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Hegedűs István

Az Andrássyak első hitbizománya

A csíkszentkirályi és krasznahorkai Andrássy család két jelentősebb hitbizományt1 tett 
birtokaik egy részének meghatározott öröklési rend szerint való fenntartására. Az elsőt 
1853 és 1855 között a fi atalabb (monoki) ág tagjaként gróf Andrássy György, az idő-
sebb (betléri) ág részéről gróf Andrássy Károlyné (szül. gróf Szapáry Etelka) 1874-ben 
fi ai számára. 

Az Andrássy család hitbizományi alapításai Hajnal Hugó közlése alapján:2

ALAPÍTÁS ÉVE ALAPÍTÓ NEVE TERÜLET (kat. holdban)

1867 Andrássy György 45. 780

1874 Gróf Andrássy Károlyné   8. 645

1874 Gróf Andrássy Károlyné   8. 936

1874 Gróf Andrássy Károlyné   4. 870

1892 Gróf Andrássy Gyula 25. 570

1892 Gróf Andrássy Gyula   6. 774

1892 Gróf Andrássy Aladár   8. 534

1892 Gróf Andrássy Aladár   8. 918

1894 Gróf Andrássy Manó 27. 064

Gróf Andrássy Károlyné gróf Szapáry Etelka fi ai számára tett 1874-ben hitbizományi 
alapításokat birtokaiból, melyek mindegyike elsőszülöttségi volt. Fiai közül Manónak 
(1821–1891) Parnó, Gyulának (1823–1890) Tőketerebes, Aladárnak (1827–1903) 
Homonna központokkal (ehhez tartozott a letenyei uradalom is). A szigetvári 

1  Egy hitbizomány alapító okirat, végrendelet, szerződés vagy királyi adomány útján jöhetett létre. Alapesz-
méje a családi, egységes vagyon továbbörökítésének gondolata az előre kijelölt utód számára. Az örökös 
nem haszonélvezője lesz, hanem időleges tulajdonosa a vagyonnak, melyet köteles fenntartani. A hitbizo-
mánnyal az allodiális birtokok öröklése is tulajdonképpen rögzültté vált (az alapítói akarattól függően), 
ilyen értelemben az ősiség és közte ellentmondás állt fenn.

2  Hajnal, 1913, 68–69.
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hitbizományt gróf Andrássy Aladár és neje, báró Wenckheim Leontin alapították 
1892-ben Sándor fi uk, majd annak másodszülött fi a részére, ám elsőszülöttségi rend 
szerint. A két tiszadobi hitbizomány közül az egyiket ifj abb gróf Andrássy Gyula, a 
másikat gróf Andrássy Aladár alapította, mindkettőt 1892-ben. 1887-ben gróf 
Andrássy Manó alapította a betléri hitbizományt, melyet 1929-ben egy budapesti 
házzal cseréltek fel örökösei.

Andrássy György (1797–1872) a monoki ág egyedüli örököseként 1853 májusa és 
1855 szeptembere között kétrendbeli hitbizományt tervezett alapítani két fi a, Dénes 
(1835–1913) és ifj abb György (1846–1871) számára. Ez a szándék végül, később is-
mertetett okok miatt, nem valósult meg. 

A jelen ismertetés középpontjában is álló okirat a krasznahorkai vár raktárából szá-
mozatlanul és jelzetek nélkül került elő.3 Keltezése azonban nehézségekbe ütközik. Az 
iratnak eddig mindössze művészettörténeti vonatkozású pontját említette a szakiroda-
lom.4 A család története szempontjából alapvető fontossággal bíró dokumentumról van 
ugyanakkor szó, hiszen segítségével megismerhetők az alapító motivációi, sőt, általa a 
hitbizomány alapításának bonyolult és bürokratikus jogi kulisszái mögé is betekintést 
nyerhetünk.

Keletkezési időpontja nem határozható meg pontosan, azonban néhány részlet fi -
gyelembevételével elég jól körülhatárolható. Az 1867. évi hitbizományi okmánnyal 
nem teljesen egyezik meg, sőt attól néhány jelentős pontban és számadatban különbö-
zik. A hitelesítés, az aláírás és a keltezés is hiányzik róla. Ugyanakkor szemmel látható, 
hogy jogilag megfelelően előkészített, hitelesítésre váró iratról van szó. Az irat keletke-
zésének megállapításához adalék lehet, hogy abban Abaúj-Torna vármegyét említenek. 
Az egyesült vármegye az 1867-et követő újraegyesítését megelőzően csak 1850 és 1860 
októbere között létezett. 1850 előtt, és 1860–1867 között külön (Abaúj vármegye és 
Torna vármegye) közigazgatási egységként működtek.5  Mivel az irat hivatkozik egy 
1853. április 30-i végrendeletre, így ennél a dátumnál mindenképpen később kellett 
keletkeznie. Tovább szűkítik a vizsgált okmány keletkezésének időintervallumát annak 
tartalmi és formai jellegzetességei. A dokumentumban használt, ún. konvenciós forint 
(más néven „rajnai” vagy „császárforint”) 1858. október 30-át megelőzően volt törvé-
nyes fi zetőeszköz. E megállapítások alapján, véleményem szerint arról a dokumentum-
ról lehet szó, amelyet még Ferenc József 1860. március 7-i6 előirányzata előtt terjesztett 
volna be újra, már véglegesített formában az uralkodó elé. Az elfogadásra azonban már 
nem került sor. 

3  Hitbizottmányi okmány. [H. n., é. n.] ( Jelzet nélkül, számozatlanul a krasznahorkai vár raktárában.) To-
vábbi kiegészítésként fontos megjegyezni, hogy az okmány sem másolatban, sem hasonmás formában 
nem található a Lőcsei Állami Levéltár Andrássy–Krasznahorka fondjában.

4  A dokumentumból egyik alpontját emelték ki, amelyben az ásvány-, pénz- és lepkegyűjteményről esik 
szó: Lörinčiková, 2009, 138., valamint Basics, 2006, 10.

5  MVV, A, 1896.
6  Erdélyi, 1912, I, 149–150.
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Az okmány fontosságát emeli, hogy elsőként tudhatjuk meg belőle, hogy milyen 
uradalmak voltak pontosan az ifj abb vagy monoki ág kezelésében a 19. század köze-
pén, az úrbérrendezést követően. Bár már egy 1848-as forradalom előtt megjelent 
statisztikai kiadvány is közölt adatokat7 az idősebb György kezelésében levő birto-
kokról, de úgy vélem, hogy a későbbi adatok tükrében azok nem tekinthetők sem 
mérvadónak, sem pedig teljesnek, mivel területnagyságról nem számolnak be, továb-
bá mindössze két uradalmat határoznak meg: a monokit és a krasznahorkaváraljait, 
amelyek névadó településeit ekkor nem is nevezik uradalmi központnak. Az uradal-
mak szolgálatában álló gazdatisztek nevét és funkcióját azonban részletesen felsorolja 
a munka.

Az ifj abb ág hitbizományának alapítását az uralkodó már 1855. szeptember 25-én 
előzetesen jóváhagyta, de különböző feltételekhez kötötte végleges elismerését. 
 Andrássy György még 1856-ban beterjesztette a kassai kerületi kormányzósághoz a 
kért módosításokkal kiegészített okiratot, de azt – újabb módosításokat kérve – vissza-
adták számára. Miután ezeket is végrehajtotta, az 1857-es ismételt benyújtás után 
Ferenc József 1860. március 7-én hagyta jóvá, azonban még mindig azzal a meghagyás-
sal tette ezt, hogy az alapító okiratot végleges jóváhagyásra és hitelesítésre ismételten be 
kell nyújtani.8

1861. június 23-án – az Országbírói Értekezlet határozatának megfelelően – újra 
életbe lépett a régi magyar magánjog. Ezt követően, 1862. október 9-én, királyi leirat 
szabályozta a hitbizományokat (Erdélyi Aladár közlése szerint azonban csak november 
29-én), mely az osztrák polgári törvénykönyvet vette alapul. Ezekre a törvényi intézke-
désre reagálva a gróf csak 1866. január 8-án adta be hitbizományi alapítási tervezetét a 
magyar királyi kancellárián, miszerint azt, a bekövetkezett jogi és családi változások mi-
att módosította, egyúttal kérte annak újbóli elismertetését. 1866. január 29-én kelt nyi-
latkozata szerint ezekbe a módosításokba fi a, Dénes is beleegyezett, sőt haszonélvező-
ként a somosi uradalmat már ekkor saját kezelésébe is vette.9

A helyzet, bár egyértelműnek tűnik, egy újabb adalék hozzáadásával azonban jelen-
tősen bonyolódik. Az idősebb fi ú, Andrássy Dénes 1866. április 6-án nőül vette a bécsi 
polgárleányt, Hablawetz Franciskát. Az apa már korábban tudomást szerezhetett az 
általa egyáltalán nem helyeselt, rangon alulinak számító kapcsolatról, ezért felszólította 
Dénest, hogy 1866 januárjában, nyilatkozatban fogadja el a hitbizomány feltételeinek 
módosítását. Ebben fi a önként lemondott a korábbi hitbizományi okmányban lefekte-
tett örökségéről.

A kancellária az okiratot ezek után, a György által megtett 1866. évi május 16-i 
pótvégrendelkezés folyományaként, május 21-én véleményezést kérve küldte át az ille-

7  MGN, 1848, 114–115.
8  Erdélyi, 1912, I, 149–150.
9  Andrássy György 1867-dik évi hitbizományi okirata. Számozatlan dokumentum jelenleg a Szlovák Nem-

zeti Múzeum Betléri Almúzeumának raktárában. (Részleteit közli: Östör–Petrovay, 1937, II, 34–
37.) (Teljes terjedelemben olvasható: MNL OL, A 57, Magyar Kancelláriai Levéltár, Libriregii, LXVII, 
947–958. Elektronikus változatát lásd: https://archives.hungaricana.hu/hu/libriregii/)



336

tékes eperjesi kerületi táblának.10 Ott nem találtak kivetnivalót az okiratban, így a kan-
cellária, az elmaradhatatlan módosítási és véglegesítési felszólítás után (valamint a vég-
leges „formába öntés”-t követően, amelyet György 1867. január 26-án tett meg) azt az 
uralkodó irányába 1867. március 2-án továbbengedte. A Ferenc József általi ünnepélyes 
hitelesítésre 1868. június 3-án került sor.

A megtalált iratban elsőszülött fi a, Andrássy Dénes számára a következő ingatlanokat 
rendelte édesapja, Andrássy György. Ezeket a forrásban található sorrendben, uradalmak-
ra tagolva közlöm.11 Dénesé lett a krasznahorkai uradalom, melyhez Krasznahorkaváralja 
mezőváros; Jólész, Hosszúrét, Pacsa, Gócs, Hárskút, Dernő, Kiskovácsvágása helységek; 
Óvíz és Honnalippa puszták tartoztak; a Szepes vármegyében fekvő Uhorna helység, 
Hnyilec puszta; az Abaúj-Torna vármegyében fekvő részjószágok: Szilicén, Jósvafőn, Jab-
loncán, valamint Almás, Körtvélyes és Varbóc határában levő szőlők. Művelési ágak meg-
oszlásában az uradalom az okmány szerint 1477 hold szántóból, 611 hold rétből, 863 
hold legelőből és 21 754 hold erdőből állt. Becsértékét a kisebb királyi haszonvételek jö-
vedelmével együtt 413 020 koncenciós forintra vették fel. 

Szintén Dénesé lett a Gömör és Abaúj-Torna vármegyei csetneki uradalom. Ehhez, 
a Csetnek és Hankova községekben fekvő javakon kívül, a következő birtokok tartoz-
tak: a közbirtokosságilag és királyi haszonvételként kezelt következő javak, Ochtina, 
Rochfalva, Nagy-Szlabos, Lehota, Restér, Geczel, Pelezmány, Kis-Szlabos, Márkuska, 
Berdárka (az ismertetett forrásban Badárkaként szerepel), Feketepatak, Felső-Sajó, 
Rhédova, Rekenyeujfalu, Sebespatak, Kuntaplocza; jószágrészek és puszták Pelsőc, 
Andrási, Jósvafő, Csetnek, Kerekerdő, Vacsharaszt, Tornava, Somkút és Csákány hely-
ségekben. A krasznahorkaihoz hasonlóan ezen uradalom egy része is királyi adomány, 
másik része az Andrássy Mátyás és Monoky Anna házasságából származó szerzemény 
volt. Művelési ágak megoszlásában az uradalom 160,5 hold szántóból, 114,5 hold rét-
ből és 3927 hold erdőből állt. Becsértéke a királyi haszonvételekkel együtt 123.995 
konvenciós forint volt. 

Ő kapta volna a Zemplén vármegyei lazonyi uradalmat is, melyhez Lazony, Lask és 
Csebb települések, Sztrázsi-puszta és a szerednyei szőlő tartoztak. Az uradalom 1960 
hold szántóból, 1358 hold rétből, 275 hold legelőből és 1237 hold erdőből állt, becs-
értéke a királyi haszonvételekkel együtt 289 349 konvenciós forint volt. 

Dénes örökrészéhez tartozott még Kassa városában 4 ház, melyek összértéke 38 000 
konvenciós forint volt, valamint 200 000 konvenciós forint becsértékkel a dernői vas-
gyár és tartozékai (Dernő, Gócs és Tapolca helységek és bányák). Érdekes, hogy az ok-
mány ennél a szakasznál óvja, sőt fi gyelmezteti a leendő birtokost és annak örököseit az 
„iparüzletek veszélyére”, melyek az örökhagyó szerint leginkább a hozzá nem értésből és 
a befektetett idő hiányából fakadhatnak az örökösök számára.   

10  Erdélyi, 1912, I, 149–150.
11  A földterületek értékeit magyar holdban (= 1200 négyszögöl = 4315,5 m2), a dokumentumhoz igazod-

va adom meg.



337

Fiatalabb fi a, György számára a következő ingatlanokat rendelte édesapja: 
A Zemplén vármegyei monoki uradalmat, melyhez Monok és Bekecs helységekben, 

a Harangod és Taktaföldvár pusztákon majorsági földek és egyéb haszonvételek (királyi 
és territoriális) tartoztak. Része volt Megyaszó mezőváros nyolcada; Legyesbénye, Mád 
és Tarcal környéki szőlők és részbirtokok, a tarcali curialis házhely, illetve az akkor még 
zálogban levő Szada helység határának fele, Megyaszó újabb nyolcada és a felsőlúci 
puszta, melyek a Monoky Anna-féle örökségből valók voltak. Művelési ágak megoszlá-
sában az uradalom 6862 hold szántóból és szőlőből, 1478 hold rétből, 2834 hold le-
gelőből, 1584 hold erdőből állt, becsértéke 739 412 konvenciós. forint volt. 

Az Abaúj vármegyei Halmaj helység és Kis-Kinizs, valamint Baks részjószágokat, 
melyek mindösszesen 876 hold szántót, 766 hold rétet, 229 hold legelőt és 114 hold 
erdőt tartalmaztak, és 125 751 konvenciós forint becsértékkel rendelkeztek. 

Felső- és Alsó-Nyitra vármegyében az örökséghez tartoztak különböző részjószágok 
Nagy-Kosztolány mezővárosban, Za-Kosztolányban, Vieszka-pusztán, Miava, Verbó, 
Ó-Tura, Brezova, Krajna, Kosztolna, Vágyóc, Podola, Veszele és Csejte helységekben. 
Ezek összesen 337 hold szántóból, 97 hold rétből, 65 hold legelőből, 8 hold erdőből 
álltak, összesen 64 871 konvenciós forintnyi értéket képviseltek. 

Alsó-Nyitra vármegyében a hitbizomány tartozékai voltak Románfalva helységben, 
Tománi-pusztán és Nemeskürtben egyéb részjószágok, összesen 623 hold szántó, 55 
hold rét és 1100 hold erdő, 103 910 konvenciós forintnyi becsértékkel. 

Györgynek rendelte még a Monoky Anna-féle örökségből származó Sáros várme-
gyei somosi uradalmat, melyhez részjószág tartozott Somos mezővárosban, Somosújfa-
lu helységben, illetve a ghymesi és lovakházi pusztákban. Az uradalom 759 hold szántó-
ból, 169 hold rétből és 1767 hold erdőből állt, összértéke 103 656 konvenciós forintot 
tett ki. 

A hitbizományi örökségül szánt uradalmak ismertetése után lássuk, hogy milyen 
feltételekhez szabta az alapító a hitbizomány további öröklődését. Korai halála esetére 
id. György az 1834. február 9-i házassági szerződésével ellentétben nem 8000, hanem 
10 000 forintnyi évenkénti özvegyi juttatást biztosított felesége, Gróf Königsegg Au-
lendorf Franciska számára. A hitbizomány tényleges átvételét fi ai 24. életévének betöl-
téséhez kötötte, annak eléréséig édesanyjukat jelölte ki gyámjukként. Továbbá az özve-
gyi járadék beszámítása mellett biztosította felesége számára az általa választott 
hitbizomány haszonélvezeti jogát fi ainak nagykorúsága után is, ennek külön szabályo-
zását azonban a felekre bízta. 

Az okiratban leányai, Mária és Erzsébet örökségéről is gondoskodott. Szerzett java-
inak, beruházásainak összértékét 4 gyermeke között kívánta megosztani. Szerzett javai 
a következők voltak. A monoki uradalomban 2472 hold szántóföld, 451 hold rét, 1121 
hold legelő, 792 hold erdő, 360 hold szőlő. A krasznahorkai uradalomban, Váralján 140 
hold szántó, 60 hold rét, 153 hold erdő, Jólészen 18 hold szántó, 18 hold rét, 30 hold 
erdő, Hárskúton 12 hold szántó, 50,5 hold erdő. A csetneki uradalomban 64 hold szán-
tó, 61 hold rét, 1500 hold erdő. A csejtei, somosi, lazonyi uradalom a csebbi jószággal 
együtt. A földbirtokok értékét 850  000 konvenciós forintra, a beruházások értékét 
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150 000 konvenciós forintra becsülték, így a leányokra eső rész egyenként 250 000 fo-
rintot tett ki. Ezt az értéket későbbi szerzeményei és befektetései arányában növelhető-
nek jelölte meg. Ennek megfelelően 1867-ben már egy magasabb összeget határozott 
meg.

A kétrendbeli hitbizományra egyenlő arányban terhelte a két lánya részére kifi zeten-
dő örökségi részt, leendő özvegye javadalmazását, valamint az 1853. április 30-i végren-
deleti intézkedésében foglalt adósságait. 

Az alapító okiratban György meghatározta, hogy valamelyik fi a elhalta esetén a hit-
bizomány egy kézben, a másik fi úgyermeknél egyesüljön. A fi ág elhalásával engedélyez-
te a leányági örökösödést is. Ebben az esetben azonban az örökösnek kötelező volt, ha 
más családból származott is, az Andrássy nevet csatolni saját nevéhez. Az öröklésből az 
alapító kizárta a törvényesített és fogadott gyermekeket, illetve a szerzetesrendi papo-
kat. Saját ága kihalásával a másik, idősebb vagy betléri ág kezelésére hagyta volna hit-
bizományi javait.

Az idő szerinti hitbizományi birtokosok özvegyei számára megállapított ellátás 
(apanage) összegét évi 4000 forintban határozta meg, azok mindenkori fi ú- és/vagy 
leánytestvérei számára évi 2000 forintot állapított meg. A leányok hozományi összegét 
10 000 forintban határozta meg (ez azonban nem vonatkozhatott az alapító leánygyer-
mekeire, Erzsébetre és Máriára). Külön meghagyta az örökösök számára, hogy a krasz-
nahorkai várat mint jövőbeni családi temetkezési helyet, illetve 1848-tól a családi levél-
tár őrzési helyét tartsák meg akkori állapotában, az elkerülhetetlen javításokról sose 
feledkezzenek meg. Külön határozott továbbá a lazonyi templom toronnyal való ellátá-
sáról, valamint érem-, lepke-, ásvány- és könyvgyűjteményének eladásáról. Végső aktus-
ként a családi címerhez a következőket csatolta: „Non videri, sed esse.”12 

A források közlésénél egész szavakon nem változtattam, a szavakat, központozáso-
kat eredeti formájukban hagytam meg csakúgy, mint az oldalak, bekezdések és monda-
tok tördelését. A forrásokban aláhúzott és (zárójelben írott) részeket eredeti formájuk-
ban közlöm. Célom az eredeti íráskép megőrzése volt.

12  A jelige Ciceróra visszavezethető, ,,Esse quam videri” (Inkább lenni, mint lenni látszani), ma is népszerű 
mondás parafrázisa.
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Forrás

Hitbizottmányi okmány

Ő császári királyi apostoli
felségének

dicsőségesen uralkodó fejedelmünknek
azon atyai előgondoskodását, „mellyel hű alattvalói minden osztályainak bóldogítása 
közüli törekveseben 1852ik évi November 29ki legmagasabb nyiltparancs13 által, különö-
sen azon családoknak fentartását is legkegyelmesebben felkarolni méltóztatott, a mely-
lyek társadalmi helyzetük és birtokuknál fogva mindenkor hivatva vóltak s most is hi-
vatvák, a trón és az uralkodóház hű tamaszaúl szolgálni, komolyan fontolóra véven, 
szent kötelességemnek tartottam, a hitbizományok felállítására vonatkozó legmagasabb 
kegyet használatba venni, és pedig, mind őseim iránti tekintetből, a kik a Dicsőségesen 
uralkodó Dynastia iránt mindenkor tanúsított hűségüket és ragaszkodásukat, szeny 
nélkül reám hagyták, hogy ezen legszebb örökség utódaimban megújított erőben, to-
vábbá is fenálljon, mind pedig ’s főképen azon óhajtástól vezéreltetve, hogy állandósí-
tott földbirtok által, a’ legmagasabb Uralkodóháznak, utódjaimban épen olly sarját ál-
lítsam elő á hű alattvalóknak, á minők elődjeim minden időben vóltak.

Ennekfolttán
Ő császári királyi apostoli

felségének
legkegyelmesebb jóváhagyásával

a jelen végakaratú rendelkezésem altal

13  Magyarországon a hitbizományi intézményt először az 1687. évi IX. tc. rögzítette, mely lehetőséget 
adott, egyelőre a mágnások számára, királyi jóváhagyással annak alapítására. Egyes szerzők szerint éppen 
a „ius resistendi” és a Habsburg-ház örökletességének becikkelyezése utáni kiengesztelésnek tulajdonít-
ják a hitbizományok alapításának engedélyezését. Az intézmény jogi elődjének tekinthető az Aranybulla 
1351. évi megújítása, mely magába foglalta az elidegenítés tilalmát a birtokokra vonatkozóan. Az 1723. 
évi L. tc. az alapítás jogát már az egész nemességre kiterjesztette, azonban egészen 1850-ig egyetlen köz-
nemesi típus sem alakult. Ekkor még nem lehetett az ősi vagyont átalakítani, kizárólag szerzettet, ado-
mányként kapottat, illetve megtakarításból vásároltat hitbizománnyá tenni, tehát csak a szabad rendel-
kezésűeket. A következő szabályozás az 1852. november 29-i királyi rendelettel történt, amely az 
ideiglenes törvényi szabályozások kibocsátásáig az osztrák polgári törvénykönyv idevágó rendelkezéseit 
tette irányadóvá. Az 1861. évi országbírói értekezleten visszaállították a régi magyar magánjogot, illetve 
elfogadták az ősiség eltörlését, ám a hitbizomány intézménye érintetlen maradt. Ezt az 1862. október 9-i 
királyi leirat pótolta. Az új eljárási szabályokat azonban csak az 1868. évi LIV. tc. 21. (§), majd az 1869. 
április 9-i igazságügy-miniszteri rendelet állapította meg, mely annyiban jelentett módosítást, hogy ek-
kortól a hitbizományok megváltoztatásához is királyi jóváhagyás volt szükséges (1920 után kormány-
zói), azonban nem szabályozta az öröklés módját. Az ősiség eltörlését követően az alapítások is megsok-
szorozódtak, mondhatni tömegessé váltak.
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Dénes és György
ket fiam

részére,
Magyarországban fekvő minden javaimból két 

rendbeli hitbizományt állítok-fel,
a következendő határozatok alatt.

I.
DÉNES

idősb fi am részére alapitott első hitbizomány álladékául a következő javakat rendelem:
a.

A’ kraszna horkai uradalmat,
melly Kraszna-horka-Váralja mezővárost, továbbá Jólész, Hosszúrét, Pacsa, Gócs, Hárs-
kút, Dernő és Kovácsvágás helységeket, az Óviz és Hornalippa nevű pusztákat, a’ most 
megnevezett helyeken található majorsági földekkel, rétekkel, erdőkkel, kisebb királyi 
és földterületi (territorialis) haszonvételekkel, mindennemű befektetésekkel épületek-
ben, marhában és vetésekben, úgy nem különben a’ Lekenyei malomrészt, mind ezek 
Gömör megyében, azután Szepes megyében fekvő Uhorna helységét, a Hnilecz nevű 
pusztával, és az Abaúj-Torna megyében fekvő rész jószágokat Sziliczen, Jósvafőn, Jab-
lonczán, úgy nem különben Almás, Körtvélyes és Varbócz helységek határában fekvő 
szőllőket magában foglalja, a’ melly, királyi adománnyal csak a fi nemzedékre adomá-
nyozott uradalomnak értéke szerzeményeim és beruházásaim által nevezetesen emeltet-
vén, jelenlegi kiterjedésében 1477 hold szántóföldet, 611 hold rétet, 863 hold legelőt és 
21754 hold erdőséget tartalmaz, és a kisebb királyi haszonvételek tisztajövedelmének 
tőkéjével együtt, 

általam
413020

CONV. FORINT
értékbe véttetik – fel.

b.
A csetneki
uradalmat

Gömör és Abaúj-Torna megyében,

mellyhez a Csetneken és Hankovában fekvő majorsági földeken, réteken és épületeken 
kívül, ez utóbbi helyeken, valamint a következő helységekben közbirtokosságilag közö-
sen kezel erdők és királyi haszonvételek tartoznak, úgy mint: Ochtina, Rochfalva, 
Nagy-Szlabos, Lehota, Restér, Geczel, Pelezmány, Kis-Szlabos, Markuska, Badárka, Fe-
ketepatak, Felső-Sajó, Rhédova, Rekenye-Ujfalu, Sebespatak, Kún-Taplócza, valamint 
a’ Pelsőczi, Ardói, Jósvafői, Csetneki, Kerekerdői, Vacsharaszti, Tornavai, Somkúti és 
Csákányi puszták és jószág részek. Ezen uradalomnak egy része, a krasznahorkai urada-
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lommal egyetemben királyi adomány útján. egy másik része pedig Andrássy Mátyással 
házasságra lépett Monoky Anna fi usítása által, hasonlóképen csak a fi törzsre jutott csa-
ládom birtokába; miközben itt is több rendbeli szerzeményeket felmutathatok. Ezen 
még épen nem szabályozott ’s eddigelé csak kisrészben felmért uradalomban, a rám 
esendő joszág-öszlet jelenlegi kiterjedésében, általam körülbelül 160½ hold majorsági 
szántó földre, 114½ hold majorsági rétre és 3927 hold erdőre: az uradalomnak megkö-
zelitő értéke pedig, a királyi haszonvételekkel együtt, 123995 Conv forintra téttetik.

c.
A’ Zemplén megyében fekvő

Lazonyi
uradalmat,

melly Lazony, Lask és Csebb helységeknek, a Sztrázsi pusztának. a Morvai, [Részpesti], 
Nagyerdői, Borlói, s Köbléri részjószágoknak majorsági birtokából és azoknak királyi ’s 
földterületi (territorialis) haszonvételeiből, valamint a Szerednyei szőllőkből áll; mely-
lyeknek az egyik zálogban vólt részét Monoky Anna fi úsítása jogán visszaváltottam, 
másik részét pedig vételutján megszereztem. Ezen egész uradalom jelenlegi kiterjedésé-
ben 1960 2/3 hold majorsági szántóföldet, 1358 1/3 hold rétet, 275 3/8 hold legelőt és 
1237 hold erdőt foglal magában, és összértéke á királyi haszonvételekkel 

együtt
289349

Conv. Forintra téttetik.

d.
A szabad királyi

Kassa 
városban

211. 213. 231 számok alatt fekvő három házal. a 33. szám alatt fekvő házzal és kerttel 
valamint a rétekkel együtt. melly Kassa város’ területi körében fekvő összes birtokok 
bóldogúlt atyám által szereztetvén, reám végrendeletileg háromlottak, s mellyeknek á 
jövedelemhez képest kiszámított összesértéke, általam 38000 Conv. forint téttetik.

e.
Gömör vármegyében fekvő, általam sok fáradsággal és költséggel javitott és kiterjesz-

tett Dernői 
vasgyárat,

Dernőn, Gócson ’s Tapolczán
levő minden hozátartozó épületekkel ’s készületekkel, valamint minden bányáimmal: 
mellyeknek értéke a jelenlegi állapotban minden bányákkal együtt általam 200000 
Conv. forintra téttetik; mimellett fi amat az iparüzletek veszélyére fi gyelmeztetem, kü-
lönösen a vasgyártásnál a földbirtokosok által, kik rendszerint ához nem értenek, vagy 
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ha netalán ebben tökéletesen járatosak lennének is, részint ához szükségelt idejök nin-
csen, részint azt reá nem szánják; minélfogva az illynemű iparüzlet a földbirtokosnak 
vagyonbeli viszonyaira szükségképen a leghátrányosabb behatással van, különösen ak-
kor, midőn ához a ritkán vagy soha czélhoz nem vezető szenvedély csatlakozik. Mint 
minden anyagi, úgy a vasgyári üzletnél is, a czelszerű elrendezés, az egyszerű számviszo-
nyok konyomozásán alapozik, mire a fentebbi mellett fi amat és minden örökösseit fi -
gyelmeztetni ’s őket rögtönzött újításoktól. mellyek mindenben kárhozatosak. megóv-
ni elnem mulaszthatom.

II.
György

fi atalabb fi am ’s utódjai részére alapitott
második hitbizomány

álladékául a’ következő javakat határozom:

a.
A’ Zemplén megyében fekvő MONOKI uradalmat, melly áll: a’ majorsági birtokból ’s 
királyi s territorialis haszonvételekből Monok és Bekecs helységekben, a Harangodi s 
Taktaföldvári pusztákon, Megyaszó mezőváros egy nyolcad részéből, a Legyesbényei, 
Mádi és Tarczali szőllőkből s’ részbirtokból, a Tarczali curialis házhelyből és a még zá-
logban levő, de néhány évek múlva kiváltható jószágokra fenálló várandó (virtualia) 
jogból, jelesen: Szada helységének s’ határának felerészére, úgy szinte egy nyolczad rész-
re Megyaszón s’ a’ Felső-Lúczi pusztára, mellyek hasonlóképen

MONOKY ANNA
fi usítása folytán családomnak egyedül fi nemzedékére, rám azonban csak egy részben 
örökségképen háramlottak, s mellyeknek más részét vételutján megszerezvén, az egész 
uradalmat építkezésekkel ’s egyéb beruházásokkal nevezetesen javitottam. Ezen urada-
lomnak egész öszvesége, a mint ezt jelenlegi valóságos birtokban tartom 6862 3/8 hold 
szántóföldből ’s szöllökböl, 1478 3/8 hold rétből, 2834½ hold legelőből és 1584 5/8 hold 
erdőből állván, ennek összesértéke a királyi haszonvételekkel együtt, 

általam
239412 CONV: FORINTRA S 30x: téttetik. 

b.
Az Abaúj megyében kebelezett Halmaj helységben és a Kis-Kinizs ’s Baksai részjószá-
gokban levő majorsági birtokot, a királyi ’s territorialis haszonvételekkel együtt, melly 
reám, mint őseim által csak a fi nemzedékre szabályozott örökség szállott, és mostani 
kiterjedésében 876 7/16 hold szántóföldből, 766 10/16 hold rétből, 229 hold legelőből és 
114 hold erdőből állván, a királyi haszonvételekkel együtt 125751 Conv. forint 13 kr. 
értékű.
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c.
Felső- és Alsó-Nyitra megyében Nagy-kosztolyán mezővárosban, Za-Kosztolányban, a 
Vieszkai pusztán, továbbá Miava, Verbó, O Tura, Brezova, Krajna, Kosztolna, Vá-
gyócz, Podola, Veszele és Csejthe helységekben levő részjószágokbeli majorsági birtokot ’s 
királyi és territorialis haszonvételeket, azoktól járó adózásokkal (censusokkal) együtt: 
melly birtok őseim által elidegenitett; s miután ez mint végrendeleti hagyomány a’ 
leany utodokra is visszaszállott vólna, általam minden illető örököstársaktól megszerez-
tetett, és ezen birtok mostani kiterjedésében 337¼ hold szántóföldből, 97 4/6 hold rét-
ből, 65 hold legelőből, 8 hold erdőből, királyi ’s territorialis haszonvételekből, úgy szin-
tén földek és királyi haszonvételek utáni szokásos adózásokból állván, a censusokat és 
királyi haszonvételeket a készpénzbeli bevételek szerint 

számitva
64871 Conv. forint:

40 kr:
öszves értéket tüntet-ki.

d.
Az Alsó-Nyitra megyében fekvő

Románfalva helységében, továbbá a’ Tománi pusztán és a Nemes-kürthi részjószágban 
levő majorsági birtokot s’ királyi s’territorialis haszonvételeket, melly javak, mint őseim 
által egyedül csak a fi nemzedékre szabályozott örökség, jelenben ugyan még idegen ke-
zek között zálogban lévén, legközelebb birtokomba át fognak menni. Ezen jószág mos-
tani kiterjedésében körülbelől 623 hold szántó földet, 55 3/8 hold rétet és 1100 hold 
erdőt tévén, a készpénzbeli bevételek tökéjével együtt 

103910
Conv. forintnyi értékünek vettetik fel.

e.
A’ Sáros megyében fekve

Somosi
uradalmat:

melly Somos mezővárosban, Somos-Újfalu helységben, a Ghymesi és Lovakházi pusz-
tákban levő majorsági birtokból és királyi – ’s földterületi haszonvételekből áll, ’s melly-
nek kisebb része Monoky Anna fi usítási jogán zálogváltás által, nagyobb része pedig 
vételi megszerzés által birtokaimba jutott, a hol a jelenlegi birtok állapot 759 1/3 hold 
majorsági szántó földből, 169 ¼ hold rétből és 1767 ¾ hold erdőből állván, annak ösz-
vesértéke, a királyi haszonvételek betudásával, általam

103656
Conv. forinta 15kr. téttetik.
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III.
A hitbizományokúl meghatározott javak tekintetében ollynemű perek ugyan folyamat-
ban nincsenek, a mellyek jelenlegi birtokomnak megcsonkitasát magok után vonhat-
nák, hogyha azonban jövendőben mindazáltal, az általam szerzett javakból valami ki-
váltatnék, akkor a netalán kiváltott jószágért lefi zetett tőke, a’ hitbizományhoz azonnal 
rendelt jószágnak helyét pótolandja.

IV.
Az I. II. pontban mindegyik hitbizományhoz kétségtelen megjelöléssel 
rendelt ’s megnevezett iavakra, az azokhoz még iövendőben teendő 
szerzeményekre iavétásokra, beruházásokra, építkezésekre, gazdasági 
készületre (fundamentumra) 

nézve
DÉNES és GYÖRGY

két fi am,
azoknak fi nembeli utódai, a’ fi nemzedék kihaltával pedig, a leányivadék számára, halá-
lom után érvényességre pitandó kétrendbeli Elsőszülöttségi Hitbizományokat14 alapí-
tok, az időszerinti hitbizomány birlalóinak jogait s kötelezettségeit, valamint az örökö-
södés rendjét határozottan megszabandó következő alapvonalak szerint.

1.
A hitbizományok csak halálom után lépnek hatályba. Mindenekelőtt azonban szent 
kötelességemnek tartom legbensőbben szeretett nőmnek nyugalmas és gondnélküli jö-
vője iránt gondoskodni, a’ kiszámomra egy soha meg nem zavart házi boldogságot a 
legteljesebb mértékben fentartani tudott. hálásan elismervén gyermekeink nevelése kö-
rül folyvást tanúsított hű szeretetét ’s gondosságát. 

Ámbátor erről az 1834ik évi Február 9én kötött házassági szerződés által már gondos-
kodva van, és legkevésbé sem kételledem, miszerint szeretett nöm nyugalmas jövőjének 
legnagyobb biztosítékát engedelmes jó gyermekeimben hagyom hátra, á kik jó anyukat 
akkor is, a midőn én már az Isten intézkedése szerint környezetükből elváltam mindég 
tisztelni s’ minden kivánságait megelőzni fogják: mindazonáltal az 1852ik évi novem-
ber 29i legmagasabb nyíltparancs 12 § a szerint érvényes fenemlitett házassági szerző-
dést ezennel általánosan határozottan megerösitem, és az ottan megállapított 6000 
Conv. forintnyi évenkénti özvegyi tartást , á melly nömnek az évenkénti 2000 Conv. 
forintnyi tüpénzzel együtt biztosítatott, évenkénti 8000 Conv. forintokra emelem; kö-
vetkezésképen az egész özvegyi tartást á tűpénzzel együtt 10.000. ft ra azaz Tizezer fo-
rintokra Conventiós penzben. Továbbá kívánom, hogy fi aim 24 éves koruk betöltése 

14  A hitbizománynak a következő típusai léteztek: 1. Primogenitúra – első fi szülöttség; 2. Majoratus – íz 
öröklés (az örökös után nem lineáris, hanem a legközelebbi ízben testesül meg a hitbizomány); 3. Senio-
ratus – kor alapú öröklés; 4. Egyéb utódlási nemek (Ultimo genitura, Minoratus, Junioratus).
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előtt, nagykorúaknak ne nyilvanitassanak. Hogyha halálom idejekor fi aim közül még 
egyik sem vagy pedig csak az egyik a 24ik évet töltötte vólna be, akkor szeretett nőm, ha 
azt kívánná, minden hátra hagyott javaimban, vagy hogyha egyik fi am már nagykorú 
lenne , a kiskorúnak hitbizományi javaiban mint kiskorú gyermekeinek számadásmen-
tes gyám anyuk és pedig özvegyi lakhelyének szabadválasztásával, maradjon; melly eset-
ben szeretett nőmet most akkora felkerem mi a rend ’s takarékosság iránti élénk érzeté-
nél fogva ugyan felesleges hogy számadától mentes gyámnokságának ideje alatt is a 
hitbizományoknak megtakaritott jövedelmeivel, a’ terheket törleszteni és a hitbizomá-
nyok cselekvő (activus) állapotját a lehetőségig nevelni igyekezzék. E mellett rendelem 
azt is, hogy azon esetben ha szeretett nőm, mind két fi ának nagykorúsága beálltával is, 
javaimnak egy részében, a jövedelmeknek haszonélvezetével, ben maradni kivánna, ez 
szabadságában álljon; a mikor azon fi ával, kinek hitbizományában bennmaradni fog 
akarni, az általa választott özvegyi lakhely jövedelmének, a’ 8000 Conv: forintra özve-
gyi tartás- és 2000 Conv: forintra tűpénz fejében megszabott járandóságaiba leendő 
bészámítása tekintetében, egyezkednie kellend.

2.
A’ mi kedves két leányom

Mária
és 

Erzsébet
örökségét illeti, mindenekelőtt tudni kell,

hogy miután minden örökölt javaim, királyi adomány által ’s öcsémnek intézkedése 
folytán, egyedül csak a fi nemzedékre adományoztattak ’s szabályoztattak, és a’ nemzet-
ségnek felvett szokása szerint, a’ leányok öröksége mindig csak 10000 ft ra határoztatott, 
miután továbbá javaimban is, atyám után eként örökösödtem, és azon nevezetes szerze-
mények, mellyekkel örökölt javaimat szaporítottam, nagyobb részben olly javaknak 
visszaváltásából állanak, mellyek őseimnél csak a fi nemzedéket illeték: tehát feljogosít-
va nem tartom magamat, ezen századoktól őseimnél mindég fentartott régi törvényes 
szokást, melynek tiszteletében felneveltettem, miszerint tudniillik: a fekvőjavak csupán 
a fi nemzedéknek adva vóltak felforgatni; és miután az 1852ik évi November 29ei legma-
gasabb nyiltparancs, a fi nemzedéknek adott javakban, a család fentartásának módját a 
jövőre nézve is megengedi, magamat annálinkább köteleztetve ezen magasabb állami 
nézetből kifolyt legmagasabb utasítást,

DÉNES és GYÖRGY
két fi am számára leendő két elsőszülöttségi hitbizományoknak felállítása által, követni: 
és e végre minden ingatlan javaimat két rendbeli hitbizomány felállítására reá szánni.

minthogy pedig gyermekeim között azon kölcsönös egyetértés ’s szeretet, melyben fel-
neveltettek, halálom után is zavartalanul feltartani kívánom, és gyermekeimet mint 
egyenlő szeretettel atkarolom: annálfogva nagy megnyugvásomra szolgál, azon tulajdo-
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nom felett, mellyről öntudatommal szabadon rendelkeztetni magamat feljogosítva ér-
zem, tudniillik: az Isten segítségével szerzett saját szabadvagyonom értékéről egyenlő 
részben minden gyermekeim javára valósággal is rendelkezni.

Miután tehát apai örökségemet, tett szerzemények, beruházások és javítások által 
nevezetesen szaporítottam, és pedig: a Monoki uradalomban 2472 hold szántófölddel, 
451 hold réttel, 1121 hold legelővel, 792 hold erdőés 360 hold szöllökkel, melly szerze-
ményeknek egy része semmiesetben nem lévén kiváltható, továbbá a Krasznahorkai 
uradalomban, jelesen: Váralján 140 hold szántófölddel, 60 hold réttel, 153 hold erdő-
vel, Jólészen 18 hold szántófölddel, 18 hold réttel 30 hold erdővel. Hárskúton, 12 hold 
szántófölddel, 50½ hold erdővel, és a Csetneki uradalomban 64 hold szántófölddel, 61 
hold réttel 1500 hold erdővel, ezeket egyszersmind mindenütt királyi haszonvételekkel 
is nevelvén, azonkívül pedig a Csejthei, Somosi és Lazonyi uradalmat a Csebbi jószág-
gal egészben megszereztem, és ezen szerzeményeimnek értékét, a fekvő vagyonnak je-
lenben fenálló ára szerint, földbirtokban 850000 Conv. forintra, az összes javaimba és a 
vasgyárba tett javításokat ’s beruházásokat pedig 150000 Conv forintra, tehát egy gyer-
mekrészt 250000 Conv. forintra becsülök, éképpen rendelkezem:

hogy kedves leányaim névszerinti
Maria
250000

Conv: Forintokat
és

Erzsébet
250000

Conv: Forintokat
rangjokhoz mért, korábban bekövetkezhető halálom esetében kedves nőm által megha-
tározandó kiházasításon kívül atyai örökségképen kapjanak, és pedig ollymódon: hogy 
azonesetben, ha halálom napján, mint a hitbizományok valósításának időpontjában, az 
általam földbirtokban tett s a mostani árak szerint a fentebbi 850000 Conv. forintokra 
megbecsült szerzeményeimnek értéke ezen öszveget felülhaladna (a mi a halálom után, 
a hagyatékot-tárgyaló hatóságnak, az akkori valódi és folyó érték teljesítendő összeírá-
sából „s becsléséből kisülni fog) azon mindegyik leányomnak 250000 Conv. forintok-
kal készpénzben szánt örökség, az általam szerzett s fentebb feljegyzett fekvő javaknak 
nagyobb öszvesértékének arányához képest, még anyival, két leányaim és fi jaim között 
fele részre ’s egyenlő részekre elosztva, felemeltessék, azonban itt még megjegyzendő, 
hogy leányaim örökségének mondott növesztésére csak az általam szerzett földbirtok-
nak ’s királyi haszonvételeknek akkori netalán magasabb értéke, semmiesetben pedig a 
javítások, beruházások s a’ többiek nagyobb becse, mellyel én mint fentebb állandóan 
150000 Conv. forintokra megszabok, gyakorolhassa befolyását. Végre rendelem, hogy 
leányaim közül akár az egyik, akár a másik, a ki mint hajadon , vagy törvényes házasság-
beli maradék hátrahagyása nélkül elhalna, atyai örökségének csak 150000 Conv. forint-
ra menő végösszeg felett fog élők között vagy halál esetére rendelkezni azon apai örök-
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ségből a felülvaló végösszeg ellenben, életben levő fi vérére, vagy pedig azoknak a 
hitbizományok birtokában akkoron levő utódjaim, azon arányban rászámoland, a mi-
nőben a’ hitbizományok, az illyen örökséggel terhelvék, vagy terhelve lesznek.

Ezen rendelményeket kedves gyermekeimnek azon megnyugvással szabom eleikbe, 
hogy midőn egyrészről jelenben sem tartván magamat feljogositva öröklött ősi vagyo-
nom felett intézkedni, másrészről pedig ISTEN segítségével szerzett vagyonomban 
gyermekeimet egyenlően részesítvén, az által kedves leányaim azt, a mi őket kötelesség-
képpen minden, akár öröklött, akár pedig szerzett javaimból illethetnék teljesen meg-
egyezik, következésképpen érettök az újabb törvényes rendeletek értelmében is gon-
doskodva lévén, ők ezen rendelkezésemet, mint legérthetőbben szóló tanúságát atyai 
szeretetemnek, mellyel minden gyermekemet egyenlően átölelem a’ jobblétre költözkö-
désem is gyermeki érzettel tisztelni és teljesíteni fogják.

Maria Erzsebet
kedves leányaimnak ezen örökségei,

mellyek hogyha és a midőn azt kívánni fogják, azoknak
készpénzben kifi zetendők, valamint kedves nőmnek özvegyi javadalmazása (ellátása) és 
a’ halálom idejekor még fennálló le nem törlesztett terhelő adósságok, úgy szinte 1853ik 
évi April 30án tett végrendeleti intézkedésemben foglalt, vagy netalán még leendő ha-
gyományok, mind a két rendbeli hitbizományra, azoknak részöli öszvesértéke arányá-
hoz képest utaltassanak, azokon zálogjogilag biztositassanak, úgy mint az eladósítható 
harmadrészbe beszámítandó terhek tekintessenek, és a hitbizományok jövedelmeiből 
megszakasztás nélkül fi zetessenek-ki (törlesztéseimre), hogy illymódon a hitbizomá-
nyok lehető leghamarabb minden terhektől felszabadítva legyenek. Ezen fi aim köteles-
ségében fekvő kielégítése nővéreiknek, a kikkel ők mindenkor testvéri egyetértésben és 
szeretetben éltek, ’s azután is folyvást élni köteleztetvék, szolgáljon nekik egyuttal ser-
kentésül egy tevékeny és takarékos életre, hogy ők is azon örömben részesüljenek, mi-
szerint gyermekeiknek egy gondosan megőrzött és becsülettel megszaporított tulaj-
dont Isten segítségével hagyhassanak.

3.
Az Első-Hitbizomány öröklésére Dénes

fi am s annak törvényes házasságból származott fi nembeli utódjai
a

Második-Hitbizomány 
öröklésére

György fi am s utána törvényes házasságból eredett 
fi nembeli utódjai

a polgári Törvénykönyv
619. és 621ik §§ok értelmébeni elsőszülöttségi jog szerint-hivatvák.
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4.
Hogyha egyik fi aim közül, törvényes fi utódok nélkül elhalna, vagy fi törzse egészen kimúl-
na, akkor az általa vagy fi nembeli ivadékai által birtokolt hitbizomány másik fi amra, vagy 
annak fi utódjaira szálljon-át, és ezen esetben mindkét rendbeli hitbizományok egyesítes-
senek és maradjanak ezek aztán ezen másik fi amnál ’s fi nembeli utódjainál, mindig az el-
sőszülöttségi joggal osztatlanul és csupán csak egy részben, még akkor is, hogyha ezen 
tul élőnek netalán több fi ai lennének.

5.
Mind két fi am fi törzsének teljes kimulásával leány utódjaim jutandnak a hitbizományok 
birtokába, és pedig először fi aimnak törvényes nőnembeli utódjai, és azután csak leánya-
imnak törvényes fi - és nőnembeli utódjai, a fi aim nemzedéke számára előszabott elsőszü-
löttségi-örökösödési-rend szerint. Emellett fi nembeli örökösei azon ágnak, melly a hit-
bizományok birtokába jutand, a nőnembelieket megelőzendi. Ha a hitbizományok egy 
nőszemélyre vagy egy oldalrokonra jutnának, akkor ezek köteleztetve lesznek családi ne-
vökhöz az Andrássy nevet csatolni és e végre a’ legmagasabb jóváhagyást kieszközölni.

6.
Hogyha mind két fi am után, már nőnembeli ivadék sem létezend, vagy ezek végképen 
kihaltak, s annakfolytán a megelőző 5.§ szerint, a hitbizományok birtokára leányaim-
nak utódjai hivatva leendnek, akkor az addig egyesítve vólt hitbizomány, az eredetileg 
felállított két hitbizományra osztassék-fel ismét és adassék az első hitbizomány

Maria
leányom utódjainak

a második pedig 
Erzsébet

leányom utódjainak
Azon esetben pedig, hogyha leányaimnak egyike utódok nélkül maradna, vagy az utób-
biak végképen kihalnának, akkor az üresedésbe jött hitbizomány, a másik leányom 
utódjaira menjen-át s’ maradjon aztán mindkét rendbeli hitbizomány, hasonló módon, 
úgy mint ez a 4ik pontban fi aim utódjaira nézve határoztatott, mindenkorra egyesítve.

7.
Törvényesített- és fogadott gyermekek, úgy nem különben szerzetesrendbeli papok 
(szerzetesek) a’ hitbizományaimbani örökösödéstől mindenkorra kizárva legyenek.

8.
Ha az örökösödésre hivatott minden ágak utódlathozi reményseg nélkül kihaltanak, 
akkor az utolsó birtokos, a hitbizományi javakról úgy intézkedhetend, a mint ezt a tör-
vények megengedik, ezen esetre tehát csak azon az utolsó hitbizomány-birtokoshoz 
intézett kívánságomra szorítkozom: miszerint ő rendelkezésénél, valamint a most ve-
lem hatodik ’s hetedik ízben 
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rokon
Andrássy Grófoknak masik ágát, 

úgy atyám
Andrássy Istvánnak

nőnembeli utódjait tekintetbe vegye.

9.
Azon esetben, ha fi aim közül az egyik, vagy a másik előnyösebbnek tartaná, hogy a neki 
jutatott hitbizományi fekvő javak helyett. pénzben kapja-meg, a másik fi am pedig ezen 
szándékhozi egyetértését kinyilatkoztatná: akkor az előbinek fekvőbirtokbeli hitbizo-
mánya, alakítassék-át a’ becséztek szerint, egy pénzbeli-hitbizománnyá, a melly az en-
nek következtében egyrendbelivé összeolvasztandó két rendbeli fekvőbirtokbeli-hit-
bizományokon biztosíttassék. Az ekképen egyesített jószág-öszveség (complexum) 
maradjon aztán minden következendő időkre, egy különválaszthatatlan hitbizomány, a’ 
mellyben azután épen úgy, mint az imigy pénzbe átváltoztatott hitbizommanynyal, 
ezen alapítványi okirat határozatai szerint eljárassék.

Illyeténképeni megegyesülésre azonban csak fi aim, nem pedig azoknak maradékai 
jogosítvák, s ez is az előbbiek között csupán csak fi atalabb

FIAMNAK
GYÖRGYNEK

betöltött harminczadik éve után, ’s nem korábban, köttethetik-meg. Épen úgy, ha azon 
alig gondolható eset előállana hogy egyik fi aim közül, a hitbizomány által szabályozott 
javak helyett, inkább egy szabad rendelkezésre esendő tőkét kivánna elfogadni: akkor ez 
a hitbizományhoz hivott másik fi am által, épen úgy mint leányaim, 250000 ft okkal fi -
zetessék-ki; és ezenesetkben is, a hitbizományhoz határozott minden javak, másik fi am-
nál, egy rendbeli hitbizománnyá összevonva maradjanak.

10.
Időszerinti hitbizomány-birtokosoknak özvegyei, a hitbizományi javakban illendő la-
kásuk mellett, özvegyi ellátásul (dotatioul) addig míg özvegyi állapotban maradand-
nak, évenkénti

4000
azaz Négyezer Conv. forintokat kapjanak.

11.
Az időszerinti hitbizomány – birtokosok 

fi atalabb fi testvéreinek mindegyike részére
elelemdijul (Apanage) évenkénti

2000
ft  az az Kétezer conv. forintokat, az
illető hitbizomány jövedelmeiből

határozok.
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12.
Időszerinti hitbizomány-birtokosoknak mindegyik nőtestvére, azon esetben ha az férj-
hezmenend, hozományúl 10000 ft  az az Tízezer forintokat, addig azonban míg haja-
don évenkénti 2000 ft  az az Kétezer Conv. forintnyi élelemdíjat (Apanage-t) az illető 
hitbizomány jövedelmeiből húzzon.

A 11 és 12ik szakaszokban határozott élelelmdíjakra (Apanage-okra) és hozományok-
ra azonban György fi atalabb fi amnak ’s most élő leányaimnak a kikről különben is teljesen 
gondoskodva van igényök nem lehet.

13.
KRASZNA-HORKA

várának feltartása, legalább mostani állapotjában, az ezen uradalom hitbizo
mányi birtokával összekötött kötelesség lészen.

Ezen vár különösen is, utódjaim kegyeletének legyen ajánlva, 
a kik el nem mulasztandják, az ottan megőrzött ’s családom 

által mindeg
nagy tiszteletben tartott és védanyáúl felhívott szentséges

SZŰZ MÁRIA
kegyelem képére megemlékezni, melly kép előtt bizodalomteljes

kerelmeimet, életemnek legfontosabb pillanataiban mindenkor sikerrel intéztem
A SZENTSEGES ISTEN-ANYÁHOZ.

Tudják-meg ezennel utodjaim azt is, ’s emlékezzenek meg erre min
denkor, hogy ezen várat,

drága ’s elfelejthetetlen édes-anyám
FESTETICS MÁRIA

grófnő

a fentartással ellenkező közösbirtok alól felszabaditá, és miután ezt, 1818ik évben egy 
villámcsapás elhamvasztotta, ’s úgyszólván egy romhánynyá átváltoztatta vólna példát-
lan szorgalommal ismét helyreállította a végett, hogy azt mint anyai szeretetének gyen-
géd tanuságát és mint emléket, azon elmúlásáig zavartalan egyetértésben leélt, most 
már eltűnt, de mindég elfelejthetetlen időkre, nekem hagyományozza, ebben szegény ’s 
igénytelen életörömét feltalálván.

Végre vegyék utódjaim tekintetbe, miszerint őseiknek ezen lakhelye jövendőben a 
legczélirányosabb családitemetkezési-helyül, és 1848ik évtől óta, ezzel öszszehangzóan, 
a jelenleg is ott létező családi levéltárnak megőrzési helyiségeül fog szolgálhatni. Ezen 
megemlékeztetések mellett, a fentkifejezett kötelezettségeknek lelkiismeretes teljesíté-
sét, utódaimnak pietási érzetitől inkább még, mint ezen határozataimtól reménylem, s 
úgy hiszem, hogy czélirányos takarékosság ’s folyvástli felügyelet mellett, a fentartási 
kellségek, nyomasztóak nem leendnek.
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14.
A Lazonyi templomkát, több MONOKYak sirboltját, toronnyalellátni szándékozom. 
Hogyha én ebbeli szándékomat végre nem hajtanám, akkor azt ezen uradalomnak hit-
bizományi birtokosa tegye-meg, a kit ezen feltartására is ezennel köteleztetek.

15.
Az erdőségeknek feltartása ’s javítása, mint a hitbizományok természetéből folyó köte-
lezettség fi aimnak, s utódjaiknak kötelességévé legyen annál inkább téve, mivel az erdő 
ültetés ’s nevelés némi önmegtagadással van összekötve, miután az a ki erdőt ültet, azt 
csak legritkább esetekben használja ’s végre mivel erdő pusztítások és elhanyagolások 
által nem csak magunknak, hanem másoknak is ártunk.

16.
[A 16. pontban a vasgyár fenntartásának, a személyzet oktatásának és a pénzügyi likvidi-
tás megőrzésének szükségességéről beszél. A szöveg teljes egészében rosszul olvasható.]

17.
[A 17. pontban pénz-, lepke-, ásvány- és könyvgyűjteményének eladásáról rendelkezik. Az 
eladásból befolyó összeget gyermekei között egyenlő arányban kívánja elosztani. A szöveg 
teljes egészében rosszul olvasható.]

Midőn ezennel a’ fentebbi feltételek alatt legbensőbben
szeretett nőm- és gyermekeimérti gondoskodásomat a’ lehetőségig kifejtve

lenni hiszem
és 

DÉNES és GYÖRGY
KÉT FIAM

’s azoknak utódjai számára, minden fekvő javaimból két rendbeli hitbizományt 
alapítok, a családi czimerhez pedig, a legkegyelmesebb engedély mellett, ez emlékiget:

„Non videri sed esse”

hozzá csatolni kívánom, mindkét fi amat, az általam ezen hitbizományi Okiratban kife-
jezett minden kötelezettségek és szabályzatoknak pontos megtartására ezennel kötele-
zem, és ajánlom nekik, hogy azon inditó okokat, mellyek engem ezen hitbizományok 
alapítására főképen inditottak, mindenkor szemeik előtt tartsák, nevezetesen azon 
óhajtásomat, miszerint állandósított fekvőbirtok, és az azon alapuló nagyobb vagyo-
noság által, a dicsőségesen uralkodó Dynastiának minden időkre, egy sarját az épen olly 
hű alattvalóknak, mint hasznos állampolgároknak felneveljem, a minők őseim minden 
időben valának, kik Fejedelmük iránti legtörhetetlenebb hüségüket és ragaszkodásukat, 
a haza szeretetével megegyeztetni, minden időben tudták.

Minden hiteléül ezen végakaratú rendelkezésemet, az e végre különösen megkért 
három tanú urak egyidejű jelenlétében, sajátkezüleg aláírtam ’s megpecsételtem.
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Hitbizottmányi okmány. [H. n., é. n.] ( Jelzet nélkül, számozatlanul, jelenleg a Szlovák 
Nemzeti Múzeum Betléri Almúzeumának raktárában.)

Eredeti 

Függelék

A forrásban szereplő helységnevek:15

Almás, Trencsén vm. ( Jablonové, SK)
Andrási, Pacsa (1899-ig), Gömör vm. (Pača, SK)
Ardó, Gömör vm. (Ardovo, SK)
Berdárka, Gömör vm. (Brdárka, SK)
Bekecs, Zemplén vm. (BAZ m.)
Betlér, Gömör vm. (Betliar, SK)
Brezova, Nyitra vm. (Brezovica, SK)
Csákány, Nógrád vm. (Čakanovce, SK) ? 
Csebb, Zemplén vm. (Žbince, SK)
Csejte, Nyitra vm. (Čachtice, SK)
Csetnek, Gömör-Kishont vm. (Štítnik, SK)
Dernő, Gömör vm. (Drnava, SK)
Feketepatak, Gömör vm. (Čierny Potok, SK)
Felsősajó, Gömör vm. (Vyšná Slaná, SK)
Gecel, Gömör vm. (Koceľovce, SK)
Gócs, Gömör vm. (Gočovo, SK)
Halmaj, Abaúj vm. (BAZ m.)
Hankova, Annafalva, Gömör vm. (Hanková, SK)
Hárskút, Gömör vm. (Lipovník, SK)
Homonna, Zemplén vm. (Humenné, SK)
Jablonca, Abaúj-Torna vm. (Silická Jablonica, SK)
Jólész, Gömör vm. ( Jovice, SK)
Jósvafő, Abaúj-Torna vm. (BAZ m.)
Kiskinizs, Abaúj vm. (BAZ m.)
Kiskovácsvágása, Gömör vm. (Kováčová, SK)
Kis-szlabos, Kisszabos, Gömör vm. (Slavoška, SK)
Kosztolna (Kisegyházas), Nyitra vm. (KostolnáVes, SK)
Körtvélyes, Abaúj-Torna vm. (Hrušov, SK)
Krasznahorkahosszúrét, Gömör vm. (Krásnohorská Dlhá Lúka, SK)

15  A felsorolásban szereplő rövidítések: vm.: vármegye, m.: megye, SK: Szlovákia. A zárójelben levő telepü-
lésnév (elcsatolt terület esetén is) a mai hivatalos településnevet és országot, vagy azt a megyét jelenti, 
amelyhez jelenleg tartozik. A kérdőjel pontosan nem azonosítható települést jelent. 
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Krasznahorkaváralja, Gömör vm. (Krásnohorské Podhradie, SK)
Kuntaploca, Kuntapolca, Gömör vm. (Kunova Teplica, SK)
Lask, Zemplén vm. (Laškovce, SK)
Lazony, Zemplén vm. (Ložín, SK)
Legyesbénye, Zemplén vm. (BAZ m.)
Lehota, Abaszállás (Lehota, SK)
Lekenye, Gömör vm. (Bohúňovo, korábban Lekeňa, SK)
Letenye, Zala vm. (Zala m.)
Mád, Zemplén vm. (BAZ m.)
Márkuska, Gömör vm. (Markuška, SK)
Megyaszó, Zemplén vm. (BAZ m.)
Miava, Nyitra vm. (Myjava, SK)
Monok, Zemplén vm. (BAZ m.)
Nagykosztolány, Nyitra vm. (Veľké Kostoľany, SK)
Nagy-szlabos, Gömör vm. (Slavošovce, SK)
Nemeskürt, Nyitra vm. (Zemianske Sady, SK)
Ochtina, Martonháza, Gömör vm. (Ochtiná, SK)
Oláhpatak, Gömör vm. (Vlachovo, SK)
Ótura, Nyitra vm. (Stará Turá, SK)
Parnó, Zemplén vm. (Parchovany, SK)
Pelsőc, Gömör vm. (Plešivec, SK)
Podola, Podolin, Szepes vm. (Podolínec, SK)
Rekenyeujfalu, Gömör vm. (Rakovnica, SK)
Restér, Gömör vm. (Roštár, SK)
Rédova (1899-ig), Sajóréde, Gömör vm. (Rejdová, SK)
Románfalva, Nyitra vm. (Rumanová, SK)
Rochfalva (1899-ig), Rozsfalva, Gömör vm. (Rochovce, SK)
Sebespatak, Bisztró (1899-ig), Gömör vm. (Rožňavské Bystré, SK)
Somos, Sáros vm. (Drienov, SK)
Somosújfalu, Sáros vm. (Drienovská Nová Ves, SK)
Szada, Zemplén vm. (BAZ m.)
Szigetvár, Somogy vm. (Baranya m.)
Szilice, Gömör vm. (Silica, SK)
Tapolca, Zemplén vm. (BAZ m.)
Tarcal, Zemplén vm. (BAZ m.)
Tőketerebes, Zemplén vm. (Trebišov, SK)
Uhorna, Dénes, Gömör vm. (Úhorná, SK)
Vacsharaszt, Szepes vm. (Chrasťnad Hornádom, SK)
Vagyóc, Nyitra vm. (Vaďovce, SK)
Varbóc, Abaúj-Torna vm. (BAZ m.)
Verbó, Nyitra vm. (Vrbové, SK)
Veszele, Árva vm. (Oravské Veselé, SK)
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