
Dominkovits Pé ter

Fő úri fa mi li á ris – jog tu dó ér tel mi ség –
me ző vá ro si pol gár?

Ada tok és kér dé sek egy 17. szá za di szom bat he lyi ügy véd, Gorup 
Já nos élet út já hoz1

T
 IZENHETEDIK SZÁZADI for rá sa ink ban sze rep lő ügy vé dek ről, fő leg a vár me -
gyei, (mező)vá ro si szin ten te vé keny ke dők ről mind a mai na pig na gyon sze -
rény is me re tek kel ren del ke zünk. Bár e vi szony lag nagy szá mú, he te ro gén

tár sa dal mi össze té te lű fog lal ko zá si cso port is ko láz ta tá sá ról, ol vas má nya i ról in -
for má ci ó ink már az el múlt több mint más fél év ti zed ben is je len tő sen bő vül tek,2 az
egyé ni élet pá lyák tár sa da lom tör té ne ti vizs gá la ta, azaz az eset ta nul má nyok te rén
vi szony lag sze rény elő re lé pés tör tént. Itt is el ső sor ban olyan élet utak, kar ri e rek
ke rül tek be mu ta tás ra, ame lyek kö zép pont já ban adott lokalitásból ki emel ke dő
sze mé lyek áll tak, akik nek pá lya íve or szá gos fő mél tó ság ok hoz (pél dá ul gr. Es ter -
házy Mik lós ná dor sze mé lye és hi va ta la), köz pon ti hi va ta lok hoz (például a Ma -
gyar Ka ma ra) kö tő dött, vagy moz gás te rük a spe ci á lis po li ti kai kar ri e rek egyik
tí pu sát je len tet te (a leg is mer tebb muzsaji Vittnyédy Ist ván élet út ja).3 Csep pet sem
cso dál ha tó ez. A tár sa da lom napi mű kö dé sé ben ak tív sze re pet ját szó, erő sen dif fe -
ren ci ált is ko lá zott sá gi szint tel, és gyak ran azt he lyet te sít ve, il let ve ki egé szít ve, je -
len tős gya kor lat tal ren del ke ző ügyvédek, to váb bá a leg kü lön bö zőbb lo ká lis ítél -
ke zé si fó ru mo kon (pél dá ul vár me gyei sedriákon, vá ro sok, me ző vá ros ok tör vény -
szé ke in, úri szé ke ken stb.) pró ká to ri mun kát vál la ló sze mé lyek élet út já nak re -
konst ru á lá sa csa lá di irat anyag – vagy an nak tö re dé ke – hi á nyá ban, leg in kább a sok
bi zony ta lan sá got tar tal ma zó „puzzle”- hoz ha son lít ha tó. Pe dig a kor – Mohács
előt ti ter mi nust át vé ve – jog tu dó és jog al kal ma zó ér tel mi sé ge, pró ká to rai mun ká -
juk ré vén nemcsak a he lyi és or szá gos intézményekkel áll tak szo ros kap cso lat ban,
ha nem gyak ran azok sze mély ze té nek (például a vár me gyei tisz ti kar ok nak, az al -
is pá ni hi va ta lok nak, a kü lön fé le or szá gos íté lő táb lák nak) is rekrutációs hát te rét je -
len tet ték.4

Az aláb bi kis dol go zat egy me gyei, me ző vá ro si szin ten te vé keny ke dő ügy véd,
Gorup Já nos moz gás te rét, tár sa dal mi be ágya zott sá gát, kap cso lat rend sze re it pró -
bál ja ér zé kel tet ni, tud va, hogy a fent jel zett mo za ik kép több vo nat ko zás ban
(például a bir tok vi szony ok kér dé sé ben) to váb bi, e ké pet dif fe ren ci á ló for rás fel tá -
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1 Ez úton sze ret ném meg kö szön ni Bács kai Ve rá nak és Pálffy Gé zá nak, hogy kéz ira to mat el ol -
vas ták, csi szo lá sát, ki egé szí té sét ta ná csa ik kal se gí tet ték!

2 SZABÓ, 1998., SZABÓ, 2002.
3 Az utób bi évek ez zel kap cso la tos ku ta tá sa i ra lásd DOMINKOVITS, 2002.; CSIZI, 2005. 163–180.
4 Pél dá ul Ba log fal vi Siey Já nos Szom bat hely, majd Győr vá ro si ügy véd ke dést, és eköz ben je len -

tős va gyon szer zést kö ve tő en lett 1623–1625 kö zött Győr vár me gye al is pán ja. Sze mé lyé re, me -
gyei hi va tal vi se lé sé re lásd GECSÉNYI, 1988. 20–21., 33.



rá so kat igé nyel. De e mun ka ta lán je len ál la po tá ban is ada tok kal, szem pont ok kal
szol gál hat a 17. századi he lyi társadalmak működésének vizsgálatához.

A ma gyar ne me si tár sa da lom ról ké szült, nap ja ink ra már klasszi kus sá vált csa -
lád tör té ne ti, ge ne a ló gi ai ké zi köny vek alig szol gál tat nak bár mi fé le in for má ci ót a
Gorup fa mí lia 17. szá za di tör té ne té ről. Nagy Iván (1824–1898) csu pán Gorup Fe -
renc novi püs pök ről hoz ada tot (1659–1662), és ez az in for mált ság tük rö ző dik a
Csergheő Géza (1841–1893) ál tal ké szí tett, Johann Siebmacher-féle „Allgemeines
Wappenbuch” lap ja in is.5 A hor vát-szla vón or szá gos le vél tár egy ko ri ve ze tő je, Ivan 
Bojničić (1858–1925), a hor vát, szla vón ne mes ség ről e so ro zat ba ké szült kö te té ben a
besanci pre di ká tum mal ren del ke ző Gorup csa lá dot Varasd vár me gye régi ne me si
fa mí li ái kö zött tar tot ta szá mon; az em lí tett vá lasz tott püs pök mel lett im má ron
Gorup György Varasd vár me gyei al is pán sze mé lyét is re giszt rál ta.6 A csa lád
16–17. szá za di tör té ne te to váb bi ku ta tá so kat igé nyel. Itt csak je lez ném: a ké zi köny -
vek ál tal em lí tett Gorup Fe renc és Gorup György a Vas vár me gyé ben te vé keny ke -
dő, ta nul má nyunk ban be mu ta tan dó Gorup Já nos fi vé rei vol tak. Így nem túl zás az a
ki je len tés, hogy a Gorup csa lád ra vo nat ko zó ki ter jed tebb ge ne a ló gi ai, tár sa da lom-
és közigazgatástörténeti ku ta tá sok a Ma gyar Ki rály ság és a 16. szá zad má so dik fe lé -
től fo ko za to san egye sü lő Hor vát or szág–Szla vó nia ne me si tár sa dal ma kö zöt ti
össze tett kap cso lat rend szer egy újabb eset ta nul má nyát je lent het nék.7

A há rom fi vér kö zül leg job ban ku ta tott az egy há z kötelékébe lé pett Gorup Fe -
renc pá lyá ja. Saj nos ta nul má nya i ról szin te alig is mert va la mi. 1626-ban Sobry Már -
ton vas vá ri őr ka no nok, szom bat he lyi plé bá nos há zá ban ta nu ló ként tar tóz ko dott,
1630–1631 kö zött egy há zi szol gá la tát káp lán ként e me ző vá ros ban kezd te. 1635-től 
a vas vá ri társaskáptalan tag ja; 1636-ban dé kán, 1637-től 1639(?)-ig ol va só ka no -
nok. 1635–1638 kö zött a rajki pré pos ti stal lu mot kap ta meg. 1638 no vem be ré ben
Veszp rém be köl tö zött, a veszp ré mi egy ház me gye pap ja lett, ahol a vi szony lag je -
len tős ja va dal mú fe hér vá ri őr ka no no ki stal lum ban ré sze sült (me lyet 1671-ig bi zo -
nyo san bírt). Bat thyá ny (I.) Ádám du nán tú li fő ka pi tány tá mo ga tá sá val a veszp -
ré mi egy ház me gye nagy pré post ja, püs pö ki hely nö ke lett, mely tisz tét vé gül is 1657-ig 
töl töt te be. Ezt azért is ér de mes hang sú lyoz ni, mert 1645–1648 so rán neve több -
ször fel me rült le het sé ges vas vá ri pré post ként (1645, 1647), de 1648-ban Bat thyá ny
Ádám se gít sé gét kér te ab ban is, hogy a csor nai pre mont rei pré post ság kegy ura,
Nádasdy (III.) Fe renc e pré pos ti ja va dal mat néki jut tas sa. (Cél ját vé gül a be teg
Simándy pré post fel gyógy ulá sa aka dá lyoz ta meg.) Gorup 1643 jú li u sá ban meg -
kap ta a novi vá lasz tott püs pö ki cí met is, 1644 ja nu ár já tól pe dig (1670-ig) Gyulaffy
Kris tóf kegy úr se gít sé gé vel meg sze rez te a ja va i tól meg fosz tott rátóti pré post sá -
got. 1641-ben a győ ri egy ház me gye gaz dag vá ro sá ban, Sop ron ban kért és ka pott
ol tár ja va dal mat, amely ről ugyan ha mar le mon dott, de utóbb 1660-tól 1667-ig újra
élt ez zel a le he tő ség gel. Bár 1648-ban a türjei pre mont rei pré post sá got is ki sze mel -
te, de ar ról cse kély jö ve del me mi att le mon dott. Több szö ri pró bál ko zást kö ve tő en
1656-ban győ ri mes ter ka no no ki, 1658-ban ének lő ka no no ki stal lu mot szer zett,
majd 1659-ben a győ ri egy ház me gye nagy pré post ja lett; 1670-ben e stal lu mot vi -
sel ve vi tát ki vál tó köny vet írt a szent mi sé ről.8 A ka to li kus egy há zi kö zép ré teg be
tar to zó, je len tős va gyont fel hal mo zó Gorup Fe renc egy há zi te rü le ten be fu tott pá -
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5 NAGY, 1858. 435.; SIEBMACHER, 1887–1888. 201.
6 SIEBMACHER, 1889. 54–55.; cí me re a 40. táb lán.
7 A kér dés kör min ta adó ta nul má nya: PÁLFFY, 2002.
8 Tel jes ne vén: Gorup Fe renc Gá bor, leg rész le te sebb élet út ját lásd PFEIFFER, 1987. 105–108. (Pfeiffer

egy Pé ter nevű öccsé ről is em lí tést tesz, aki nek Gorup Fe renc 1648-ban, il let ve 1654-ben bir to ko -



lya íve jog gal ál lít ha tó pár hu zam ba  a bir tok szer ző, je len tős kap cso la ti há lót ki épí -
tő, te he tős kö zép bir to kos ne me sek pá lya ívé vel.9

A má sik két fi vér ta nul má nya i ról már több in for má ció áll ren del ke zés re. A je -
zsu i ták 1586-ban ala pí tott gra zi egye te mé nek mat ri ku lái sze rint a szla vó ni ai
Varasd me gyé ben fek vő Krapinából szár ma zó, 17 éves, hor vát „natio”-hoz tar to -
zó, ne me si jog ál lá sú Gorup Já nos 1622-ben a Ferdinandeum Kol lé gi um tag ja volt,
1623-ban pe dig a syntaxia osz tá lyát vé gez te.10 Az e mat ri ku lák ban ugyan csak
17 éves ként jel zett György fi vé re vele egy esz ten dő ben ugyan azon osz tály ba járt,
de míg Já nos ról több adat nem szól, ő a ta nul má nya it to vább ra is itt foly tat ta.
Gorup György 1627-ben a gra zi egye te men baccalaureus philosophiae, 1628-ban pe -
dig magister philosophiae mi nő sí té se ket szer zett.11 A je len le gi szór vány ada tok ból
úgy tű nik, ő vissza tért szü lő föld jé re, Szla vó ni á ba, és egész éle té ben ott te vé keny -
ke dett, az 1653. és 1655. évek ben Varasd vár me gye al is pá ni hi va ta lát töl töt te be.12

Gorup György vár me gyei, Gorup Fe renc egy há zi pá lya fu tás ára te kin tet tel ké -
zen fek vő le he tő ség ként kí nál koz na, ha Gorup Já nos az ura da lom–igaz ga tás ban
vagy va la me lyik fő úri ud var ban fut na be kar ri ert. Éle te azért kis sé más kép pen
ala kult. Nem is mert, hogy a gra zi egye tem (1623) után ta nul má nya it foly tat ta-e, és 
az sem, hogy mi ért vagy ki nek a ha tá sá ra te le pült át Vas vár me gyé be, még pe dig a
tör vény ha tó ság szék he lyé re, Szom bat hely re. A 16. szá zad má so dik fe lé től a győ ri
püs pö kök eme pri vi le gi zált me ző vá ro sá ban több Hor vát or szág ból-Szla vó ni á ból
szár ma zó csa lád te le pe dett meg. E mig rá ció hát te ré ben egy aránt be tud ha tó a la -
kos ság ve szé lyez te tett he lyek ről tör té nő me ne kü lé se, il let ve az a tény, hogy több
győ ri püs pök e fő pa pi szol gá la tát meg elő ző en a zág rá bi egy ház me gyét ve zet te.
Át te le pü lé sük höz csa lád tag ok, fa mi li á ri sok is csat la koz tak (pél dá ul trakostyáni
Draskovich (I.) György, Heresinczy Pé ter ese té ben).13 Gorup Já nos Dallos Mik lós
győ ri püs pök sé ge (1623–1630) ide jén, 1626–1631 kö zött, a Vas és Sop ron vár me -
gyei te le pü lé sek ből álló szom bat he lyi ura da lom ve ze tő ura dal mi tiszt sé ge it töl töt -
te be. (Így ta lán nem kell vé let len ként ke zel ni Gorup Fe renc egy ide jű szom bat-
he lyi is ko láz ta tá sát; e hely zet még in kább a to váb bi csa lád tör té ne ti adat gyűj té sek
szük sé ges sé gét erő sí ti.) Az ed di gi ku ta tá sok nyo mán úgy tű nik, hogy erre a fél év -
ti zed re mind a vár na gyi (castellanus, supremus castellanus), mind a tiszt tar tói
(provisor) hi va tal az ő ke zé ben össz pon to sult.14 Va ló szí nű, hogy Gorup Já nos a ko -
ráb bi provisor, Thury Fe renc ha tal mas ko dá sai, a szom bat he lyi la ko sok el le ne in -
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kat en ge dett át: PFEIFFER, 1987. 106–107.) BÁN, 1939. 178.; BEDY, 1938. 430–432.; HORVÁTH, 1942.
passim, Bat thyá ny (I.) Ádám tiszt sé gé re lásd PÁLFFY, 1997. 269–270.

9 Az egy ko rú ka no nok rend tár sa da lom tör té net ében csep pet sem egye dül ál ló je len ség ez, lásd
MOLNÁR, 2006. 16–37.
10 VARGA, 2004. Nr. 3057.
11 VARGA, 2004. Nr. 3056. Egy Gorup György ha lá la utá ni egyez ség le vél őt egy ér tel mű en Gorup
Já nos test vér ének írta: MOL MKL, LR 10. köt., 833–834., Libri Regii 2006. Nr. 10.411. („fratris
carnali et uterini memorati olim Georgy Gorup…”)
12 MOL MKL, LR 11. köt. 399–402. Libri Regii 2006. 11.197.–11.197/a. (A Zág ráb ban őr zött
Draskovich le vél tár to váb bi ada to kat ad pá lya ívé hez!)
13 HORVÁTH, 1993. 118–122. A hor vát ku ta tás ol da lá ról pél dá ul a Varasd vár me gyei Kapronca kö -
zép- és kora új ko ri mig rá ci ós vizs gá la ta is je lez 16. szá zad végi, Szom bat hely re irá nyu ló át te le pü -
lést. PETRIĆ, 2003. 151., 163., 166. Ez úton sze ret ném Pálffy Gé zá nak meg kö szön ni, hogy e
ta nul mány ra fel hív ta fi gyel me met!
14 HORVÁTH, 1993. 306., 312., provisor, 1628: GyEL: GyPL, [A Győ ri Püs pö ki Le vél tár Capsás irat -
anya gá nak na gyon rész le tes ki vo na to kat tar tal ma zó mu ta tó ja, to váb bi ak ban: Documenta], 379.
(Régi jelz.: Capsa E. fasc. 2. No. 9.), TÓTH G., 2005. Nr. 61., 362–363.



té zett pa na szai mi att nyer het te el a tiszt tar tói posz tot.15 A provisori éve ket ki sebb
konf lik tu sok nél kül ő sem úsz hat ta meg, mi kép pen azt a Devencsey avagy Csiz-
mazia Istvánné, Do rottya asszony el len, 1628 ok tó be ré ben rá gal ma zá sért emelt
vád ja is sej te ti.16

Kissennyei Sennyey Ist ván püs pök sé ge, földesurasága ide jén (1630–1635)
Gorup je len tős pá lya mó do sí tást haj tott vég re. Az 1630-as évek ele jé től az ura dal -
mi szol gá la tot ott hagy va kü lön bö ző he lyi fó ru mo kon pró ká to ri fel ada to kat vál -
lalt. 1631-től Szom bat hely vá ros ma giszt rá tu sa előtt – je len tős rész ben pol gá ri
pe res ügyek ben – fo lya ma to san kép vi selt pe res fe le ket. Mun ká ja so rán „pro et
contra” a vár me gye és a tér ség kö zé le té ben je len tős sze re pet ját szó ügy vé dek so rá -
val, pél dá ul Lindamáry Lé nárd dal, Mátéfalvay Má tyás sal, Meszlényi Be ne dek kel, 
Meszlényi Pé ter rel, Tolnay Já nos sal „dol go zott” együtt.17

Vas vár me gye köz gyű lé se in a kö vet ke ző esz ten dő ben, 1632 ta va szá tól ta lál -
koz ha tunk ne vé vel. Ek kor a vár me gyei ne mes ség elit jé hez tar to zó Nádasdy Bol -
di zsárt és Já nost kép vi sel te egy Kis fa ludy Ist ván nal szem be ni bir tok per ben.18 Pár
hó nap pal ké sőbb ugyan csak egy bir tok per ben a tér ség egyik fő ne me se, gr. Er dő-
dy Mik lós ér de ke it véd te.19 1633. no vem ber 9-i, a Szom bat hely hez kö ze li Vép me -
ző vá ros ban meg tar tott köz gyű lés ben a kő sze gi ura da lom zá log bir to ko sá nak, ri -
maszécsi Széchy Dé nes nek a kép vi se le tét lát ta el.20 Bár az 1630-as év ti zed ben
szór vá nyo san a tér ség több fő ne mes ének kép vi se le tét lát ta el – így gr. Bat thyá ny
Ádá mot (1634), gr. Csáky Lász lót és gr. Csáky Ádá mot (1635), vagy gr. Erdődy
Zsig mon dot (1635) kép vi sel te –, e szol gá la to kon kí vü li familiárisi kap cso lat je len -
leg egyi kük kel sem bi zo nyí tott. E fő ren dek kö zül a ké sőb bi ek ben in ten zí vebb
kap cso lat gr. Széchy (IV.) Dé nes sel ala kul majd ki, aki Goruppal egyidőben,
1623-ban ugyan csak a gra zi egye tem re járt.21 

Az 1640-es év ti zed ben Gorup kap cso lat rend sze ré ben ész re ve he tő vál to zás kö -
vet ke zett be. A fenn ma radt és is mert for rá sok alap ján az 1642. áp ri lis 28-i köz gyű -
lés től az 1647. au gusz tus 28-i köz gyű lé sig kö vet ke ze te sen a Szom bat hely váro-
sával is je len tős konf lik tu sok ba ke rült Draskovich (II.) György győ ri püs pö köt
(1635–1650) kép vi sel te.22 A Bat thyá ny, Es ter házy, Nádasdy csa lá dok köz gyű lé si
kép vi se le té nek ana ló gi á já ra ta lán nem túl zás e fel adat vál la lás mö gött familiárisi
szol gá la tot, vi szonyt fel té te lez ni; de erre a győ ri püs pö kök szervitori, familiárisi
kö ré nek cse kély mér té kű ku ta tott sá ga mi att je len leg biz tos vá lasz nem ad ha tó. Bár 
Draskovich püs pök köz gyű lé si kép vi se le tét an nak 1650-ben be kö vet ke zett ha lá lá -
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15 GYEL GyPL, Documenta, 489. (Régi jel zet: Capsa G Fasc. 1. No. 2. – 1626)
16 G. TÓTH, 2005. 362.
17 HORVÁTH, 1993. 271–273. A fen ti, ügy vé di pá lyát is foly ta tó sze mé lyek kö zül a vas vá ri káp ta lan
jegy zői, Vas vár me gye jegy zői, majd al is pá ni hi va ta lát vi selt Meszlényi Be ne dek élet út ja ke rült
fel dol go zás ra lásd SÖRÖS, 1902.
18 TÓTH, 1992. Nr. 1559. (1632. ápr. 17.)
19 TÓTH, 1992. Nr. 1565. (1632. jún. 16.) gr. Erdődy (I.) Mik lós, a fő ne me si csa lád hor vát or szá gi
ágát „meg ala pí tó” Erdődy (III.) Pé ter fia, lásd BENDA, 2007. 114–115., 125.
20 TÓTH, 1992. Nr. 1586.
21 TÓTH, 1992. Nr. 1616. (1634. szept. 4.), Nr. 1623. (1635. márc. 27.), Nr. 1631., 1641. (1635. máj.
21.), Nr. 1648. (1635. szept. 7.) Gr. Erdődy Zsig mond, Varasd vár me gye fő is pán ja, Erdődy (I.) Ta -
más hor vát bán fia volt, lásd: BENDA, 2007. 110–111., 124.; VARGA, 2004. Nr. 242.; Széchy Dé nes
élet út já ra lásd PÁLFFY–PERGER, 1998. 249.
22 VaML, VvML, Vvm. kgy. Jkv. II. köt. 75., 84–87., 89., 92–93., 108., 131., 133., 143., 155., 161., 165., 
150., 177., 192., 198., 200., 210.



ig el lát ta,23 az 1648. jú ni us 29-i köz gyű lés től Széchy Dé nes ér de ke i nek vé del mé ben 
is fel tűnt. E fő ne mest, a kő sze gi ura da lom bir to ko sát kép vi sel ve til ta ko zott Kő -
szeg sza bad ki rá lyi vá ro si ki vált ság-szer zé sé vel szem ben.24 Széchy Dé nes jo ga it a
győ ri püs pök kép vi se le te mel lett 1650-ig a köz gyű lé sek ben fo lya ma to san véd te.25

Széchy öz ve gye, Draskovich Sára (saj nos je len leg nem is mert, hogy György test -
vé re-e, vagy nagy nén je), csak egy itt do ku men tált al ka lom mal, az 1651. ja nu ár 16-i 
köz gyű lé sen élt szol gá la tá val; ezt kö ve tő en az elő ző al ka lom mal is je len lévő
Hörczöky Ist ván, il let ve Ret kes Ba lázs kép vi sel ték őt.26 A Draskovich Györ gyöt
kö ve tő Püsky Já nos püs pök (1651–1657) idő sza ká ban már nem volt oly meg ha tá -
ro zó a föl des úr Gorup ál ta li vár me gyei kép vi se le te. Míg 1651. jú ni us 19-i köz gyű -
lé sen e fel ada tot még ő lát ta el, az 1653. má jus 26-i congregatióig ez Folnay Fe renc
vas vá ri pré post fel ada ta lett, mi kép pen ek kor is a püs pök kép vi se le té ben Gorup
Folnayval kö zö sen je lent meg, ahogy a rá kö vet ke ző esz ten dők ben (1654–1656 so -
rán) szintén Folnayval, vagy Skublics Mi hály ura dal mi tiszt tar tó val – eset leg na -
gyobb grémium tag ja ként – lát ta el ezt a fel ada tot.27 Az 1657. esz ten dő től je len leg
nem is mert ilyen sze rep vál la lá sa.

Gorup Já nos vár me gyei hi va talt nem vi selt, de az 1642. már ci us 2-i köz gyű lés -
ben őt is be vá lasz tot ták a vár me gyei adó szám adá so kat fe lül vizs gá ló négy ta gú bi -
zott ság ba.28 Az 1648. már ci us 30-i köz gyű lés ben adó sze dői (dicator) meg bí zást
ka pott, mun ká ját Pa lás ti Já nos es küdt se gí tet te.29 Min den bi zonnyal e meg bí za tá sa 
mi att vá lasz tot ták Zala vár me gye 1649. szep tem ber 6-án, Sü me gen meg tar tott tör -
vény szék ében őt abba a bi zott ság ba, amely a két al is pán és a jegy ző ve ze té sé vel,
to váb bi hét fő vel ki e gé szül ve a tör vény ha tó ság 1635–1649 kö zöt ti adó sze dői
szám adá sa i nak fe lül vizs gá lat ára jött lét re.30

A Szom bat hely ma giszt rá tu sa előtt már majd’ egy év ti ze de ügy vé di mun kát
foly ta tó volt ve ze tő püs pö ki ura dal mi tiszt vi se lőt – fel te he tő en egyút tal püs pö ki fa -
mi li á rist – a me ző vá ros 1640. áp ri lis 4-i tiszt újí tá sán, Nagy György bí ró vá vá lasz tá -
sá nak ide jén, a bel ső ta nács tag já vá vá lasz tot ták. A szom bat he lyi res ta u rá ció gya -
kor la ta sze rint a 12 fős bel ső ta nács első négy em be rét a bíró nominálta, a kö vet ke ző
né gyet a köz ség, míg az utol só négy főt a már meg vá lasz tott es küd tek vá lasz tot ták a 
ma guk so ra i ba. Gorup ez utób bi nominálás ré vén ke rült a leg szű kebb vá ro si hi va ta -
li elit be. A kö vet ke ző esz ten dő ben po zí ci ó ját nemcsak meg őriz te, de azon ja ví tott is.
A már há rom ge ne rá ci ó  óta a me ző vá ros va gyo ni, hi va ta li elit jé ben ta lál ha tó Hetésy 
csa lád fér fi tag ja, Hetésy And rás „mö gött”, a bíró ál tal vá lasz tott má so dik es küdt -
ként ke rült a bel ső ta nács „leg bel ső kö ré be”. Az 1647. évi tiszt újí tá sig fo lya ma to san
a bel ső ta nács 1-2-3. he lyé nek va la me lyi ké re vá lasz tot ták; a már em lí tett Hetésy
And rás sal és domokosfalvai Nagy Györggyel, il let ve e két bí rói hi va talt vi selt fér fiú
mel lett Philep And rás sal, avagy Csizmazia Györggyel al kot ta a me ző vá ros leg szű -
kebb hi va ta li elit cso port ját. Az 1647. évi res ta u rá ció némi vál to zást, Gorup po zí ci ó i -
nak egy ér tel mű erő sö dé sét hoz ta. Kupricz/Kuprich Ist ván bí ró sá ga alatt ugyan is
Gorup apó sa, Heés (Hés) Já nos is a bel ső ta nács ba ke rült. Heés (Heß) neve már a 24
tagú kül ső ta nács 1637. évi jegy zé ké ben is sze re pelt, bár a kö vet ke ző esz ten dő ben
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23 VaML VVmL, Vvm. kgy. jkv. II. köt. 312–313.
24 BARISKA, 2000. 105. Vesd össze: VaML VVmL, Vvm. kgy. jkv. II. köt. 242., 314.
25 VaML VVmL, Vvm. kgy. jkv. II. köt. 240–242., 276–277., 281., 291., 295., 314.
26 VaML VVmL, Vvm. kgy. jkv. II. köt. 325.
27 VaML VVmL, Vvm. kgy. jkv. II. köt. 328., 332., 349., 366., 377., 382., 385., 407., 409.
28 VaML VVmL, Vvm. kgy. jkv. II. köt. 71.
29 VaML VVmL, Vvm. kgy. jkv. II. köt. 234., 242–243.
30 TURBULY, 1996. Nr. 1568.



nem ta lál juk ott. 1645-ben újra a kül ső ta nács tag jai közé ke rült, 1647-ben pe dig a
már meg vá lasz tott es küd tek nominálták a bel ső ta nács so ra i ba. Az 1650-es évek ele -
jén (1651, 1652) Heést a köz ség vá lasz tot ta a bel ső ta nács ba, 1653-ban pe dig a me ző -
vá ros bí rá já vá vá lasz tot ták. Az 1659-ig ter je dő idő szak ban a bí rói hi va tal Kupricz
Ist ván (1654/1655, 1655/1656, 1656/1657) és Heés Já nos (1653/1654, 1657/1658,
1658/1659) kö zött cse ré lő dött.31 Az első szá mú vá ro si tiszt sé get el ke rü lő Gorup Já -
nos 1650-től több nyi re a vá ros bí ró ál tal vá lasz tott első es küdt volt, a már em lí tett
Hetésy And rás sal, domokosfalvai Nagy Györggyel a leg szű kebb vá ros ve ze tői elit
kö ré be tar to zott. Gorup az 1658. áp ri lis 25-i tiszt újí tá son ke rült be utol já ra a bel ső
ta nács ba, az 1659. áp ri lis 27-i tiszt újí tá son már nem ta lál ko zunk a ne vé vel.32

A több év ti ze des in ten zív vá ro si je len lét, il let ve tiszt ség vi se lés el le né re több
bel ső és kül ső ta ná csos sal szem ben Gorup Já nos ne vé vel nem ta lál koz ha tunk a
szom bat he lyi pol gá rok vég ren de le te i nek ta nú név so ra i ban. Tár sa dal mi kap cso la -
ta i hoz be szé des ada lék: az ed di gi is me re tek sze rint neve in kább a vá ros ban lakó
ne me sek, ura dal mi tiszt vi se lők vég aka ra ta i ban sze re pel, így az 1633 őszén az or -
szág el ha gyá sa előtt vég ren del ke ző ne mes Nagy György tes ta men tu má ban vagy
Tó sze gi Mi hály szom bat he lyi provisor 1642. évi vég aka ra tá ban.33

A Vas vár me gyei köz gyű lé sek és tör vény szé kek, il let ve Szom bat hely me ző vá -
ros igaz ga tá si és bí rás ko dá si fó ru mai mel lett Gorup Já nos ül nök ként vagy va la -
me lyik pe res fél kép vi se le té ben min den bi zonnyal több ször is részt vett Vas
vár me gye és a tér ség fő ne me si, bir to kos ne me si úri szé ke i nek ítél ke zé se i ben.
Ezt an nak el le né re is je lez ni kell, hogy az ed dig ki adott for rá sok sem a Bat thyá ny
csa lád szalónaki ura dal má ban, sem a gr. Es ter házy csa lád lánzsér-lakompaki do-
miniumának úri szé ke in, sem pe dig a pá pai ura da lom úri szé ke in ezt nem je lez ték,
mi kép pen a ré gió nagy múl tú bir to kos ne me si csa lád ja i nak, a Vas, Sop ron, Győr
me gyé ben bir to kos Viczaynak a lózsi, il let ve a Vas, Sop ron, Győr, Veszp rém me -
gyék ben bir to kos Ostffynak pe dig az ostffyasszonyfai úri szé kén sem.34 Ugyan ez
ér he tő tet ten Nádasdy (III.) Fe renc 1651–1656 kö zöt ti, Sár vár-fel ső vi dé ki ura dal -
má ban meg tar tott úri szé ke ken is, ahol a föl des urat, ura dal mat gyak ran kép vi se lő
Tolnay Já nos sal szem ben a vasi ese tek nél pél dá ul Lindaméry Lé nárd, Ret kes Ba -
lázs (1656) te vé keny ked tek.35 A kap cso lat há ló vizs gá la ta szem pont já ból e nem le -
ges ada tok mel lett még is a fel té te le zés igaz sá gát je lzi egy 1643. évi úri szé ki jegy -
ző könyv. Ez év má ju sá ban Vas vár me gye több ve ze tő tiszt ség vi se lő je (Kis fa ludy
Ist ván és mankóbüki Hor váth Já nos vasi al is pán ok, Da rás Ist ván sze mély nö ki íté -
lő mes ter, Sop ron, Vas, Zala, Veszp rém vár me gyék jegy ző je) ve ze té sé vel, né pes
szol ga bí rói kar ral, to váb bá a vár me gyei elit több tág já val (felsőkáldi Káldy Fe renc, 
mankóbüki Hor váth Fe renc), va la mint Nádasdy fa mi li á ri sok kal (Vittnyédy Já nos
provisor, Tolnay Já nos ügy véd), to váb bá a vár me gye hi va ta li éle té ben je len tős sze -
re pet vivő he lyi bir to ko sok kal (pél dá ul Meszlényi Be ne dek, Guary Mik lós,
Chernel Já nos) ki e gé szül ve, úri szé ket tar tot tak az en ge det len guari, szentgyör-
gyi, fel ső sze le tei, felsőszilvágyi és chernelházi job bá gyok fe lett. A fö löt tébb né pes
ítél ke ző fó rum név so rá ban meg ta lál ha tó az érin tett köz bir to ko sok közé nem tar to -
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31 Heés ezt kö ve tő en majd egy év ti zed múl va nye ri el újra a bí rói hi va talt (1669/1670, 1670/1671,
1671/1672).
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aug. 13.
34 VARGA, 1958. 153–204., 414–469., 541–614., 640–684., 703–707.
35 ÖStA HHStA, Csáky cs. lt., Fasc. 103. No. 5., 12., 13., 14.,  15., 16., 17.



zó Gorup Já nos neve is.36 E té ren a to váb bi for rás fel tá rá sok fon tos sá gát ér zé kel te ti: 
a vár me gye fő rend jei kö zül a gr. Erdődy csa lád úri szé ki bí rás ko dá sa alig is mert, a
gr. rimaszécsi Széchy csa lá dé pe dig is me ret len, mi kép pen a dominusé, a győ ri püs -
pö ké is az. Ez utób bi familiárisi kap cso lat to váb bi ku ta tá sok egy má sik irányára is
rá mu tat: a vi lá gi ítél ke zé si fó ru mok mel lett Gorup ese té ben a szent szé ki (sedes
spiritualis) te vé keny sé get sem le het ki zár ni.

A ka to li kus fe le ke ze tű Gorup Já nost mind hi va ta li, mind ma gán élet ében jó
kap cso la tok fűz ték a ka to li kus egy ház he lyi in téz mé nye i hez. 1641-ben ügy vé di te -
vé keny sé ge ré sze ként a Nádasdy Fe renc fő is pán ál tal hi va tal ból in dí tott – a főúr
ügy véd je, Tolnay Já nos ál tal vitt – per ben az al pe res Szentgály Mik lós kapornaki
apá tot kép vi sel te.37 Az 1638-ban Draskovich (II.) György püs pök ál tal Szom bat -
hely ko ráb bi plé bá nia temp lo má ba, a Szent Már ton-temp lom ba te le pí tett do mon -
kos szer ze te sek ja vá ra 1646 má ju sá ban a ren di föl dek vé gé ben, Nagy Ist ván és
felsőkáldi Káldy Fe renc du nán tú li fő ka pi tány-he lyet tes föld jei szom széd sá gá ban,
1 hold föl det ado má nyo zott.38 Nem csak hit ve sé vel kö zös vég aka ra tá ban tes tált e
rend nek is (1659), de 1662. jú ni us 1-jén Hoffmann Ta más do mon kos ren di pri or ral
kö tött egyez ség ér tel mé ben ő és Imre fia Szentmártonban, a rend ház hoz kö ze li
azon 2 hold föld jü ket – amely egy má sik bir to kuk, il let ve Hetésy And rás föld jei
kö zött fe küdt – a rend ké ré sé re, a do mon ko sok szom bat he lyi sző lő hegy ben fek vő,
ugyan csak 2 hold föld jé re cse rél ték.39 A me ző vá ros ban mű kö dő két szer ze tes rend
kö zül Gorupot szo ro sabb kap cso lat a Sennyey Ist ván győ ri püs pök, ud va ri kan -
cel lár ál tal az el ha gyott szom bat he lyi rend há zuk ba 1630-ban vissza te le pí tett fe -
ren ce sek hez fűz te, mi ként er ről 1659. évi vég ren de le te is ta nús ko dik. 1643–1655
kö zött Gorup Já nos a rend apos to li szindikusi tisz tét töl töt te be (syndicus, pater
spiritualis, gond nok). Vi lá gi em ber ként a kol du ló ren di szer ze te sek ja va it ke zel te, a 
fe ren ce se ket a vi lá gi ha tó sá gok előtt kép vi sel te, pe rek ese tén ér de ke i ket véd te.40

Így 1643-ban Draskovich (II.) György győ ri püs pök kel szem ben, a vár me gye tör -
vény szé kén, a So rok mel let ti ma jor sá gi bir tok, az úgy ne ve zett „Sza pu-rét” ügyé -
ben a fe ren ce sek ér de ke it kép vi sel te; igaz a hosszú per csak Draskovich ha lá lá val,
1650-ben zá rult le.41

Gorup Já nos a Vas vár me gye kis ne me si tár sa dal má hoz szo ros szá lak kal kö tő -
dő, a vá ros bí rói tisz tet is vi selt, a szom bat he lyi va gyo ni elit be tar to zó, de emel lett
Kámonban, Oladon ne me si bir to ko kat bíró, ne me si jog ál lá sú Heés Já nos, Anna
nevű le á nyát vet te fe le sé gül. Az asszony 1642 áp ri li sá ban Szap pan fő ző György fe le -
sé gét, Sasinoczy Zsu zsan nát bo szor kány ság gal vi szont vá dol ta.42 Há zas sá guk ból
– mi ként az 1642–1643 so rán ke let ke zett fel val lá sok is ír ják43 – két le ány (Do rottya
és Zsu zsan na) és két fiú (Imre és Lász ló) szü le tett. Do rottya a vas vá ri káp ta lan
jegy zői tisz tét vi se lő (1648–1665), ez zel pár hu za mo san (1651–1663 kö zött) Szom -
bat he lyen ügy vé di fel ada to kat el lá tó, Vas vár me gye perceptori (1660), majd egyik
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36 PBFL Guary cs. lt., No. 494., Guar, 1643. máj. 16.
37 TÓTH, 1992. Nr. 1778. (1641. jún. 10. után.)
38 ZSÁMBÉKY, 2001. 259. (Nr. 59.) A do mon ko sok le te le pí té sé re lásd ZSÁMBÉKY, 1998. Káldy Fe renc
tiszt sé gé re lásd PÁLFFY, 1997. 270.
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41 TAKÁCS, 1998. 194., 287–288.; TÓTH, 1992. Nr.
42 TÓTH G., 2005. Nr. 63., 364–365. (Az itt fel pe res asszonyt fér je, Gorup Já nos kép vi sel te.)
43 VaML VKHL fv. jkv. 1642. No,. 86., 1643. No. 171. Heés Já nos va gyo ni vi szo nya i ra lásd DOMIN-

KOVITS, 2007a. 99.



al is pá ni hi va ta lát (1665-től) be töl tő Enyedy Já nos első fe le sé ge lett.44 A szü lők vég -
aka ra tá ból úgy tű nik, Zsu zsan na vi szont ha ja don ként halt meg. A fiúk élet út ja fel -
dol go zás ra vár.

Gorup Já nos egy aránt ren del ke zett me ző vá ro si pol gá ri és vár me gyei ne me si in -
gat la nok kal. Az 1656. évi szom bat he lyi ur bá ri um sze rint me ző vá ro si háza a For ró
ut cá ban, Tapolczay Pál egy ko ri vá ros bí ró (1613/1614–1614/1615, 1624/1625) elő ző
ge ne rá ci ó hoz ké pest „dek lasszá ló dott” fia, Mik lós, és a to vább ra is a vá ros va gyo ni,
hi va ta li elit jé hez ta ro zó, bí rói tisz tet is vi selt (1627/1628, 1638/1639–1639/1640,
1643/1644) Hetésy And rás há za i nak kö ze lé ben ál lott.45 Zá log és örök jo gon szer zett
fek vő bir to kai nem csak Szom bat hely és a szom szé dos Szentmárton ha tá rá ban, az
előb bi oppidum sző lő he gyén, ha nem a me gye kü lön bö ző kis tá ja in fe küd tek (pél dá -
ul Szom bat hely kör nyé kén, il let ve a vár me gye nyu ga ti fe lé ben, az Erdődy csa lád
monyorókeréki ura dal má ban). Az in ten zív bir tok szer ző Gorup Já nos ügy vé di szol -
gá la tok, cse rék, köl csö nök és vá sár lá sok ré vén szer zett bir to ka i nak, il let ve a te vé -
keny sé gé hez fű ző dő bir tok moz gá sok nak a jö vő be ni szisz te ma ti kus fel tá rá sa nem
csak az ügy véd vár me gyei ne mes sé gen be lü li va gyo ni po zí ci ó já nak meg ha tá ro zá -
sát se gí ti, de ezen ada tok se gít sé gé vel egy Vas vár me gye bir to kos tár sa dal má ban
„homo novus” ak tív szer ze mé nye ző bir tok épí té si po li ti ká já ba, moz gás te ré be is be -
pil lan tást kap ha tunk.46 Zá log- és örök jo gú vár me gyei bir tok szer zé se i t a következő
táblázat szemlélteti.47
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ku ta tá sa is, mi kép pen a gr. Erdődy csa lád le vél tá ra i nak kö vet ke ze tes áttanulmányozása is.
47 A táb lá zat for rá sai: PBFL Erdődy cs. lt., Fasc. 8. No. 417., 446., VaML VKHL, fv. jkv. 1642. No.
86., 1643. No. 171., 1645. No. 22., 1649. No. 90., 1649. No. 122., 1650. No. 7.



1. sz. táb lá zat: Ada tok Gorup Já nos bir tok vá sár lá sa i ra (1629, 1639, 1642–1650)

Év El adó sze mé lye In gat lan he lye In gat lan nagy sá ga, jel lem zői Vé tel ár/meg jegy zés

1629 Bellavych Fe renc A monyorókeréki
ura da lom hoz tar to zó

Feslőbeleden

Egy zá lo gos job bágy hely Ezt még gr. Erdődy Bá lint tól 95 ft-os
köl csön fe jé ben sze rez te, amit ek kor

ezen össze gért to vább adott

1639 Sankó Gás pár öz ve -
gye, Heránt Mar git

A monyorókeréki
ura da lom hoz tar to zó

Szentpéterfán

Farkasicz Fü löp job bágy he lye Az Erdődy fa mi li á ris Kuprisicz
Markótól sze rez te, ek kor zá log jo gon

110 ft 70 d-ért adta to vább

1642 Te res tyé ni Mi hály Jákon (Gyak) Tel jes ne me si rész bir to kát, két job -
bágy tel ket

60 ma gyar fo rin tért zá lo golt

1643 Meszlényi Já nos Kiskámonban Mind azon szán tó kat örök jo gon át -
en ged te, ame lye ket Gorup már ko -
ráb ban szá mos bi ro dal mi tal lé rért

már zá log jo gon bírt

A bir to ko kat Meszlényi rész ben
Parraghy Pál fe le sé gé től, Bögöthy Zsu -
zsan ná tól, rész ben El lek Im ré től és Ta -

kács Ger gely től sze rez te

1645 El lek Imre Kiskámonban 1/5 hold szán tó 10 ma gyar ft-ért, örök jo gon

1649 Or bán Já nos majd
Chuti Ist ván fe le sé ge,

Tö rök Or so lya

Kiskámonban Ne me si kú ri á ból a ré szét 37 ma gyar fo rin tért, a szom széd kú ri át 
Gorup a Né meth csa lád tól még ko ráb -

ban vet te

1649 Hollósy Be ne dek A kör men di ura da -
lom hoz tar to zó
Harasztifaluban

A gr. Bat thyá ny Ádám tól ka pott
összes itt fek vő rész jó szá gát

50 ma gyar fo rin tért

1650 Voikouith Ger gely Nemescsón 12 hold szán tó és egy er dő bir tok -
rész

100 ma gyar fo rin tért



Az 1629–1650 kö zöt ti ada tok egy részt köz vet le nül vagy köz ve tet ten uruk mel -
lett fon tos funk ci ó kat el lá tó fő úri fa mi li á ri sok kal (gr. Erdődy csa lád: Kuprisicz
Markó; gr. Bat thyá ny Ádám: Hollósy Be ne dek), más részt a vár me gye kis ne me se i -
vel való kap cso lat ra utal nak, és a je len le gi spo ra di kus ada tok el le né re is jel zik:
Gorup egyes te rü le te ken (monyorókeréki ura da lom ban), te le pü lé se ken (Kiská-
mon) össze füg gő bir to kok ki ala kí tá sá ra tö re ke dett.48

Va gyon gya ra pí tá sá nak egy spe ci á lis ál lo má sa volt, mi dőn 1642. de cem ber
9-én Draskovich György győ ri püs pök től hű szol gá la ta i ért 100 tal lér le fi ze té se és
évi 40 mérő örlemény cen zus ként való meg adá sa fe jé ben Szom bat he lyen zá log jo -
gon (jure inscriptionis) meg sze rez te a Föl ut cai kapu előtt, a Gyön gyö sön álló mal -
mot. Jog gal me rül fel a ko ráb bi hasz ná lat gya nú ja, ugyan is mind a meg vé tel lel,
mind a hasz ná lat tal kap cso lat ban a me ző vá ros ma giszt rá tu sa még az nap ra da tál -
va az aláb bi ak ra hi vat koz va til ta ko zott: vá ro si ta ná csos Gorup a ma lom hoz a vá -
ro si ré tet is el fog lal ta, és a vá ros tu do má sa nél kül vá ro si föl dön ma lom ár kot
ása tott.49 1651–1657 kö zött fo lya ma to san bé rel te ezt a több for rás ban „úr mal ma”,
ké sőbb Gorup, majd Bottka ma lom ként is mert mal mot,50 amely ha lá la után is a
csa lád tu laj do ná ban ma radt. 1672-ben fia, Gorup Imre öz ve gye, Egresdy Bor bá la
pró bál ta Szé ché nyi György ka lo csai ér sek kel, a győ ri püs pök ség hely tar tó já val,
Szom bat hely föl des urá val szem ben meg tar ta ni mind ezt a mal mot, mind a Föl ut -
cá ban fek vő há zát.51

Az in gat lan vá sár lá sok mel lett is mert Gorup pénz köl csön zé si te vé keny sé ge is,
mely nek szé les tár sa dal mi pa let tá ját csu pán jel zi az aláb bi két eset. 1645 ok tó be ré -
ben Hansó Mi hály, Nádasdy Fe renc ud va ri szol gá ja, koloni há zá ban 460 ft-ot vett
fel két jó szá ga vissza vá sár lá sá ra.52 Majd két év ti zed del ké sőbb, 1664 őszén,
Czerian Var ga Má tyás öz ve gye, Koczor Ka ta lin vég ren de let ében szá mos, kis té te -
lű adós sá ga mel lett egy Gorup Já nost il le tő 14 ft-os tar to zást is meg em lí tett.53

Gorup Já nos és fe le sé ge, Heés Anna, 1659. szep tem ber 19-én a vas vá ri káp ta lan 
előtt, a szom bat he lyi gya kor lat ban egye di, az egy ko rú Sop ron vá ro sá ban vi szont
gya ko ri kö zös vég ren de le tet tet tek. Vég aka ra tuk ban egy mást köl csö nös fő örö kös -
ként rög zít ve két fi úk ról, Im ré ről és Lász ló ról em lé kez tek meg – le á nya ik ek kor
már meg hal tak. A ke gyes ha gyo má nyok kö zött az 1638-tól vá ros plé bá ni a ként
funk ci o ná ló vár be li szent egy ház ra, a Bol dog asszony-temp lom ra és a do mon kos
rend Szent Már ton egy ház ára 20-20 ft-ot hagy tak, te met ke ző he lyük ként pe dig a
fe ren ce sek temp lo mát je löl ték ki, amely nek épí té sé re ko ráb ban is so kat ál doz tak:
„…mi az őregh oltarnak fi a it maghunk kőlczegeben megh czenaltattunk, an nak fe let te az
praedikallo szeketis mi aranjoztatunk és megh festetűnk, és az mi epithaphiumunkis ott
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Doroszlón fa lu ban 10 job bágy tel ket zá lo golt (vol na) Gorup Já nos nak. A da tá lat lan, tö re dé kes át -
hú zott be jegy zés: VaML VKHL, fv. jkv. 1649. No. 91.
49 VaML VKHL, Min. exp., 1. d., 1642. dec. 9., az inscriptio: GyEL GyPL, Documenta, 381–382.
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51 GyEL GyPL, Documenta, 392. (Régi jelz.: Capsa E. Fasc. 5. No. 5.)
52 PBFL, Erdődy cs. lt., Fasc. 8. No. 451., Kolom, 1645. okt. 14.
53 VaML SzVL, Test. Fasc. A. No. 49., 1664. szep tem ber 6.



vagjon fel czinaltatva…”. Tisz tes sé ges te me té sük re 60 ma gyar fo rin tot,54 a sze gé -
nyek re, kol du sok ra 20 ma gyar ft-ot hagy tak.55

1660. má jus 10-én Gorup Já nos – im má ron fe le sé ge, Heés Anna ha lá lát kö ve tő -
en – Imre fi á val együtt Szom bat hely ma giszt rá tu sa, il let ve az ügy spe ci a li tá sa mi att
meg je lent Delney Pé ter fe ren ces gvardián és Tamaskovich Fe renc vi ká ri us előtt.
100 ma gyar fo rin tot hagy tak a fe ren ces temp lom ra oly mó don, hogy ezt az össze get
a szom bat he lyi var ga céh ke zel je, és an nak ka ma tai „…azon szent egj haznak ab la ki nak 
czinalasara auagy padimentomra, auagy pedigh belseő dealbatioiara…” for dít tas sa nak.
Gorup is mé tel ten hang sú lyoz ta: „…az minemeő sanctuariumban leueő bot ban előbeni
űduőzűlt feleseghe az nehai ne mes Hes Anna aßony, haiadon araniaual Suskaual fekűz-
nek…”, ő is oda te met tes sék.56 A fe ren ces rend tör té net tud Gorup Já nos nak egy
1660. má jus 19-én ke let ke zett, Folnay püs pö két is meg ha la dó, fö löt tébb ma gas
össze gű, 4000 ft-os ala pít vá nyá ról is.57

*

Gorup Já nos élet út já nak, va gyo ni vi szo nya i nak és tár sa dal mi kap cso lat rend sze ré -
nek még szá mos össze te vő je ter mé sze te sen to váb bi ku ta tá so kat igé nyel. Az vi -
szont már a meg lé vő ada tok ból is meg ál la pít ha tó, hogy a szla vó ni ai szár ma zá sú,
Vas me gyé ben gyö ke ret vert ne mes egy aránt ott ho no san moz gott a me gyei ne me -
sek és a vá ro si pol gá ri elit vi lá gá ban, és bár ügy véd ként szá mos vi lá gi és egy há zi
fő rend hez fűz te kap cso lat, de va ló szí nű sít he tő en a győ ri püs pök familiárisi kö ré -
be tar to zott. Fi gye lem re mél tó ugyan ak kor azon familiárisi szol gá la tok sora, ame -
lye ket az elő ző vel pár hu za mo san Széchy Dé nes irá nyá ba tel je sí tett. A cím ben
fel tett kér dés re a kö vet ke ző vá lasz ad ha tó: Gorup Já nost szo ro sabb kap cso la tok
fűz ték a ne me si tár sa da lom hoz, a me ző vá ro si tár sa da lom ba is ki tű nő en in teg rá ló -
dott. Egy ko ri ügy véd tár sai kö zül egye dül ő lett tag ja a me ző vá ro si igaz ga tás nak.
Bár a me ző vá ro si pol gár tí pu sos alak ját csep pet sem ő kép vi se li, ta lán nem túl zás
azt ál lí ta ni, hogy a fő úri ud varban, me gyei ne me si tár sa da lomban és a me ző vá ro si 
pol gá ri vi lág ban egy aránt sűrű kap cso la ti rend szer rel, ott ho no san moz gott. A tö -
re dé kes sé gé ben is le tisz tult nak tűnő re konst ruk ció itt akár vé get is ér het ne, ha pár
– me rész ha son lat tal – Milan Kundera-regénybe illő adat, mo za ik szem nem vet ne
fel alap ve tő en új mi nő sé gű kér dé se ket.

A vas vá ri káp ta lan tör té ne té ből is mert, hogy 1661. de cem ber 15-én gr. Ná-
dasdy (III.) Fe renc fő is pán egy fö löt tébb rit ka eset mi att ren delt el vizs gá la tot.
A ta nú ki hall ga tás ból ki de rült: Gorup Já nos egy íté let le ve let – Gá los Ger gely vas -
vá ri ka no nok köz re mű kö dé sé vel – a dá tu mot ki va kar va, a káp ta lan pe csét jét egy
má sik ok irat ról le vé ve meg ha mi sí tott.58 Gör gey György vas vá ri őr ka no nok val lo -
má sa sze rint Gorup az zal vé de ke zett, „… hogy Galos uram mal az conservatoriumba
be men te nek pöczételni es nem le ven mas pöczételni valo vi a szuk, hertelen mas levelekrül

SIC ITUR AD ASTRA 60. (2009) 95

FŐ ÚRI FA MI LI Á RIS …  ME ZŐ VÁ RO SI POL GÁR?

54 VaML VKHL, fv. jkv. 1659. No. 23.; MOL A 57 MKL, LR 15. köt., No. 185., Libri Regii 2006. Nr.
9334. A vég ren de let ki vo na tát lásd ZSÁMBÉKY, 2001. 260. (Nr. 80.)
55 VaML VKHL, fv. jkv. 1659. No. 23.
56 VaML SzVLt, Prot. 1660. máj. 19. 108–109.
57 TAKÁCS, 1998. 260., 269–270.
58 SILL, 1976. 35–36. Érin ti az ügyet: KÓTA, 2000. 157.



vet tek le az pöczeteket, es azo kat nyom tak azok ra a le ve lek re.”59 A bot rány a fő is pá ni
vizs gá lat előtt még évek kel ki pat tan ha tott. I. Li pót ugyan is egy, 1659. jú li us 15-i
donatiójában, a hűt len ség vét ké be esett Gorup Já nos Ma gyar Ki rály ság ban fek vő és 
a ko ro ná ra há ram lott bir to ka it há rom hí vé nek, Ruttkay Ig nác nak, Bálintfy Já nos -
nak és Braniok Pé ter nek ado má nyoz ta. A vád sze rint Gorup az el múlt esz ten dők -
ben egy nyolcados tör vény szé ki íté let le ve let bi zo nyos sza vak ki va ka rá sá val és
má sok nak be tol dá sá val meg ha mi sí tott („…certas l[itte]ras sententionales octauales,
superioribus temporibus et annis per rasione[m] sive expunctionem certor[um] ver-
bor[um] et alior[um] insertion[em] falsificasse…”).60 Ezek az in for má ci ók vi tat ha tat la -
nul más szín ben tün te tik fel Gorup el tű né sét a vár me gyei és vá ro si fó ru mok ról, il -
let ve fe le sé gé vel kö zös vég ren del ke zés ét. Az irat ha mi sí tá si bot rány va ló já ban egy 
új csa lád tör té ne ti re konst ruk ció ki in du lá sa is le het. Az ügy komp lex mikrovizsgá- 
latot igé nyel, hi szen a ké sőb bi ada tok arra utal nak, hogy a vét kes ügy véd ja va i nak
je len tős ré szét – min den bi zonnyal be fo lyá sos pat ró nu sok nak kö szön he tő en –
még is csak át men tet te. A fő is pá ni vizs gá lat esz ten de jé ben is ta lál ko zunk szór vá -
nyos bir tok vá sár lá sá val, pél dá ul 1661. jú li us 13-án Hollósy Fe renc neki, il let ve
Imre és Lász ló fi a i nak zá lo gol ta négy szentpéterfai job bá gyát.61 A kö vet ke ző esz -
ten dő ben, 1662. jú li us 10-én pe dig ő is meg ha tal ma zott ja volt a fi vé re, Gorup
György ja vai és ár vái kap csán lét re jött, a Gorup és az Orsich csa lá dok kö zöt ti meg -
egye zés nek.62 Gorup szer ze mé nyi bir to kai je len tős ré szé nek meg ma ra dá sá ra utal
Enyedy Já nos és Gorup Do rottya le á nya, Anna 1674. feb ru ár 19-i vég ren de le te is,
amely a nagy ap já tól, Gorup Já nos tól a vég ren de le ti leg örö kí tett, Vas vár me gyei
Monyorókeréken, Kolomban, Szentpéterfán, [Fel ső-]Be le den, De á kon, Ker te sen,
Lipócon ta lál ha tó fek vő bir to kok egyik fe lét fér jé re, Jankovich György re, má sik fe -
lét két öccsé re, Enyedy Pál ra és And rás ra hagy ta.63 Az irat ha mi sí tás sal a ti pi kus és
az egye di méginkább öt vö ző dik Gorup pá lya ívé ben, de a to váb bi kutatások te rén
az adat gyűj tés, meg is me rés, re konst ruk ció prob lé mái mel lett ese te az ana ló gi ák
szük sé ges sé gé re is rá mu tat.
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