
KÜLÖNFÉLÉK. 

Adatok kocsárdi Gálffy János életéhez. 

Erdély története Báthory korszakának legkiválóbb államféríiai 
közé tartozik Gálffi János, ki mint író is figyelmet érdemel önélet
írásáért. Mint politikusnak szereplése, Szádeczky Lajosnak Mária 
Krisztiornáról és Kovacsóczy Farkas kanczellárról írott monográ
fiáiból ismeretes előttünk; magán életviszonyairól azonban mindeddig 
csak annyit tudtunk, a mennyi csonka önéletíratából meríthető volt 
s a mennyit még ezenkívül önéletíratának lelkes kiadói gr. Kemény 
József és Nagyajtai Kovács István összeszedhettek.1 Kár azonban, 
hogy oz utóbbiak Gálffiról írott: „históriai bevezetés "-ükben forrást 
nem idéznek s így adataiknak tudományos ellenőrzése meg van 
nehezítve. Az alább következő adatok közlését épen azért nem tar
tottuk feleslegesnek, mert alapúi szolgálhatnak e kor kritikai törté
netéhez, habár általában véve ismeretlent nem tartalmaznak, még 
jóformán Gálffi életére nézve sem. 

Az alább közlendő adatok Gálffi birtokügyoire vonatkoznak. 
Birtokairól önélotíratában maga Gálffi is említést tett: „Esmét ő 
nagyságának, — írja, — vőm oly kegyelmességét: Várad mellett 
ada négy falut, Váradon jó házat és jeles szőlőkot. Ismét ő nagy
ságának vőm oly kegyelmességét : ajándékozá ő nagysága nékem 
Bolkácsot ós Zsitvét, melyek szász faluk; bora, búzája, erdeje sok 
vagyon. Ismét ő nagyságának kegyelmessége lőn rajtam: adá én
nékem Bolia (t. i. Bolya) kastélyát minden hozzátartozó jószággal, 
mely Boliához én is sok ezer forint ára jószágot vöttem."2 Kemény 
József gróf és Kovács István ezenkívül megemlékeznek még a 

1 Erdélyország történeti tára. Kolozsvárt, 1837. I. k. 73—77 1. 
1 Önéletírásában. Erdélyi tört. tár. I. k. 82 1. 
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Marsinay Ferencsczel kötött egyezkedéséről is, melynek értelmében 
tizenhat hunyaámogyei falut kapott.1 Ez utóbbi egyezkedésre vet
nek világot azok az okiratok, melyeknek eredeti példányai, miként 
Pálmay Józseftől közölt nemesi levél is (Erdélyi Múzeum 1903. jan. 
fűzet), Gálffi Endre Udvarhely városi főjegyző birtokában vannak, 
— s a melyekről jelenleg szó lesz. 

A már nem létező Marsinay család, melyből Nagy Iván sze
rint Hunyady János édesanyja, Erzsébet is származott,2 — úgy 
látszik, már a XVI. század vége felé kihaló félben volt; legalább 
a szóban forgó Marsinay (némely oklevélben Morsinay) Ferencz 
a maga részéről családja oldalági leszármazottairól mit sem tudott. 
Ezért határozta el magát arra, hogy minden vagyonát8 átruházza 
Gálffi Jánosra, kihez talán baráti vonzalom kötötte, — de bizonyos 
feltételekkel. Az erről szóló oklevelet érdekessége miatt egész ter
jedelmében a következőkben adjuk: 

Nos requisitores litorarum atque literalium instrumentorum in 
sacristia sive conservatorio ecclesiae Albensis Transsylvaniáé ropo-
sitarum ac aliaram quarumlibet judiciariarum delíberationum legiti-
morumquo mandatorum oxequutores. Memóriáé commendamus, tenoré 
praesontium signincantes quibus expedit universis : quod magnificus 
Joannes Gálffi de Kochiard, intimus cubicularius ot consiliarius ill.-mi 

principis et dni dni Christophori Báthory de Somlio, vaivodae 
Transsylvanensis et Siculorum Comitis otc. domini nostri gratiosis-
simi ab una, ac egregius Franciscus Morsinay de Rekettie partibus 
ab alia, coram nobis personaliter constituti, matúra prius inter se 
deliberatione praehabita, sponte et libere sünt confessi, pariterque 
retulerunt in hunc modum. Qualiter annotatus Franciscus Morsinay 
animadvertens et in arcano mentis suae diligenter revolvens ot con-
siderans, status et conditio praesentis vitae suae quantis miseriis 
prematur, quantisque erumniis et calamitatibus sit obnoxia, prae-
sentim ex oo, quod ipse in tanta imbecülitate ot fragilitato animi 
sui propemodum omni humano praesidio poenitus orbatus sit et 
destitutus ; nec haheat aliquos fratres proximos aut consanguineos, ad 
quos in adversis rebus suis directioneque et gubernatione bonorum 
suorum tuto confugere, opemque illorum sibi implorare posset, cum 

i Erd. tört. tár. I. k. 75 1. 
2 Magyar családok. VH. k. 337 1. 
a A család kunyadmogyei birtokát legnagyobb részben II. Ulászlótól 

kapta 1516-ban. (Báthory Kristóf rendeletére (1580) kiadott káptalani átirat 
szerint.) 
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eqnidem illi otiam fratres proximi, vicini ot consangnűnoi sui, quo-
rum utpote opera et auxilio in omnibus robns suis gerendis niti 
debebat, — universa bona sua, juraque possessionaria avitica, per 
varia consilia et intentiones, de manibus eiusdem abalienare, ipsum-
que oisdem bonis suis paenitus privare vellent ot niterontur, potis-
simum autem, quod ipse in semino virilis sexus paenitus orbatum 
et destitutum főre so sentiat, nee habeat aliquem legitimum haere-
dem, ad quera post mortem ot decossum ejusdem reflexió et suc-
cessio huiusmodi bonorum suorum legitimé speetaro et pertinere 
dinoscerctur. Praeterea hocque, quod dictus Joannes Gálffy cubi-
cularius post mortem et decessum suum (si ipsum in semine virili 
paenitus deíicere contig'erit), in praetaetis bonis suis, juribusque 
possessionarus aviticis vigore donationís et collationis dicti illmi 

principis Ohristophori Báthory vaivodao Transsylvanensis et Sicu-
lorum comitis ete. logitimam suocessionem et reflexionem eormidem 
universorum bonorum suorum aviticorum do iure habere et sortiri 
possot. Itaquo idem Franciscus Morsinay in tam calamitoso statu 
vitae suao singulari ope, auxilio ot protoctiono ejusdem Joannis 
Gálffy fretus et confisus et ut ipsum im omnibus rebus et negociis 
suis fautorem et protectorem suum merito foro agnoscere, opemque 
et auxilium ejusdem tuto somper sibi implorare posset, opera, con-
silio et intercossione proborum et honestorum virorum, ratione uni
versorum bonorum suorum, juriumque possessionarium aviticorum, 
tam scilicet ad praesens prae manibus suis habitorum, quam otiam 
apud manus alienas detentorum et existentium, cum oodem Joanne 
Gálffy cubiculario coram dicto illmo principe Christophoro Báthory, 
talem intor sese mutuam et reciprocam fecissont transactionom et 
compositionem perpetuo duraturam. Primo, quod idom Joannes Gálffy 
universa bona juraque possessionaria avitica, neo non domos curi-
asque nobilitares eiusdem Francisci Morsinay ab eodem quomodo-
cunquo et qualitercunque abalienata et disporsa, apud quorumlibot 
manus habita et existentia, propriis suis laboribus, fatigiis et expen-
sis nomi'ne et in persona oiusdem Francisci Morsinay jure modiante 
requirore, recuperaro et reobtinore valeat atque possit. Dictus etiam 
Franciscus Morsinay universas literas et quaeque litoralia instru-
menta, faetum vidolicet praetactorum bonorum suorum tangentia et 
concernentia, pro roquisitione et reobtentione huiusmodi bonorum 
suorum, manibus ejusdem Joannis Gálffy dare ot assignare debeat, 
quarum vigore idem Joannes Gálffy oadem bona, juraque posses
sionaria de manibus alienis eliberare ot reobtinere possit ot valeat; 
quibus tandem eliboratis et reobtentis idem Joannes Gálffy cubicu-
larius haerodesque sui et posteritates universae eisdem bonis, juri
busque possessionarus reobtentis libere semper uti et frui queant 
atque possint. Vorum enimvero, si interim idom Franciscus Morsi
nay (üeo sic volente) aliquos haeredos seu posteritates legitimas 
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in semine virili pro se suscipere et procroare posset et valoret, ex
tunc habitajarius cum eodem Joanne Gálffy super praemissis expen-
sis, fatigiis et laboribus suis ad prosequutionem et reobtentionem 
huiusmodi bonorum per eundem Joannem Gálffy expositis et erogatis 
recta et eondecenti calculationo et supputatione, refusisquo prins, 
et de plono persolutis, eidem Joanni Gálffy huismodi expensis suis, 
oadem universa bona, juraque possessionaria reobtenta, dicti haere-
des et postoritatos eiusdem Francisci Morsinay legitimi, de manibus 
eiusdem Joannis Gálffy, pro sese recipére et rehabere possint et 
valeant. Casu verő quo, si ipsum Franciscum Morsinay (divino 
nutu sic volento) absque haerodum masculini sexus solatio ab hac 
luce quoquomodo decedere contigeret, extunc tam praetacta bona 
euisdem Francisci Morsinay, nunc prao manibus suis habita, quam 
etiam alia universa bona juraque possessionaria, per ipsum Joannem 
Gálffy, modo praemisso juridice obtenta et recuperata solum vigore 
praesentium literarum fassionalium in ipsum Joannem Gálffy cubi-
cularium suosque haeredes et posteritates universas veluti legitimos 
successores eorundem bonorum totalitor et de pleno reflecti, redun-
dari et derivari debeant atque possint. Ad qüe praemissa et prae-
missorum singula firmiter et inviolabilitcr observantes, idem Joan-
nes Gálffy et Franciseus Morsinay personalibus ipsorum astantiis 
viva et clara voee sese mutuo obligarunt et astrinxerunt coram 
nobis ipso facto, prout obligarunt et astrinxerunt. In cuius rei me
móriám firmitatemque porpetuam praesontes literas nostras fassiona-
les sigillo huius Capituli Ecclosiae Albensis Transsylvaniáé consig-
natas eisdem partibus dedimus et emanari fecimus. Dátum die do-
minico proximo ante festum beati Michaelis archangeli. Anno domitii 
1579." — (P. H.) 

Gálffy Jánosnak Marsinayval kötött ezen egyezkedését Bá
thory Kristóf már néhány nap múlva, 1579. október 4-én megerő
sítette,1 s majd Báthory Zsigmond2 1584. márczius 10-én, sőt az 
utóbbi már ugyanazon év márczius 10-én kelt rendeletében meg
hagyta a gyulafehérvári káptalannak, hogy Gálffyt a szokásos mó
don a Marsinay-féle birtokokba boigtassák,8 a mi valószínűleg meg 
is történt volna, ha Marsinay és Gálffy között újabb egyezkedés 
nem létesült volna. A gyulafehérvári káptalannak 1585. márczius 
elejéről való irata részletesen megismertet az ügygyei, melynek le
folyása a két utóbbi okirat kelte közt volt. Marsinaynak ugyanis, 

1 Eredeti oklevél papírra Írva pecséttel ellátva, Kovaclioczy Farkas 
kanczellár ellenjegyzésével, — Kristóf fejedelem sajátkezű aláírásával. 

a Papírra írt eredeti oklevél, pecséttel ellátva, Zsigmond fejedelem sa
játkezű aláírásával, az elébb említett kanczellári ellenjegyzéssel. 

3 Papírra írt eredeti záró pecséttel ellátva, de aláírás nélkül. 
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mint az 1579-iki oklevélből látható volt, — nem voltak gyermekei , 
sem közeli rokonai („nec habeat aliquos fratres proximos aut con-
sanguineos"), s azért összes vagyonát átruházta Gálffyra. Lehet 
azonban, hogy időközbon tudomására jutott, hogy családjának oldal
ági leszármazottai is vannak, s másrészt pedig leánya születvén, — 
az átruházáson Gálffy beleegyezésével változtatott. Az indító ok a 
következő : ..Nobilom puellam Catherinam filiam suam (ki mint más 
helyt í r ja: in capillis adhuc oxistens) a gravioribus et quotidie im-
pendentibus fortunae incommodis eripero, eandemquo etiam post 
decessum suum in aliquo quietiori statu ot conditione rolinquere 
contondens, ne scilicet oadem sub alienis teotis vitám omni subsidio 
dostitutam degere cogatur ot no pciiitus ex eisdem bonis et juribus 
possossionarus exclusa et privata esse censeatur" stb. Ezért Gálffy 
tartozik Marsinaynak és leányának á t adn i Rekettyén egy nemes 
házat, negyvennyolcz jobbágytelket a hozzá valókkal „Praeterea tertiam 
partom omnium pratorum, terrarumquo arabilium in territorio in-
traque veras metas possessionis Tpthesd" ; azután „tertiam similiter 
partém pratorum foenilium in convallibus Cziarna ot Zool" ; — 
„denique vineam in promontorio praotactae possessionis Dempsus" . 
Mindezeket Marsinay s leánya halálukig tartják b i r tokukban; ebben 
az esetben, valamint kihalás esetén Barcsay András és János , Bar-
csay Gáspár fiai s azok utódai öröklik a felsoroltakat, — kik talán 
leányági rokonai voltak Marsinaynak. 

Az így megváltozott egyezkedést Báthory Zsigmond fejedelem 
1585. május 1-én újra megerősítette s miként 1585. márczius 10-én 
kelt iratában, most is meghagyta a gyulafehérvári káptalannak, 
hogy igtassák be Gálffyt. Az eljárás több, hitelt érdemlő hunyad-
megyoi lakos részvéte mellett (kiknek nevei az okiratban felsorol
tatnak) megtörténvén, a gyulafehérvári káptalan 158(5. májusban 
kelt levelében már jelentette, hogy Gálffy Jánost Rekettye, Nyres, 
Albis, Chernisora, Merje, Zocz, Praehadistia, Lakur, Polien, Skej r , 
Dempseus, Hatsosd, Thotesd, Pochienfalva, Petroz, Várhely s a 
üha rna nevű vár birtokába, miután huszonöt napon át mindent 
részletesen megvizsgáltak, — bevezették ós beigtatták.* 

Dr. Lukinich Imre. 

4 Báthory Zsigmond eml, levele a káptalani átiratban olvasható, mely 
utóbbi hártyára írott eredeti. 
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