
bodor Zsuzsanna— IVtfg)' Zsuzsanna 
Magyar főurak levelei a zágrábi püspökökhöz 

(1611-1703) 

A zágrábi Érseki Levéltár (Nadbiskupski i Kapitolski Archív) hpislolae ad Episívpos 
fondjában találhatók a XVII. századi zágrábi püspökökhöz írt levelek. CEEPUS 
ösztöndíjasként, 2004 tavaszán négy hónapot töltve Zágrábban, alkalmunk nyílt 
személyesen átnézni ezt az értékes gyűjteményt, amely a magyar kutatók előtt sem 
teljesen ismeretlen.1 Kutatómunkánk során a fond első 31 kötetét néztük át, 
amely a XVII. század nyolc zágrábi püspökéhez2 címzett eredeti leveleket tartal
mazza, 1611-től 1703-ig.1 

A feladók között leginkább a horvát világi és a magyar egyházi méltóságok 
képviseltetik magukat. A horvát bánok - közöttük Erdődy Tamás, Zsigmond és 
Miklós, Zrínyi György, Miklós és Péter, Draskovich János vagy Batthyány A-
dám4 - rendszeresen leveleztek a zágrábi püspökkel. Ezen nemesi családok szá
mos más tagja is megtalálható a feladók között: a legaktívabbak az Erdődyek vol
tak, amit a tőlük érkezett levelek nagy mennyisége bizonyít. Mégis, róluk lehet a 
legkevesebbet tudni. Ami a többi családot illeti, levelezésük már nagyrészt feltárt, 
ezért itt nem is utalunk rájuk bővebben. 

Az egyházi méltóságok közül a váci, a nyitrai, a veszprémi püspökök, valamint 
a kalocsai és az esztergomi érsekek említhetők meg. Az 1680-as évektől kezdve 
Széchényi György és Kollonich Lipót írta a legtöbb levelet a zágrábi püspökhöz.5 

A század vége felé a levélírás nyelve egyre inkább a latin lett. Az egyházi mél
tóságok értelemszerűen mindig latinul írtak, de az 1670-es évektől kezdve a világi
ak is szinte teljesen áttértek erre a nyelvre. A zágrábi püspökkel folytatott levele
zésben csak a század elején figyelhető meg a magyar nyelv használata, ellenben a 
horvát sokkal tovább tartotta magát. Megemlíthető még, hogy a nemesi családok 
nőtagjai (Erdődy Erzsébet, Zrínyi Katalin) is sokat leveleztek a zágrábi püspökkel, 
anyanyelvükön, azaz horvátul. 

Ennek megfelelően, a 31 kötetnyi levélből mindössze nyolc darab íródott ma
gyarul. A nyolcból ötöt Domitrovich Péter püspökhöz (1611-1628) címeztek, 
tehát a század elején íródtak. Ezek közül egyet-egyet írt Draskovich János (1611) 
és Batthyány Ferenc (1626), hármat pedig Zrínyi György (1617, 1625, 1626). Ö az 
egyetlen, aki következetesen magyarul írt a püspökhöz. 

A maradék háromból kettőt csatoltak egy későbbi latin nyelvű levélhez. Az 
egyik levélről ténylegesen megállapítható, hogy jóval korábban keletkezett, mint 
az, amiben küldték: a keletkezés éve 1647, míg a levél melyhez csatolták 1666-ban 
kelt. A másik csatolt levélnek hiányzik a második fele és szinte teljesen olvashatat
lan, tehát nem lehet tudni, mikor keletkezett. Végül az utolsó levél Keglevich 

' Vö. BliNEi-l lAUSNIÍR, 1997.; Kl.ANICZAY, 1958. 
2 INVI-NTAK. Domitrovich Péter 1611-1628, Krghcli Percnc 1629-1637, Vinkovich Benedek 

1628-1649, Bogdán Márton 1620-1647, Petrctich Péter 1641-1667, Borkovich Márton 1648-
1687, Mikulich Sándor Ignác 1689-1694. Seliscscvich István 1670-1703 
lizúton szeretnénk köszönetet mondani Tusor Péter tanár úrnak, hogy leihívta figyelmünket erre 
a kutatási témára és segített a publikáció elkészítésében. 

4 Hivatali idejükre Id. 1-'AI.I.I:NIÍLC:III., 1988. 75. 
s Az érsekek tevékenységére lel. Bl-KF, 2003. 310, 319 



Miklóstól való, 1675-ből. Ez kivételnek tekinthető olyan későn íródott magyarul, 
a továbbiakban pedig Keglevich Miklós is a latin nyelvet használta. Itt következik 
tehát a nyolc magyar nyelvű levélből hét - kivéve az egy olvashatatlant. 

Források 

1. 
Draskovich Jánosr' levele Domitrovich Péterhez 

Bécs, 1611. augusztus 25. 
(Nadbiskupski i Kapitolski Archív, Epistolae ad Episcopos, I. kötet, 1. levél) 

1. Üdvözlési formulák. Rátér a Zrínyi Györggyel való nézeteltérésre.— 2. A püspök segítségét 
kéri két tanúval, Felkoci és Vranáus úrral kapcsolatban, akik a káptalan tagjai— 3. Emlí
tést tes^ a~ erdélyi eseményekről, a Várad melletti fogolyejtésről és arról, hogy Nagy András 
hajdúkapitány csatlakozásáról Báthorí Gáborhoz 

R[everen]dissime domine et amice observan[dissimc] 
Salutem et servitior[um] meorum parat[issimam] commenjclationem] 

[1.] Hogy az Ur Isten keg[yelme]dnek jo akaró barathij keveansaga szerint, király 
Urunk7 eo feolsege az Zagrabij Püspökscgctt conferalta. Szivem szerint örüleok 
hogy a Mindenható Ur Isten, hogv legyen mindenek előtte cö Sz. feolsegnek men
nek dichiretire. Szegen országunknak elö meneteleit es nekünk minyajunknak kik 
kcgld promotioianak örülünk nagy örömünkre. 'ITiovabba kcttseg nélkül kgldnek 
tuttara vagyon minemö controversioim vannak Zrinij urammal" a Pornoij'J joszá-
girth, kijröl Palatínus uram1" előtt tawall Z. Lukach Octavaja" alatt ugy végeztünk 
volth, hogv Czirakij Mester uram,12 maga melle veven certos utriusque me[o-
r]umn [djcbitores.1 

[2.]Terminust neki praefigalvan finalitcr dekádallia estünk14. De mint hogy jöveö 
Septembcrnck 22 napját prefigaltta mintt hogy penigh nem kichin causak egyházi 
joszagirth kár, a' pennaiais [?]" a' ki megh nem állná nagy, ugy igyekezem gongyatt 
viselni [-—]'" Ha lenne se az egyház se penigh birsaghban ne esnem. Kinek cll 
tanoztatasara énnekem fölötte igen szükségesek az ott való captalan béli urak 
közül Felkoczij es Vranczius uramék,'5 kiknek irtam kerven ad 20 diem praedicű 

6 Draskovich János horvát bán (1596-1606), fokamarás (1601-1610), tárnokmester (1610-1613) 
7 II. Mátyás magyar király (1608-1619, I. Mátyás néven német-római császár, 1612-1619) 
8 Feltehetőleg Zrínyi György, a későbbi horvát bán (1622-1626) 
' Pornóapáti (II) 1 -lll.KI-S, 1998. 486 

111 Thur/.ó György nádor (1609-1616) 
11 1610. október 26. 
12 1'cltchctőlcg Cziraky Mózes királyi ügyigazgató (1606-1608) és személynök (1625-1627) 
13 mindkét megbízható lekötelezettemet 
I Szé) eleji vízfolt miatt erősen elmosódott. 
14 Neki határidőt szabván, végül dekád alá estünk. 
II Feltehetőleg/w/w (lat.) = büntetés, bírság 
III Szakadás a levélben, körülbelül két szó hiányzik 
15 zágrábi kanonokok az 1600-as évek elején (pontosabban nem azonosíthatók) 
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mcnsislf' Pornón jelen lennének de jol tudom hogy az en irasom ugy lenne ö 
keglmckncl foganatos ha te kegld jo akarattija hozza accedalna17, Ur[am] sött 
ugian installna18 is ö kcglnel, hogy tekintvén annak az szegen puszta egyháznak 
megh maradásán es ollan nagy iniuriaijat19, mert immár nem chak a Belethij rete
ket mindZenthij monott es az Pokliak erdeyctt, de a Z. Péter faluaij2" feoldeketis 
es a puszta praediumotis kij Rába fele vagyon mind ell foglalta. Ha jo 
keg(ye]l[me]k ezt a barátságot chelekeszik velem Isten is jött ad io kegk en megh 
igyekezem szolgálni. 
[3.)Mi hirtt kegldnek azt irhatofm], hogy hala legyen az nagy Ur nagy Istennek 
Király Urunk nagy Chaszar Urunkkal21 mindenekből szépen megh bekelt es mar 
Slesijaban22 induloba[n] vagyon. Az Erdelij dolgok annyira joll succedaltak21 

ekkorigh Judex Cuna|c] Uramnak24 hogy az egész Orszagh hozzája hajlott es 
Sebent25 rea szállotta Bathori Gáborra26. De im véletlenül tegnap oll rósz hírünk 
juta, hogy a nagy Wegbcliekett kit Varadnál27 voltak es az utakra köllött volna 
vigyazniok, hogy senki Bathorij segítségére ne ment volna éjjel semmi vigyazasok 
nem levén Nagy Andreas28 aki ex inopinato2'-1 Bathorijhoz tőlünk deficialt3". Hol 
vezte volna ki bizton föltebb nagy bontására leszen az egész hadnak ki Krdelen 
vagyon, mintt hogy fizetetlenek is az Isten hagyja, hogy ha helyen állathatják ükét 
vagy sem. 
Ezzel az Ur Isten éltesse kegldt jo egeszegben. Kegldtul bizonyos valazt várok. 
Dátum Vicnna31 25 Augusti anno 1611. 

R[everendis]simae D[ominationi]s Y[est]rae 
S[ervi]tor et Amicus Parat[issi]mus 

JDraskovitslv 

[A levél alján egykorú latin nyelvű regeszta található.] 

"' a nevezett hónap 20. napján 
17 hozzájárulna 
'B szorgalmazná is 
" sérelmét 
211 Be/éti rétek: esetleg az egykori Sopron vármegyei (ma: Győr-Moson-Sopron megyei) Beléd; 

1-l-lXl.s, 1998. 109. Mindszent: valószínűleg a Vas vármegyében (ma: Vas megyében) található 
Cschimindszcnt, amelynek a XVI-XVIII. századig Mindszent volt a neve. KOVACSICS, 1993. 80.; 
l.KI.KKS, 1998. 403. S^tiit-Viterfalva: Szentpéterfa, \'as vármegye (ma: Vas megye), l.Kl.Kl.s, 1998. 
477. Poko/falu: Vas vármegye (ma: I löll, A), a határ magyar oldalán, vele szemben található 
Pornóapáti, lxl. l.l.l.Kl.s. 1998. 484. 

21 II. (Habsburg) Rudolf német-római császár (1576-1612) 
22 Szilézia. Schlesien, Slezsko, tájegvség (ma legnagyobb része: Sla.sk, Pl.) 
23 sikerültek 
24 országbíróbiró, ifj. l-'orgách Zsigmond (1610-1618). I.d. IvViJ.KNDÜciIl., 1988. 72. 
25 Nagyszeben (ma: Sibiu, RO) IjUXlíS, 1998. 427. 
26 Báthory Gábor erdélyi fejedelem (1608-1613) 
27 Nagyvárad (ma: Oradca, RO) l.l.l.Kl.s, 1998. 429. 
28 Nagy András hajdúkapitány 
29 az ínségből 
50 átpártolt 
11 Bécs (Wien, A) 
N Az aláírás mellett szakadozott saját kezű utóirat található. 
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A levél külsején viszonylag ép pecsét és keltezés a következő szöveg kíséretében: 
Reverendissimo dominó Petro Domitrovich electo Episcopo Zagrabicnsis ac 
Sacrae Regiac Maiestatis Consiliano et Dominó ct Amico observandissimo. 

2. 

Zrínyi György32 levele Domitrovich Péterhez 
Csáktornya, 1617. december 28. 

(Nadbiskupski i Kapitolski Archív, Epistolae ad Episcopos, I. kötet, 17. levél) 

Zrínyi György sérelmezi a rakitovicai és a% orbolci népektől való püspöki de\smas^edésí. 

R[ever]Indis[s]ime Domine et amice et tanq[ua]am Páter mihi observandis[sime] 
Salutem et servitiorfum] meorum dedicissima[m] commend[ati]onem 

Keg[yel]medeth erreöl kellethik ez levelem althal megh találnom. Mcgh értettem 
az En Rakovskij es Werbocz^11 thisztarthomthiol hogy kívánja kcg[ycljmcd egy
nehány esztendeotheöl fogvast való desmath: holoth azotha hog)' az nepeth oda 
szalletottak eleobbij Peöspekek, semmi desmath nem szcdthek rajthok. Merth az 
kellthezthettesekkorth megh is volth enghedve az szeghenseghnek az dczma es 
igy inkább azon szcghensegh készek elöb mind ismerni feoldenkről, hogy nem 
thizedeth adni most is azon szabadsággal szalitottuk az szeghensegheth oth 
Werbocz thajan, minth azelöth. Azért kérem szeretettel kegmedeth minth jo 
akaró apám uramath, ezuthan nchaborghasa k[e]g[elme]d abböl azon népeth: 
merth ha elmennek onnejd sem énnekem sem kegme[d]nek semmi haszna nem 
leszen onnand. Ha kegmenck minth szeretheö appam uramnak örömest szol-
ghalok kegd se kiunnia ioszaghomban fogiathkozast, Kegdthöl választ varok. 
Tarchia megh az Ur I[ste]n Sok esztendcigh jo egheseghben kegmedeth. 
Dátum in Arcé n[ost]ra Csiaktor[nya]14 28 Deccmbris, 1617. 

R[everendis]simae Do[minatio]nis Vestrae 
S[ervi]tor amicus et tanqua[m] filius deditissimus 

Georgius Comes a Zrenio 

A levél külsején latin nyelvű regesta és címzés: 
Revcrendessimo Dominó Petro Domitrovich Episcopo Ecclcsiae Zagrabicnsis et 
Abbathi Beatissimae Visrginis Mariae de Topuska ac Sacrae Cesarcae Regiaque 
Maiestatis etc Dominó Amico Vicino et tanquam Patn Observandissimo. 

,2 Zrínyi György horvát bán (1622-1626), főlovászmester (1625-1627) 
31 Valószínűleg Rakitorica (Verőce vármegye) Ll-l.Kl-.s, 1998. 499. Orbolc (Várasd vármegye, ma: 

Verbovec), egy l'regrada közelében lévő, helyszínen nem azonosított vár. Mindkét település Hor
vátországban található. l.d. I.lü.Kl.s, 1998. 454. 

» Csáktornya (ma: Cakovcc, I ÍR) I.KlXliS, 1998. 148. 
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3. 
Zrínyi György levele Domitrovich Péterhez 

Csáktornya, 1625. június 1. 
(Nadbiskupski i Kapitolski Archív, Epistolae ad Episcopos, 1. kötet, 40. levél) 

Udvariassági formulák után Zrínyi György beszámol a legutóbbi országgyűlésről. 

Reverendissjime] domine Páter in Christo mihj obser[vandissi]me 
Salutem et servitior[um) meor[um] commendation[em] 

Aldgia megh az Ur Isten kcgdcth kiuansagh szerintii való sok tokkal kedvessen. 
Az kegd hozzam kculdött levelcbeol mitt írjon kegd mindenekett bösegessen 
megh ertöttcm; Az kegd eo Fölsegenek35 szollo levelet kesedelem nekeöl föl 
keöldöm; az mi az orszagh gyeoleteth illeti mivel hogy wv fölsegi mind ekkoraigh 
hozzam küldött paranchiolattjaban Bánnak intjtulal, módom volt az mostani 
gyeolesnek publicaltatasaban. Mely gyeolesnek, hol pra[e]figaltaVl heh es napoth 
kegd is eddigh tudós benne aholl kegdell mindennemö dolgok felöl bőségesen 
oretcnus akarok confcralnom37. Eztis akaráfm] kegdnek értésére adnom, vettem 
eszemben es értettem is baratimtull eo Fölsege reám való nehezteleseth kire lattja 
In okkot nem adtam, hanem némely ne[m] barátim hazuttak reám, mely eo 
Fölsege haragiatul tartotta ekkoraigh es ma[ina]p is. Ezek után ajánlom kegdnek 
szolgalattomatt In éltesse kegdeth sokaigh javajban. 
Chiaktor[nya] 1 Diejuni anno 1625 

Revercndiss[im]e D.V. 

S[ervi]tor et Filius paratissfimus] 
Georgius Znnij 

[A levél alján latin nyelvű regeszta.] 

A levél külsején elmosódott pecsétnyom és címzés: 
Reverendessimo Dominó Petro Domitrovich Almae Ecclesiae Zagrabiensis 
Episcopo et Beatac Virginis de Topuska Abbati Sacrae Cesareae Regiaque 
Maiestatis Consiliario ac dominó Patri in Deo mihi observandissimo. 

II. Ferdinánd magyar király és német-római császár (1619-1637) 
x i\ u> felett függőleges vonás található. Ö hangértékét képvisel 
50 megszabta 

7 szóban megbeszél 
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4. 
Batthyány Ferenc™ levele Domitrovich Péterhez 

Csáktornya, 1626. október 10. 
(Nadbiskupski i Kapito/ski Archív, Epistolae adEpiscopos, I. kötet, 47. levél) 

Udvariassági formula. Batlhiányi Ferenc a püspök dombról jobbágyaira panaszkodik. 

Reverendissime domine P[ate]r in D|eJo mihj obserjvandissime] 
Salutem et servitiorfum] meor[um] commendatione[m]. 

Látogassa megh In Nagodath kivansaghj szerint való sok iokkall. 
Az Verboczj olahsagh panaszolkodik, hogy az Nagod DobravajVJ jobbagyi sok 
kart tettének volna pracdads omnibus*1 az sertés marhajokban; kiket hogy el nem 
szenvedhetik megh fizetetlenöl. Nagfyságjodath kérem, azon karokath 
chielekveneo jobbagyit Nag[yság]od beöntetne megh es karukrull az megh 
mondót olahokats elegitetni megh Nagod, hogy az magok karáért, ha hasonló 
karokath chelekesznek az Nagod jobbagyinak. Nagod jövendőbben is azt gonosz 
nevén ne vehetne, hogy7 Nagodats karokrull nem tudósítottak volna, hanem 
magokath meg elégítettek volna. Remcnlem azt, hogy Nagod mint jo keresztien 
az karokat nem kivanja, hanem megh elégíteni eöket méltóztatik, holot penigh 
nem, ha hasonló karrall illetik Nagod jobbagyith, róla nem tehetek. Ezek után 
éltesse In Nagodats sokaigh aldomasiban. Chiaktor[nya] 10 die oktobris anno 
1626. 
R[evcre]ndiss[im]e D. V. 

S[cr]v[i]t[o]r Filius in X[Chrisjto paratissjimam] 

F: de Batthiannj 

A levél külsején egykorú latin regcsta és címzés: 
Reverendessimo Dominó Petro Domitrovich Almae Ecclesiae Zagrabiensis 
Episcopo et Beatae Manae Virginis de Topuska Abbati Sacrae Cesareae Regiaque 
Maiestatis Consiliano ac dominó Patri in Deo mihi observandissimo. 

» Batthyány Ferencre 1-d. NAGY, 1860. I. 240. 243. 
w Dombró (Bclovár-Kőrös vármegye, ma: Dubrava, IIK) I.H1.KI-S, 1998. 177. 
m mindenféle zsákmányolással 
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5. 
Zrínyi György saját kezű levele Domitrovich Péterhez 

Galgóc, 1626. október 6. 
(Nadbiskupski i Kupitok ki Archív, Epislolae ad Eptscopos, J. kötet, 49. levél) 

Udvariassági formulák után Zrínyi György beszámol a Vág menti hadműveletekről és a fogoly-
ejtésekről. 

Szolgálok knek mint jo akaró Apám Uramnak. Kivansagi szerem való jókkal algya 
meg Isten kgdet. Édes Apám U[ram] ne vegye Kd gonosz nevén, ennyi ideig 
k[egyelmedne]k hogy nem Írtam oka az sok foglalatossagim es az ell küldésbe is 
ninchen mindenkor módom. Mi idt hala Istennek jol vagyunk. Fogyatkozásunk 
semmiből ninchen. Hanem tegnap elöt az Vagon által ütvén az ellenség" groff 
Slikket42 ell fogtak mellt General Artaleriae41 volt es egy regiment gyalog[nakJ 
Obristere,44 azon kiviöl igen nagy ur es fölötte is gondviselőnk ugy annira, hogy 
köztünk annak mása nem volt. Vele együtt ell fogtak az General Vachd Mastcrt 
ibér Raiterni,45 az is igen híres gond viselő es vitéz ember volt annak sinch massa 
közöttünk és az nevezett Maestro Lorenczit4íl hogy Betlen47 eleibe jüttek mind az 
kettőt cum honore cxcipialta4K sűvegeús le vetette elöttök, de ott nem keslelven 
őket Cassara4'; expedialta5". Tudom sarcon kiszabadulnak. Az Mansfeld51 hada sok 
jo kedvebül törökké lett es sokat fognak is el az törökök bennek, sok pedigh meg
holt éhen közülök. Betlen az indutiakat52 kívánja, Chaszar urunk51 rendel hozzája 
üli conditioval54 hogy az Mansfeltet es az Törököt magatul ell bochatvan az maga 
ditioiaban szálljon az Rabokatis visza eresze az mellyet hogy m[e]g chelekegyek 
minden ember kétli. 
Most fogtak egy törököt az katonák melly az Budai Defterdárnak secretariussa. 
Ászt beszelli hogy az vezérnek most küldőt ket rendbeli paranchiatul levelet az 

41 Albrecht Wcnzcl Kuscbius von Wallenstein (1583-1634) császári fővezér és Bethlen Gábor 
erdélyi fejedelem (1613-1629) 1626. szeptember-októberi Vág menti összecsapásaira és a 
fogolycjtésrc vonatkozóan ld. Wl'ITMANN, 1952. 36-38., valamint Tholdalaghy Mihálynak az 
öreg Rákóczi György fejedelem tanácsának és Marosszéknek főkapitányainak emlékezetül 
hagyott írása. MAKKAI-Os. S/.ABÓ, 1994. 61. vö. CsiKÁNY, 2005. 102-124. 

42 (Icinrich Gráf von Schlick (1612-1650), Wallenstein császári fővezér vezárkarának egyik tagja, 
később a bécsi Udvari I laditanács elnöke. 1x1. Wl'ITMANN, 1952. 37. hup ' \kAnk*pidi,T<<iy uiio.ymi. 
ralfililm.iisch.ill ael>i-tlanJe Jes h,)use> (A letöltés ideje: 21X>fí augusztus 14.) 

41 tüzérség 
44 éibcstcr = ezredes 
45 Feltehetően l'cchmann wachmeister, Wallenstein herceg vezérkarának egyik tagja. 
46 Lorcnzo de(l) Maestro ezredes, Wallenstein vezérkarának egyik tag|a. 
47 Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (1613-1629) 
48 tisztelettel fogadta 
49 Kassa (ma: Kosice, SK) 1 Jil.Kl-5,1998. 294. 
50 vitette 

Péter Krnst Mansfeld, a harmincéves háborúban a protestáns Unió zsoldos hadainak vezére. I-d. 
GONDA-NIHDKRIIAI'SI' .II, 1977. 82., 353. htttuZZilijulsirjaJiaLüiB/aaki ' ' " " I J M II. ».» MamüJJ (A 
letöltés ideic: 2<HW">. augusztus 10.) 

52 fegyverszünetet 
3 II. Ferdinánd német-római császár (1619-1637) 

54 azzal a feltétellel 
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Török Chaszar55 parancholvan neki hogy minden kesedelem nélkül frigyet 
tractalljon es veghezis vigye. Mert ha nem informálta ugy az mint mást az dolgot 
találta mert Bethlen ily formán instált vala, hogy az mi armadánk az Törököt 
ditiojaban [?]VI levén nagy karával az Töröknek azokat Betlen ki akarván üzm 
segecheget kert az melyet meg is nyert az Töröktől. Azt beszelli az Mansfeld hada 
sok hogy éhen meg holt es sok Török is lett, sokat pedig akarattja kivől is el lop
tak az Törökök. Az frigy felöl meg semmi hír ninch, most egyéb hireim 
nincshenek ha mi lesz kk meg írom kdet is kérem írjon kd oda va[ló] állapot felöl. 
Ezzel Isten tartcha kdt. Dátum Galgocz56 6 oktobris 1626. 

Jo akaró szolgája es fia 

Zrini Giorgi57 

A levél külsején egykorú latin regesta és pecsét nyoma, valamint címzés: 
Reverendissimo Dominó dominó Petro Domitrovich Episcopo Zagrabiensi 
Dominó ct Patri Observandissimo. 

6. 
Bessenyei István kiskomári főkapitány magyar nyelvű levele58 

Romár,5'-1 1647. január 3. 
(Nadbiskupski i Kapitolski Archív, Epistolae ad Episcopos, IV. kötet, 133. levél) 

Bessenyei István főkapitány megfenyegeti a hatósága alá tartóikat a* elmaradt évi adó miatt. 

Joatiam fiaj Szentmarton Vidékében lakozó Szentmartoniak, Benedckfalviak, 
1 iarasztiak, Diariak cs Borianciak/'" nem tudom mire vélni hogy mióta en jőve az 
kapitansaghra beljwcottem azulta nekem soha szolgáló pénzt nem fizettetek. 
Immár annak volt esztendeje. Azirt immart ket esztendeore való szolgáló pénzt 
megh kültettek azt emberseghtekere megh elvárlak szentgyörgy napigh, ha akkorr 
megh adgyatok az barom esztendeore valott maradiatok bekével senkj nem bánt 
benneteket. I la megh nem adgyatok ti tudgyatok megh mi kar rajtatok esik, Isten 
elcott is cn oka ne legyek, mert attól foghva rejatok kuldeok es nyargallo penzt is 

" IV Murád oszmán szultán (1623-1640) 
vl Kötészet miatt a szó eleje nehezen olvasható. 
S<| Galgóc (Nyitra vármegye) a Vág bal partján álló vár (ma: 1 llohovec, SK) LELKES, 1998. 223. 
17 Zrínyi György 1626-ban a horvát könnyűlovasság vezetője volt. Kstcrházy Ferenc magyar 

lovasaival ők képezték Wallenstein elővédjét a Bethlen Gáborral folytatott Vág menti 
hadműveletekben, l.d. WlTIMANN, 1932. 36. vö. még: (,'SIKÁNV, 2005. 102-103. 

SK Nicolaus l'adcrkovich 1666. június 4-én kelt, és Domitrovich Péterhez, címzett latin nyelvű 
leveléhez mellékletként kapcsolódik. 

w Kiskomár (11) 
''" Szentmárton és környéke Győr és Komárom megye határán feküdt (XVI—XVII. század), a 

Duna-Balaton közötti Főkapitányság igazgatása alá esett. S~entmárton: vár Győr környéken 
délkeletre. Pannonhalma (Györszentmárton) területén, az. egykori Győr vármegyében LELKES, 
1998. 559; Haras^tifalu (II). l.d. LELKES, 1998. 249. Benedekfalva, Diar és Bonanc nem 
azonosítható. 
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megh veszik rajtatok az ket esztcndeore valót kit feolj kiültetek Santa Tárnástul. 
E ö tudgya kinek atta en kezemben nem atta, kérje eleo attul az kinek atta mert 
általam fogva megh nem engedem, Kcolt Komarban, 3 die (anuarij Anno 1647. 

Besenieij István 
Komaríj feokapitan 

[A csatolt levél külsején címzés: Szentmárton vidékérc igen hamarsággal.] 

7. 
Keglevich Miklós levele Borkovich Mártonhoz 

Dubrava, 1675. január 30. 
(Nadbiskupski i Kapitolski Archív, llpislolae adEpiscopos, Vili. kötet, 26. levél) 

Vita tf£ vocsini plébánia sessiójáról. 

Illu[strissi]me ac R[everen]d[i]ssime D[omi]ne et parens ob[servandi]s[si|mc 
Salutem, servitiorjumj meor[um] pára[tissimám] Comm|endationem|. 

Jol emlekezctibcn lehet k[e]g[yelmedne]k az Vockay61 plébániának megh 
maradásában maga mennyit fáradozott legyen is keg[yelmedne]k interpositiora62 

nézve kivalkepen, kinek kgd tekinteti ezt magam nagy karával is annualtafm]63 ez 
magán tulajdon sessijoat, kihez senkinek semmi jussa nem volt. Q u o residentia 
plebani Vockentis codalta[mJM mert mar Draskovich János Úr, Erdődi Miklós 
Ur65 cs Malakoczy Miklós Űr66 nem tudom quo jurer'7 eő k[e]g|yclme]k is magok
nak approprialni68 akarjak az mint hogy ez elmúlt Szent Marton napján6'-1 dedicatio 
templi levén annis7", Provcnatus a foro Patrono et Colletori cedentes71, cő 
k[e]gfvclme]s Nimiczey [?]72 gondviselői armata manu73 menvén ad fórum74 

felszedteket el vitték, nekik penigh nem kichin preiuditiumomis tanqua[m] 
Patrono, et Collatori plébániáé Vockersie.75 Es mikor penigh megh azon 
Plébániának dolga Controversita volt eő k[e]g|velmejt[e]k közül senki fel nem 

" valószínűleg Vocsin (Verőce vármegye, ma: Vocin, I llv) l.l l.Kl.s, 1998- 645. 
''- közbenjárására 
63 ígértem 
64 amely vocsini plébániában való megmaradásért folyamodtam 
65 Draskovich )ános későbbi főudvarmester, Krdődv Miklós báni helytartó (1671-1678) és horvát 

bán (1678-1683) 
66 Malakoczy Miklós báró, a család jelentós szerepére ld. N.\c;\, 1860. VII. 276. 
,l7 milyen jogon 
os megszerezni 
" N o v e m b e r 11. 
70 templomszentelés éve levén 
71 Miután a patrónus a piacra érkezett és az adószedők elmentek. 
72 Lehetséges, hogy Vimiczey, a kézírás nem egyértelmű. 
75 felfegyverkezve 
74 piacra 
75 pereskedésem mind a vocsini patrónussal (plébánossal) és a gyűjtőkkel 
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serkent, se senki semmi nemű collatioval nem offeralta7r' magát. Én jo szüvel 
tartotta[m] volna akkar kivel cő k[e]g[yelmete]k közzül, de I[ste]nert, az 
közseghert, es k[e]g[yelmetek] tekinetiert chelekedte[m]. Hanem azzt kgd eze[n] 
dolgot valamikepe[n] rcmedialni77 ne neheztelje et tanque supremus prelátus 
ecclesiasticus7lí köztünk eligazitani méltóztassék. Egyet azért leghőbb vagyok az 
en adót sorsiomat visza vennem ez eő kgk kőzzűl akar mellik kged az collatur et 
patrónus nem bánom. Az Pregradai79 Templomnak Legalt Keglevich Ferencz"" 
által a summa felöl is ednehani Ízben requiraltamKI kgt hogy Vuhmanich Péter 
Uram"2 vitette kg szamot. Kérem ha lehetséges ne keseltesse azon számvitelt es az 
Zabragbiaknak, kend presente me"' lesz megh itten onalatok es ha praepost 
Ur[am] eő kgnfek] maga ne[m] [—-]v" exmittaltatnekM arra. Egy becsületes, 
értelmes Pap esz ember mivel is mar attulis itten nem leven ugy éntőlem ezeknek 
holmi fogyatkozások az Cheh Mesterektől vala szamvitclbenis, Vuhmanich 
Ur[am] penigh mar Öregh ember beteges, köszventül, ma holnap eő kgs elete ha 
szamadatla[n] megh talál halni, nem kichin kart válhat azon templom. Elvárván az 
kgd jo válaszát. De reliquo85 In sokaigh szerenchebe[n] jo egeszseghben éltesse 
kgdet. Ex Dubrava 30Jan 1675. 
Illu[strissi]mae ac R[everen]d[i]ssimae D[ominatio]nis Vestrae 

Servus et filius pafratissijmus 

Nicolaus Keglevits 

A levél külsején címzés: 
Illustrissimo ac Reverendissimo Dominó Martino Borkovich Episcopo 
Zagrabiensis Abbati Bcatae Mariae Virginis de Topuska Sacrae Ccsarcae Regiaque 
Maiestatis Consiliario etc Dominó et Parenti Observandissimo Dominó. 
Zagrabia. Servus et filius Nicolaus.vl" 

lh gyűjtést nem ajánlott 
77 orvosolni 
78 ugyan csak a legfelsőbb egyházi tisztviselő 
7'' l'rcgrada (Várasd vármegye, ma: I III) 1 JüXIvS, 1998. 489. 
s" A levél írójának, Keglevich Miklós főispánnak és ezredesnek rokona, ld. NAGY, 1860. V. 158. 
sl kértem 
*2 K személyt nem sikerült azonosítani. 
85 nekem prezentálja 
VM Kötészet miatt egy szó olvashatatlan. 
M küldetne 
85 a jövőben 
v l l lKz utóbbi valószínűleg egy másik levélről származó aláírás. 
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Iji^ár Balázs 

Báró krajovai és topolyai Kray Pál 
táborszernagy végrendeletei 

Bevezetés 

A végrendelet szerzője, báró krajovai és topolyai Kray1 Pál táborszernagy (1735-
1804)2 egyike a magyar és az európai történelem egykor világhírű, mára azonban 
elfelejtett szereplőinek. Kray Pál a Francia Köztársaság ellen vívott háborúk egyik 
legsikeresebb császári hadvezére volt, akit a kortársak Károly főherceg mellett 
tartottak számon. Kray sikerei és megbecsültsége azért is nagyobb figyelmet ér
demel, mert a császári-királyi hadseregben a magyar származás, és Kray esetében 
az inkább polgári, mint nemesi háttér nem a legjobb ajánlólevelet jelentette az 
előrejutáshoz. Mindezek ellenére, Kray Pál a legmagasabb beosztásokban szolgált, 
így 1799-ben az itáliai fronton ideiglenes főparancsnok volt, míg 1800-ban, pálya
futása csúcsán, Németországban négy hónapig teljhatalmú fővezérként vezethette 
a cs. kir. erőket. Már 1789-ben elnyerte a Katonai Mária Terézia Rend lovagke
resztjét, majd 1795-ben a parancsnoki keresztet. 1792. augusztus 9-én I. Ferenc 
király (1792—1835) „krajovai" predikátummal magyar báróságra emelte. 1800-ban, 
további hadi érdemeiért Kray 100 000 forint elengedése mellett megvásárolhatta a 
topolyai kamarabirtokot. Ugyanezen év végére az uralkodó a „topolyai" prediká
tumot adományozta számára. A Kray család ezzel a magyar arisztokrácia soraiba 
emelkedett. Pest szabad királyi városban, ahol ugyancsak rendelkezett házzal, 
Kray Pál 1804. január 19-én, 69 éves korában hunyt el. Leányunokái, Franciska a 
Marich, Borbála a Festetich, Mária pedig a Zichy családba házasodott be. 

A család bárói ága 1852-ben kihalt, de a Kray Pál nagybátyjától, Jakabtól szár
mazó nemesi ágat, Kray István (1850-1932) személyében IV. Károly (1916-1918) 
1918-ban báróságra emelte, szintén krajovai és topolyai predikátummal.3 A topo
lyai uradalom azonban 1913-ban Kray Mária (gróf Zichy Jánosné) halálával a 
Zichy családra szállt. 

Kray Pál végrendelete, a Magyar Országos Levéltár P szekciójában, a Szö-
gyény-Manch család iratai között maradt fent. A hagyaték Kray Pál vagyonjogi 
iratait, 1801 és 1804 közötti levelezését, gazdasági jellegű iratait, magánfeljegyzése
it és az ínyenc Kray Itáliában ellesett ételreceptjeit tartalmazza, E töredékeken 
kívül a táborszernagy Sándor öccsével folytatott levelezése a bécsi I ladilevéltár 
gondozásában jelent meg.4 

1 A Kray család a morvaországi I'rcrau városából származik cs az 1630-as evekben került Késmárk
ra. Kray Tamás sógora, Klösz Jakab réven 1662-ben kapott nemesi levelet. Kray nagyapja, Jakab a 
város főbírája lett, majd Rákóczi bizalmas embere, cs a fejedelem hűséges támogatója. 1709-ben a 
Késmárkra bevonuló I Icistcr tábornagy lefejeztette. Pál atyja, ifj. Kray |akab azonban visszasze
rezte az elveszett családi birtokokat. Mindhárom fiát a császár szolgálatába, katonai pályára adta. 

2 Kray l'ál katonai pályájának legújabb összefoglalásait Id. /.ACIIAR, 2001. 186-204., illetve RAINHR, 
1993 23-28. 

1 SZ.I.UMA, 2002. 178-179. 
4 JUST, 1904. V I . 



A Baján kelt végrendelet két példányban is fennmaradt. Itt a végrehajtási zára
dékkal ellátott másolati példányt közlöm, illetve egy, Kray halála előtt két nappal 
keletkezett codiállust, vagyis fiókvégrendeletet, amely azonban csak részleteiben 
módosította az eredeti testamentumot. 

A végrendelet általános örököse Kray Ferenc nyugalmazott őrnagy, Kray 
egyetlen, őt túlélt fia. Legidősebb gyermeke, Kray Antal főhadnagy 1789-ben 
hunyt el, Ferenc öccse, János, szintén katonatiszt, a rauzcni ütközetben esett el 
1796-ban. A topolyai uradalom új gazdája sem sokkal élte túl apját: 1805-ben a 
családi birtokon vadászbalesetben halt meg. Kray Pál végakaratának végrehajtója 
öccse, Kray Sándor, akt egyben a táborszernagy bizalmas barátja is volt, 1817-ben 
hunvt el Eperjesen. 

A végrendeletből jól kivehető Kray Pál számos olyan jellemvonása, amelyek 
kortársai és beosztott katonái körében, de még a harctéren vele szemben álló 
francia parancsnokok között is népszerűvé tették. Katonai pályafutása során Kray 
szívén viselte beosztottjainak sorsát, így végrendeletében sem felejtett el megem
lékezni tisztiszolgáiról és házvezetőnőjéről. A táborszernagy végakaratának utolsó 
bekezdésében — saját életének példáját felmutatva - az Istennel, a királlyal és em
bertársainkkal szembeni legszentebb kötelességeink teljesítésére hívta fel fia és 
örököse figyelmét. Kray Pál hosszú és küzdelmes pályafutása során ezeket a köte
lességeket mindig szem előtt tartotta. Báró krajovai és topolyai Kray Pál nagysza
bású síremléke a budapesti Belvárosi Plébániatemplomban található. 

Források 

1. 
Báró krajovai és topolyai Kray Pál táborszernagy végrendelete 

Baja, 1800. decemberi. 
Magyar Országos levéltár, P 643, 16. tétel, 31. csomó, 119-120. fólió 

Letzte Disposition 
Die ich eigenhándig, und bei gesunder vernunft eindergeschreiben, und nach 
meinem hinscheiden pünktlich vollzogen habén \vill. 

W'ann es nemlich den allmáchtig, und grundgütigen Gott, der mich von ju-
gend an, durch so wundersamen und gnadenvolle wege geleitet, und gesegnet hat, 
gefallen wírd, mich aus dieser welth zu nehmen; so erkláre ich meincn jetzigen 
einzigen sohn, oberstwachtmeister Franz báron Kray de Krayova et Topola zum 
universal érben unter nachstehenden bedingniBen: 

[Pnjmo. Nachdeme ich vor allén, den allmáthigen Goth und schöpfer, meine 
arme seele in seine grundlose barmherzikgeit überlaBe; so bestelte ich zugleich, 
meinen jüngern Iciblichen brüdcr, kai[serlich]-königl[lichen] pensionirten major 
Alexander von Kray5 zum executor dieser meiner lezten disposition. In fali der-
selbe aber, durch krankheit oder wegen weiter entfernung darán gehindert sein 
solte, so kann er hiezu einen bekannten redlichen mann hierzu benemen. 

5 Kray Sándor, Pál idösebbik öccse (1742-1817) a magyar királyi nemesi testőrség nyugalmazott őr
nagya. 
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[Secun]do. Auf den fali, dieser mein einziger sohn Franz, ohne kinder sterbcn 
sollte, so kann er zwar, für seinen rückbleibende wittwe, Babét geboren von Gé
zei6 eine jahrliche versorgung von zweitausend gulden rfheinische] f[orint] íhr 
zusichern, welchc aber, bei einer neuen vereheligung aufzuhören, und ihr als eine 
fairulie abfertigung zwölftauscnd gulden von der massa zuerfolgen kommen. Das 
übrig hinterbleibende vermögen aber, auf die manlichen den nahmen führende 
krayische érben, und dann erst auf das weibliche fallen können, wenen keine 
manliche dieses namens vorhanden seye sollten. 

|Ter]tio. Sollen vom tag meines hinschneidens, meiner seit zwanzig jahren, 
und schon bei lebeszeiten meiner unvergeBlichen gemahlin im haus befindlichcn 
adeligen ziehtochter, Francisca von Ducsminska, in rücksiht der sorgevöllen 
haushaltung, und wáhrend verschiedencn feldzügen des Türkén und französi-
schen krieges, durch kümmervolle aufsicht meiner habseligkeiten, und ausgestan-
denen mühseligkciten, selbst besondere anhánglichkeit gegen meinen person und 
kinder lebenslánglich, jáhrlich 500 fjorinf] sage fünfhundert gulden, zur wohlvcr-
dienten belohnung und versorgung dergestalt ausgeworffen und von den einkünf-
ten angewiesen werden, daB sie selbe, ohne abzug, und in halbjáhrigen fristen 
baar erheben könne. Auf den fali jedoch selbe, durch eine heirath, ihr schicksal zu 
verbeBeren wünschen, so sollen ihr, statt obige jahrliche 500 f[orint] ihrer freyen 
disposition, baar viertausend gulden, als eine abfertigung ausgezahlt werden. 

Ja selbe von allén meinen effecten7 getreuene kentnisse hat, so ist ihr in rück
siht der erprobten treue, und anfánglichkeit, kein miBtrauen, am wenigsten ge-
richtlicher zwang beizumuthen, vielmehr ihr anmoch ein theil von der weisen 
wásch und tischzeiug zu gebén. 

Auch wo selbe sich lánger und bis zur genchtlichen abhandlung im hauB auf-
halten müBte, soll ihr austándiges quartier und kost, und zu ihrer reise, zweihun-
dert gulden ertheilt werden, gleich wie ihr auch zu meiner leiche cin klagkleid 
gebührt. 

[Quar]to. Meiner verarmten leiblichen schwester, Catharina, verehcligten Ma-
zur im Zipsen, wenn sie bei lében sein sollte, vermache ich zum brüderlichen 
andanken fünfhundert gulden r[heinische] f[orint]. 

[Quin]to. Meinem geliebten leiblichen brúder, Alexander von Kray, dem allé 
reise und sonste ankösten zu vergüten sollen zum andenken meinen gröBere gol-
dene repetier uhr, ein paar schöne pistolen, und die neuen, roth-gold bordirten 
generals echabraquen8 überlaBen werden. 

[Sext]o. Allén meinen domestiquen, die über 3 jahre bei mir dienen, sollen bei 
ihre entlaBung, nebst der livrée9 annoch einhundert gulden jedem, dencn aber, so 
nur kurz bei mir dienen, ein zweimonatlicher gehalt bezahlt werden. 

[Sepü]mo. Meinem brúder sind zweihundert gulden rfheinische] f[ormt] zu 
vertheilung an 20 hausarme in meiner vatterstadt, Kaismark,"' zu überlaBen. 

6 Más névváltozat szerint: Cesscl Borbála 
7 Effecten - személyes holmik 
8 Generals Echabraquen = tábornoki lótakaró, sabrak 
,; Uvrée = a szolgaszemélyzet formaruhája 

'" Késmárk (Szepes vm., ma: Kezmarok, SK) 
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[Octav]o. Dcr schwágerin Ivray in Zipsen, und ihren kráncklichen töchtern, 
vermache ich auch zwei hundert Gulden, dic meine brúder für sie übernehmcn 
wolle. 

|Non]o. Am tag meines begrábnis, sollcn den localarmen einhundert gulden 
vertheilt werden. 

(Decíjmo. Ist cndlich mein ernstlicher wille, daB mein lcichnahm, ohne aller 
pompe und wo möglich in Topola" nachst der kirchcn begrabcn wcrdc, und 
hiebei nebst abhaltung gewöhnlicher exequien,12 noch andere 6 heilige Messen 
gelesen, und sich meiner armen Scele erinncrt wcrdc. 

Dicsér mein wohlbcdáchtlich, und bel gesunder vernunft eigenhándig ein-
dergsehreibene letzte wille SCJII gleich nach mcinem hinschciden in pünktlichen 
vollzug gebracht werden, und so wie ich mich auf dessen vollzug, und deshálbige 
pflichten meines geliebten1 sohnes verlasse, so scheide ich mit beruhigender zu-
versicht aus dicsem jammerthal, und hoffe, daB er in meinen íuBstapfen, die hci-
ligsten pflichten gegen Gott, gegen scincn monarchen, und gegen seine neben-
menschen nic auBcr acht lassen, und dadurch sich auch den seegen Gottcs 
zuzuziehen bestreben werdc. 

Sig[natum]: Baja in I Iungarn, im Bácser Comitat, den [ersjten December 1800 

L|ocus] S|igilli] Paul báron Ivray m[anu] p[ropria] de Krajova et Topola 
kai[scrlich]-königl[ichcr] generál feldzeugmeister 

Nach vollzug jcnscitigen tcstaments wurde solches dem universal érben, Franz 
báron Ivray von Krajova u[nd| Topolya, im originale eingehandigt. Sigl. Pest die 
12. Mártz 1804. 1 s. Alexander von Ivray kaiserl[icher) obristwachtmeistcr qua 
executor testamenü - Sua cxcellentia dominus generális rei tormentariae 
praefectus13 Paulus liber baro Ivray de Topolya introfertum testamentum nobis 
íntrascriptis insimul consdtutis ad mentem legis dcclaravit suam esse uldmam 
voluntatem in cujus fidem nosmet subseribimus. 

Bajae 4a Deccmbris 1800. L s. Leopoldus Márffy m. p. inelyti Comitatus de 
Bács ordinarius nótárius. I. s. Carolus Szccscn m. p. inelytae Legionis Pcdestris 
Kravanae primus locumtenes.H L s. Antonius Adamovics m. p. alius inclyd 
Comitatus Bács nótárius. L s. Franciscus Gludovácz. inelytae Tabulae Rcgiae 
Iudicianac iuratus nótárius. L s. Ioannes Deák m. p. dominü Bajae provisor. An
no 1804 die 19a Februarii in I.ibera Regiaquc Civitate Pestiensi praesens testa
mentum pracsentibus et insimul consdtutis íllustnssimo dominó barone Francis
co Kray de Krajova ct Topolya, fiho et universali haercde; rcvcrcndissimo 
dominó Stephano Tóth, abbate Beatac Mariae Virginis de Rákony [?] et prefatae 
civitatis plebano; spcctabilibus tandem ac perillustnbus dominis Georgio 

11 topolya (Bács vm.) 
12 Exequien = eredendően a iónunknál, később a katolikus egyházban is használatos kifejezés a 

temetési ceremóniára. 
1 Beszúrva: geliebten 
13 Generális Rei Tormentariae Pracfectus - A táborszernagyi rang kissé erőltetett latin megfelelője 
" 1-cgionis Pedestris Kravanae Primus l.ocumtencs = e megnevezés valószínűleg a (34.) Kray-

gyalogezrcd (korábban Kstcrházy) vezérlő ezredesét takarja. Kray Pál 1799-ben lett ennek az 
alakulatnak az ezredtulajdonosa. 
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Laczkovics, inclytorum Comitatuum Pest, Pilis, ct Sóit articulariter unitorum 
ordinano vicecomite, dominó Alcxandro Kray Sacrac Cacsareac, ct Regio 
Apostolicae Majestaüs suprcmo vigiliarium pracfccto, constituto testamenti 
cxccutorc; dominó Ladislao Iványi, practtactorum inclitorum comitatuum 
Tabulac ludiciariae asscsore ct rationnis cxactore, atque dominó Alcxandro 
Doloviczényi inclytus Comitatus Scepusiensis Tabulac ludiciariae asscsore, ct 
suprafatac civitaüs senatorc, pcrlectum publicatum ct praenominato dominó 
testamend executori finc peragendae exceudonis in ongine rcsignatum est. Dátum 
anno, mense, die et loco suprasignatis. 

Coram me Georgio Laczkovich praclibatorum comitatuum ordinario viceco
mite m. p. et Ladislao Ivánvi eorundem inclytorum comitatuum Tabulac ludicia
riae asscsore et rationis cxactore. 

Nach vollzug jenseitigen testaments wurdc solchcs dem univcrsal érben, Franz 
báron Kray von Krajova u[nd] Topolya, im originale cingehándigt. Sig.: Pest, d[ie] 
12. Martz 1804. 

L. S. Alexander von Kray kaiscrl|icher] obnstwachtmcistcr qua exceutor testa
mend - Sua lixccllenda Dominus Generális Rci 'Tormentariae Praefectus15 Paulus 
Liber Baro Kray de Topolya introfertum 'Testamentum nobis infrascriptis msimul 
consdtuüs ad mentem Legis dcclaravit suam esse ultimam voluntatem in cujus 
fidem nosmet subseribimus. 

Pracscntcm copiam cum genuino suo originali per me collatam, eidem in 
omnibus punctis conformem esse testőr. 

[pecsét] joannes Páur m. p. 
Inclytac 'Tabulac Regiae ludiciarae Iur[atu]s Nótárius 

2. 
Báró krajovai és topolyai Kray Pál táborszernagy fiókvégrendeletc 

Pest, 1804. január 17. 
Magyar Országos Levéltár, P 643, 16. tétel, 31. csomó, 122. fólió 

Nachdeme scit dicsér zeit, als ich mcincn letzwillige disposition oder testament 
errichtet habé, die umstánde sich einigermassen verandert habén: íolghch in rück-
sicht und bezúg auf dieselbe, abandere ich auch jené meine dispoisition wohlbe-
dáchdg, und obglcich im bettlágcngen zustand, doch bei gesunder vernunft mit-
telst nachfolgenden codiálhX(< und zwar: 

In betrif dcs dritten puncts des vorenvahnten testaments: W'erfc ich der adeli-
hen ziehtochter, Francisca vjon] Ducsminska, lebenslanglich jahrlich nur 400 sagc 
vier hundert gulden aus, bis selbe ledigen standcs seve, und verbleiben wird; auf 
den fali aber íhrcr etwanner folgenden verheiratung, sollen ihr statt vorerwánten 
jahrlichen 400 gulden, zu ihrer freyen disposition, als eine abfertigung, viertau-

Generalis Kei Tormentariae Praefectus - a táborszernagyi rang kissé erőltetett latin megfelelője 
Codicills, codiíillits - I'iókvcgrendclct. Kötetlen formájú, tanúk előtt kiállított rövid végrendeleti 
Intézkedés, amely azonban csak kisebb jelentőségű rés/letekről rendelkezhetett, az általános 
örökös személvét nem változtathatta meg. 
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send rfheirüsche] guldcn aus meiner verlassenschafts massa ausbezahlet werden; 
worüber selbe einen besondere versicherungs schein von mir ausgcfertigte, schon 
auch bei hánden hat. Übngcns das übnge, was ich ihrcntwegen in meinem testa-
mcnt veranstalltet habé, solle nicht mehr gültig seye, und statt habén. 

In betrif des [vierjten punctes abgedachten testaments: Da meine dórt er-
wáhnte schwcster, Cathanna, verehelicht-gewcste Mazure schon gestorben ist, 
und íhr hinterlassener eheman in meinen gütern sich versorgter behindert: so 
empfehle ich meinem sohn, Franz báron Kray de Krajov et Topolya, als meinem 
universal érben, daB er íhm lebenslánghch in versorgung behalte; der tochter aber 
meiner vorgedachten schwcster, nahmcns Cathanna, welche noch ledigen standes 
ist, sollen bei ihrer verhcüratung, 50 dukátén, sage fünfzig dukátén aus meiner 
verlassenschasfft verabfolget werden. 

In betrif des [sechs]ten punctes solle meinen domestiquen, welche bei mir 
fünf jahre gedient habén, gulden vier hundert, welche aber kürzere zeit in meinen 
dienstcn standén, gulden zwei hundert zufallen. Zu welchen punct ich noch bei 
füge, daB meiner jetzigen haushálterin, mademoiselle Theresia Mausin, rheinische 
gulden fünf hundert, zum zeichcn meiner erkentlichkeit für als ein denkzeichen 
verabfolget werden sollen. 

In übrigen besttátige ich mein obbemcldetes testament; urkund dieser meiner 
eigenen unterfertigung. So geschehen Pesth, den [siebenzehnjten monaths 
ja[n]ner 1804. 

[pecsét] Paul Báron Kray 
Feldhzeugm[eister] 

DaB seine Excellenz, herr báron Paul Kray de Krayova et Topolya, feld-zcug-
meister, in bcttlárigcn zustand, doch bei gesunder vernunft, in gegenwart unser 
als auf sein anverlangcn zusammberuffen zeugen, nicht nur seine eigenhándige 
unterfertigung in vorgesetzten codicill anerkennet, sondern es auf mündlich fer-
ner bestátiget habén, bescheinigen wir mit unserer unterfertigung-signals. Pesth 
die, mense, anno ut supra. 

[pecsét] Stephanus Tóth 
abbas et par[ochus] Pestien[sis] 

[pecsét] Alexander v[on] Doloviczeny 
mag[is]r[a]ts-rath 

Tobias Belenesy [?] 
doctor und oberfeldarzt 

Ano [sic] 1804 die 19a Fcbruarii in Libera Rcgiacjue Civitate Pestiensi praesens 
codicillus, praesentibus et insimul constitutis illustrissimo dominó barone Fran
cisco Kray de Krajova et Topolya, filio et universali haerede; reverendissimo do
minó Stcphano Tódi, abbate Bcatae Mariae Virginis de Rákony [?] et prefatae 
civitatis plebano; spectabilibus tandem ac perillustribus dominis Georgio Laczko-
vics, inclvtorum Comitatuum Pest, Pilis, et Sóit articulariter unitorum ordinario 
vicecomite, dominó Alexandro Kray Sacrae Caesareae, et Regio Apostolicae Ma-
jestatis supremo vigiliarium pracfccto, constituto testamenti executore; dominó 
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Ladislao Iványi, praettactorum inclitorum comitatuum Tabulae Iudiciariae asseso-
re et rationnis exactore, atque dominó Alexandro Doloviczényi inclytus Comita-
tus Scepusiensis Tabulae Iudiciariae assesore, et suprafatae civitaüs senatore, per-
lectum publicatum et praenominato dominó testamenti executori fine peragendae 
executionis in origine resignatum est. Dátum anno, mense, die et loco suprasigna-
tis. 

Coram me Gcorgio Laczkovich praelibatorum comitatuum ordinario viceco-
mite m. p. et Ladislao Iványi eorundem inclytorum comitatuum Tabulae Iudicia
riae assesore et rationis exactore. 
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