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B. Székely Dorottya Piroska

Szelepcsényi György végrendelete

A magyar főpapság végrendelkezési jogának kora újkori története rendkívül érdekes, 
ugyanakkor bonyolult örökösödési és egyházjogi kérdéseket érintő téma.1 A 17. századi 
főpapi végrendelkezések, valamint az azokat követő, nem egyszer igen hosszúra nyúló 
hagyatéki ügyek során keletkezett bőséges forráskorpuszok arról tanúskodnak, hogy – 
noha az 1625-ben elfogadásra került II.  Ferdinánd-féle Diploma biztosította, illetve 
részletesen szabályozta ezen egyházi réteg végrendelkezési jogát2 – az uralkodói szabá-
lyozás gyakorlatba való átültetése hosszabb folyamatnak bizonyult. A Diploma egyrész-
ről irányelveket fogalmazott meg a főpapi végrendeletek formaiságára és tartalmára 
vonatkozóan, például kötelező hagyományozásokat rögzített a végvárrendszer és a sze-
gény papság javára. Emellett szabályozta a hagyatéki eljárás menetét, a káptalanok és a 
végrendeleti végrehajtók szerepét, továbbá kiemelt bizonyos költségeket (temetési szer-
tartás költsége, a különböző alamizsnák, a szolgák és hitelezők kielégítése), amiket még 
a vagyon felosztása előtt rendezni kellett.3 Az alábbiakban közölt végrendelet és kodi-
cillus – amelyekben a 17. század második felének egy meghatározó egyházi és politikai 
szereplője rendelkezik javairól – a Diploma által meghatározottaknak ugyan alaki 
szempontból megfelel, de ez a tartalmukról nem mondható el.

A főpapi hagyatéki iratok vizsgálata egyrészt az egyházi társadalom krémjének ingó- 
és ingatlanvagyonáról fest képet, aminek alapján ennek a csoportnak a gazdasági tevé-
kenységét, vagy gyűjteményezési gyakorlatát és preferenciáit körvonalazhatjuk. Más-
részt az iratokban megjelenő javak mellett a kedvezményezettek személye is 
ugyanannyira – ha nem még inkább – fontos, hiszen így megismerhetővé válnak a ba-
rokk főpapi udvartartások is. Ezen igen ideiglenes – a főpap halálakor felbomló – udva-
rok felépítésének és működésének vizsgálatával a világi udvartartásokkal szemben keve-
sebbet foglalkoztak.4 Az okiratokban megjelenő egyházi intézmények, a különböző 
templomok és szerzetesrendi kolostorok – amelyek alapítása is nem egy esetben a vég-
rendelkezéshez köthető – az elhunyt egyházpolitikai tevékenységéhez is kiegészítő in-
formációkkal szolgálhatnak. A kora újkori főpapság testamentumaiban rejlő kutatási 
lehetőségek ellenére azok közlésére mindeddig kevesen vállalkoztak.5

1  Kollányi, 1896.
2  Uo., 160–161.
3  Uo., 162–163.
4  Bitskey, 2005; Bitskey, 2015, 163–182; Fazekas, 2005; Gál-Maklár, 2007.
5  Jankovics, 2004; Kádár, 2013; Temesváry, 1931.
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Szelepcsényi György 1644-től 1666-ig kancellárként, 1667-től 1681-ig mint királyi 
helytartó vett részt a politikában; 1666-tól 1685-ig pedig az esztergomi érsekség, és így 
a magyar katolikus egyház élén állt. Ezt a karriert ráadásul a nemesség alsó rétegeiből 
indulva futotta be, ügyesen kihasználva az egyházi pálya nyújtotta társadalmi mobilitá-
si lehetőségeket. A jelen forrásközlés tárgyát képező, 1684 áprilisában kelt végrendelet, 
majd az azt kiegészítő, nem sokkal az érsek 1685. január 14-i halála előtt íródott kodi-
cillus Szelepcsényi egész pályafutásáról tanúskodik.

Jelen források közlését azért tartom fontosnak, mert hatályba lépésüket – éppen a 
Diploma rendelkezéseitől való eltérés miatt – igen hosszú hagyatéki eljárás követte, 
aminek az iratai az értelmezéshez szükséges kontextust is a szemünk elé tárják. A vég-
rendeletből kiinduló vizsgálódás viszonyítási alapul szolgálhat a kora újkori magyar 
egyházi (vagy világi) vezetőréteg tagjainak kapcsolatrendszerét és vagyoni helyzetét 
hasonló forráskorpusz alapján középpontba állító kutatások számára. Nem Szelepcsé-
nyi György hagyatéka ugyanis az egyetlen a 17. században, melynek inventálása során 
–  a kiforratlan ügymenet miatt  – konfliktus alakult ki a kamarai tisztségviselők és a 
káptalani küldöttek között. A legkirívóbb eset talán az 1675-ben elhunyt egri püspök, 
Szegedy Ferenc Lénárd hagyatékához kapcsolódik,6 amely ügy a főpapság tagjainak kö-
rében igen komoly visszhangot váltott ki.7

A kora újkori főpapi hagyatéki iratok a további kutatás szempontjából rengeteg in-
dulási lehetőséget rejtenek; esetünkben az ingó- és ingatlanvagyon mellett a főpappal 
kapcsolatban álló intézményekre és személyekre vonatkozóan egyaránt értékes infor-
mációkat tartalmaznak. Az érseki vagyon összetételéről és értékéről a végrendelet és a 
kiegészítő fiók-, vagy pótvégrendelet, más néven kodicillus mindössze egy pillanatnyi 
helyzetet tárnak a szemünk elé, ami az érsek halálakor véget ért gyarapodás és a végren-
deleti végrehajtással megkezdődő szétaprózódás között állt fenn. A végrendeleti és ha-
gyatéki iratok együttes vizsgálata már komplexebb képet ad Szelepcsényi vagyon-, vala-
mint birtokszerzői és igazgatási tevékenységéről, de minden esetben plusz források 
bevonására van szükség. 

Az ingóvagyon részét képezte az érsek tulajdonában lévő ingatlanok berendezése8 

mellett a kincstár, melynek csak egy része élte túl az 1683-as bécsi ostromot.9 Az iratok-
ban Szelepcsényi bizonyos vagyontárgyakról külön-külön rendelkezik, helyenként rész-
letesebb leírást is ad, azonban egységben kezeli a bécsi ostromot túlélt és visszaszerzett 
legértékesebb kincseit.10 Ezek egyik felét az esztergomi káptalanra, a másikat pedig a 

 6  A végrendeletet és a hagyatéki ügy kapcsán keletkezett iratokat Baranyai Béla közölte. Baranyai, 1927, 
109–166.

 7  Az esztergomi Prímási Levéltárban több ehhez kapcsolódó forrás is található. EPL AEV No. 249/1.; 
No. 249/2.; No. 249/3.; No. 249/4.

 8  Eddig mindössze a pozsonyi kúria 1685. március 21-én kelt hagyatéki leltára ismert. EPL FKL Lad. 95. 
No. 32.

 9  Az eltulajdonításhoz kapcsolódóan keletkezett forrásokat rövid előtanulmánnyal ellátva közölte: Fo-
dor, 2017.

10  Az elkobzást intéző Kollonich Lipót 1684 februárjában állított ki egy, főleg a díszítményekre vonatkozóan 
részletes, 62 tételes jegyzéket a tárgyakról. EPL AS AR Classis X No. 88. fol. 59–63; Fodor, 2017, 122.
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mariazelli bazilikában alapított Szent László kápolna számára rendelte. Ezen egyházi 
kincstárak tárgyi emlékanyagának és a gyűjteményre vonatkozó forrásoknak a vizsgála-
tával képet kapunk a kincstár megmaradt részéről.11 A tárgyak nagy része érthető mó-
don főpapi státuszszimbólum: mellkereszt és gyűrű, illetve a liturgia során használt 
ötvös tárgy: kelyhek, cibóriumok, monstranciák. A tárgyak és a kincstárra vonatkozó 
források lehetővé teszik, hogy az érsek ízlésén és preferenciáin (díszítmények, alap-
anyag, stílus) túl vizsgáljuk a különböző érték-fogalmakat is.

Szelepcsényi az általa igazgatott egyházi birtokok mellett kiterjedt magánbirtokok-
ra is szert tett. Az érsek egyházi birtokai mellett magánbirtokain külön igazgatási szer-
vezetet alakított ki,12 amelyben nem egyszer rokonai láttak el fontos feladatokat.13 Sze-
lepcsényi vásárlással és zálogügyletekkel egyaránt gyarapította birtokait. Az érsek 
magánbirtokai főleg Bars, Hont, Nyitra, Sopron vármegyékben, illetve Pozsony kör-
nyékén helyezkedtek el; ezek közül kissé kivált az Abaúj vármegyei Boldogkő,14 vala-
mint a Turóc megyei Stubnya. Jelentős értékkel bírtak azok a birtokok, amelyeket foko-
zatosan vásárolt meg Alsó-Ausztriában, Morvaországban, illetve Sziléziában. 
Szelepcsényi 1644-es veszprémi püspökké való kinevezésétől kezdődően rendelkezett 
nagyobb jövedelem felett, a rendelkezésére álló készpénz ügyes forgatását bizonyítja az 
a forrás, amely az érsek 1650-es évektől kezdődően folytatott zálogügyleteit ismerteti 
kivonatos formában.15 A hagyatéki iratokból kiderül, hogy a rokonságra hagyott össze-
sen mintegy 400.000 magyar forintra becsült birtoktest megszerzése, főleg a morva és 
sziléziai birtokoké nem ment zökkenőmentesen, a jogi viták a hagyatéki eljárás elhúzó-
dását vonták maguk után. A megoldást végül az hozta el, hogy az örökösök bizonyos 
sziléziai és morvai javaikat egy 1685. május 6-i okirat tanúsága szerint átenged ték I. Li-

11  A  Prímási Levéltárban található 1687–1921 között keletkezett kincstárleltárak (EPL FKL Lad. 85. 
No. 31.; No. 33.; No. 35.; No. 39.; No. 40.; No. 41.; No. 46.; No. 48.; No. 49.; No. 51/b; No. 53.; No. 54.; 
No. 56.; No. 59.; No. 61.) és az esztergomi Főszékesegyházi Kincstár legújabb katalógusre víziója (Verő, 
2018), valamint a Sankt Lambrechtben található, a bazilika kincstárába került Szelepcsényi-tárgyakról 
készült jegyzékek (SL Eremiasch 1713[?]; Ladislausaltar Primas Szelepcsényi [OW] Lad. 31. No. 5.; 
No. 6.; No. 10.; F. No. 6.) és a Mariazell és Magyarország-kötet katalógusa (Farbaky–Serfőző, 2004) 
alapján részlegesen rekonstruálhatjuk az érseki kincstár ezen részét.

12  Gyulai, 2014, 35–36.
13  „Dékán Márton uramat immár itten nem találtam…” – jelentette a rokon Maholányi János a szintén ro-

kon Dékány Mártonról, mikor gazdasági ügyek intézése miatt Éberhardba érkezett. Maholányi János 
Szelepcsényi Györgynek, Eberhard, 1665. március 23. EPL AS AR Classis X. No. 196., fasc. 32. fol. 
206–208. (MNL OL, MF 2659. dob.); A Dékány, Jókay és Kordics családok és az érsek közötti kapcso-
lat tisztázásában egy, a hagyatékkal foglalkozó 1747-es irat segít, melyben Kordics István leszármazottja, 
György Henrik egy bizonyos Szelepcsényi Lászlótól származtatja magát. A genealógiában az 1598-as 
címereslevélen találkozunk ezzel a névvel, ami alapján unokaöccsi kapcsolatot feltételezhetünk az érsek 
és Kordics István, valamint az iratban szintén megnevezett Jókay János és András, illetve Dékány Márton 
és Maholányi János között. MNL OL, P 197 Esterházy család tatai ágának levéltára, Familiaria Fasc. 22. 
6. csomó No. 1. fol. 6–7.

14  Gyulai, 2014, 37.
15  EPL AS AR Classis U. No. 51. fol. 1–2.
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pótnak.16 A vitát végül egy 1685. május 12-én kibocsátott uralkodói rendelkezés zárta 
le, amely az ingó és ingatlanjavak örökösöknek való kiadásáról rendelkezett.17

Ha a végrendelet vizsgálatakor nem az örökséget, hanem a hagyományozottakat he-
lyezzük a középpontba, akkor nem csak személyeket és személyi kapcsolatokat, hanem 
az érsekhez szorosabban kötődő egyházi intézményeket is azonosíthatunk. Az érsek 
nagylelkűen gondoskodott az esztergomi káptalanról, illetve megemlékezett a pozso-
nyi, a szepesi, valamint a nyitrai káptalanokról is különböző ingóságok és ingatlanok 
hagyományozásával. Megjelennek a Szelepcsényi személyéhez kötődő plébániák, a 
megkeresztelése helyszínéül szolgáló Barskisfalud plébániatemploma, vagy az általa 
építtetett templomok: az 1674-ben épült nagyszombati Szent Mihály templom,18 a 
Csallóközben található Pozsonycsákány és Fél templomai,19 valamint az 1681-ben 
emelt szúnyogdi Szent József kápolna.20 Szelepcsényi a morva letovicei, drnovicei és 
lysi cei templomokról pénzbeli hagyományozásokkal gondoskodott,21 illetve megbízta 
morvaországi birtokain szolgálatot teljesítő tiszttartóját,22 hogy a templomokban ösz-
szesen 300 szentmisét celebráljanak az érsek lelki üdvéért.23 Szerzetesrendek is szerepel-
nek a végrendeletben, köztük több érseki alapítás: megjelennek a szakolcai, a zsolnai és 
a szepesi jezsuiták, a szentgyörgyi piaristák, a Magyarországon elsőként Bazinban 
1674-ben letelepített kapucinusok,24 valamint a pozsonyi irgalmasrendiek és a komáro-
mi ferencesek. A  személyes kötődésű kolostorok mellett sok pozsonyi szerzetesrend 
részesedik az érseki bőkezűségből: a ferencesek, a kapucinusok, a klarisszák és az orso-
lyiták. A végrendelet egy pozsonyi külvárosi sarutlan karmelita alapításról is rendelke-
zik, melyet azonban nem követtek valós lépések, az összeget nagy valószínűséggel az 
1697-ben megalapított győri és 1699-ben létrejött szakolcai zárdákra, vagy esetleg a 
budai kármeliták javára fordították.25

A legfontosabb érseki alapításnak az 1678. szeptember 9-én, hetven növendék befo-
gadására alkalmas, jezsuiták által vezetett Seminarium Marianumot tekinthetjük, ez 
volt a 17. század egyik legjelentősebb, a papnevelés fellendítése érdekében tett lépése.26 
Az érsek végrendeletében 50.000 forinttal támogatta az általa alapított szemináriumot, 
majd kodicillusában ismét megfogalmazta ennek az alapítványnak a sérthetetlenségét 
és akadályozásának tilalmát. 

16  EPL AS AR Classis T. No. 377.; Így többek között az igen értékes – az eljárás idejében 300 000 forintot 
érő – Loslau is az uralkodó tulajdonába került. EPL AEV No. 260/6. fol. 1.

17  EPL AEV No. 260/5.
18  Rupp, 1870, 96–97.
19  Borovszky, 1904, 39–40; Uo., 62.
20  Uo., 118–119.
21  EPL AEV No. 260/6. fol. 15.
22  EPL AS AR Classis X. No. 196., fasc. 63. fol. 230.
23  EPL AEV No. 260/6. fol. 15.
24  Rupp, 1870, 124.
25  P. Mátéffy, 1996, 86.
26  Tusor, 2003, 306.
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Az egyházi kedvezményezettek mellett az örökösök másik felét magánszemélyek 
alkotják, a pályatársak mellett a patrónus–kliensi viszonyokról is képet kapunk; lehető-
vé válik az udvartartás, valamint a rokonság tagjainak azonosítása. Ezen túlmenően cso-
portosíthatjuk a Szelepcsényihez fűződő kapcsolatokat jellegük és funkciójuk alapján; 
vizsgálhatjuk, hogy van-e átjárhatóság, illetve átfedés ezen csoportok között.

Szelepcsényi György 1684 áprilisában – súlyos betegsége miatt – foglalta írásba vég-
akaratát letovicei várában. Eddigi kutatásaim során nem találtam arra vonatkozó for-
rást, hogy Szelepcsényi Bécs 1683-as ostromát követően elhagyta volna biztonságosnak 
ítélt morvaországi birtokát. Így az okiratban felsorolt tanúkat a morva területen kell 
keresnünk; és noha bizonyos, hogy egytől egyig Letovice környéki főrendi családok 
tagjai,27 de az érsekhez fűződő kapcsolatuk megismeréséhez, Szelepcsényi cseh 
kapcsolat rendszerének és környezetének feltérképezéséhez, illetve az oldalági rokonság 
későbbi, a helyi nemességbe való integrációjához még további kutatásokra van szükség. 
A végrendeletbe foglalt intézkedéseket az érsek nem egy esetben módosította a halála 
előtt a kiegészítő kodicillusban, de – valószínűleg az irat nagyobb terjedelmének és a 
körülményeknek köszönhetően – új végakarat nem született.28

A legérdekesebb változtatás rögtön az érsek legszűkebb, bizalmi köréről árulkodik, 
hiszen a végrendeleti végrehajtók sorában is személycserék történtek: míg az 1684-es 
végrendelet az érsek rokona és titkára, Maholányi János mellett Balogh Miklós és Fene sy 
György esztergomi kanonokokat jelöli ki testamentumos úrként,29 addig a kodicillus-
ban Fenesy helyett már Labsánszky János – az érsek titkára – szerepel. Az, hogy mi áll a 
változás mögött, pusztán a hagyatéki iratokból nem állapítható meg – ehhez a teljes le-
velezés áttekintésére volna szükség. Az azonban egyértelmű, hogy míg Fenesy jelentősége 
csökkent, Labsánszkyé nőtt, a kodicillusban több rendelkezésnél is név szerint előkerül. 

Első látásra is világos, hogy a különböző kapcsolati rendszerek között átfedések van-
nak: az udvartartás részét képezi a rokonság nem egy tagja, az egykori kliensek közül 
pedig néhányan püspöki pályatársakká váltak Szelepcsényi öregkorára. A hagyatéki ira-
tok – és az 1670-es évek rendkívül gazdag levelezési anyaga – arra utalnak, hogy ilyen 
patrónus–kliensi kapcsolat állhatott fenn Szelepcsényi és az ekkor már magyar udvari 
kancellári tisztet betöltő Gubasóczy János között. Szintén az érseki udvartartásból in-
dult Jaszlóczy Jakab kanonok, akinek több, Szelepcsényi morvaországi birtokai kap-
csán írt gazdasági jellegű jelentését ismerjük.30 Jaszlóczy ezek alapján beleillik azon ka-
nonokok sorába, akik javadalmaik mellett egy főpapi udvartartásban vállaltak 

27  Azonosításukhoz elengedhetetlen volt Siebmacher művének morva nemességről szóló munkája. Kadich, 
1899.

28  Egy korábbi dokumentumot ismerünk, melyben Szelepcsényi a javairól rendelkezik. Ennek azonban 
csak egy aláírás és dátum nélküli fogalmazati példánya ismert, készültét pedig Jany Ferenc feltüntetett 
szerémi püspöki és Sebestyén András csornai préposti címe, valamint Orbán István kancelláriai titkár 
1679-es halála alapján datálhatjuk 1678-ra. EPL AEV No. 260/1–2. fol. 21–22.

29  Kollányi, 1900, 276–277; Uo., 295–296.
30  Az egyes esztergomi érseki udvartartások vizsgálatához a Prímási Levéltárban található gazdag misszilis 

anyag (Archivum Saeculare Acta Radicalia Classis X. No. 196.) feldolgozása szolgálhat adalékokkal. 
Kollányi, 1900, 272–273; Kádár, 2013, 378.
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feladatot.31 Forrásaink alapján azonosíthatókká válnak további bizalmi pozícióban lévő 
egyházi személyek: a gyóntató, a káplánok, az ágensek.

Ha az udvartartást mint gazdasági egységet szeretnénk értelmezni, felépítését és 
működését, valamint a személyi állományt érintő fluktuációt vizsgálni, akkor ahhoz 
első sorban rendszeres és átfogó jellegű elszámolásokra, számlákra és kimutatásokra vol-
na szükség. Sajnos azonban ilyen forrásokkal a Szelepcsényi-udvar esetében eddigi ku-
tatásaim során nem találkoztam. A végrendeleti iratok és a hagyatéki eljárás során ké-
szült összeírások alapján pusztán az érseki udvar 1684–1685-re elért méretéről, az egyes 
személyek körülbelüli feladatköréről alkothatunk képet. Annak köszönhetően, hogy 
mind a végrendelet, mind a kodicillus szerkezete következetes és letisztult, egyértelmű, 
hogy az egy helyütt megnevezett, és jellemzően pénzösszegekkel – egy-egy esetben ki-
sebb ingóvagyontárgyakkal – jutalmazott személyek az érseki udvar tagjai.32 Ez azért 
érdekes, mert így több Pohronczi–Szelepcsényi rokonról, mint például a Dékány család 
bizonyos tagjairól is sejthető, hogy az érsek alkalmazásában álltak.

Természetesen feltűnnek közelebbi rokonok is: a Maholányi, Jókay és Kordics csa-
lád egyes tagjai, akik többször előkerülnek a rájuk hagyott igen értékes morva és szilé-
ziai birtokok és némi ingóvagyon kapcsán. Az érsek által megteremtett alapokat legin-
kább kamatoztatni képes családtag a bárói címig emelkedő kancelláriai titkár, Maholányi 
János volt. Az ő Ignác nevű fiában Szelepcsényi György talán egy olyan személyt látott, 
aki előtt a sajátjához hasonló sikeres egyházi pálya áll. Az ifjú végül korai halála miatt 
nem válthatta be a hozzá fűzött reményeket,33 és a család ezen ága – az érsek halála után 
két nemzedékkel – kihalt. A legsikeresebbnek talán a Kordics család tekinthető, akik 
részben az érsek által rájuk hagyományozott morvaországi birtokoknak köszönhetően 
emelkedtek bárói rangra.34

Vannak csoportok, melyek előzetes elvárásainkkal ellentétben teljességgel hiányoz-
nak a végrendeleti iratokból: a magyar előkelők és a birodalmi kapcsolatok. A világi elit 
és a külföldi főpapok hiánya miatt Szelepcsényi ilyen jellegű kapcsolatainak vizsgálatá-
hoz a végrendeleti dokumentumok nem bizonyulnak megfelelő forrásnak. Némileg 
kárpótol minket, hogy a jogi személyek, az érsekhez kötődő különböző egyházi intéz-
mények: káptalanok, templomok, szerzetesrendek és egyes kolostoraik könnyen azono-
síthatók. Az érsek több egyházi alapítás kapcsán is leköt bizonyos összegeket a végren-
deletben, melyekkel részben a szerzetesrendek letelepedését, részben pedig a papnevelés 
ügyét kívánta támogatni.

A nagy vagyon, a kiterjedt hagyományozotti kör és az elhúzódó hagyatéki eljárás 
állnak annak hátterében, hogy mind a végrendeletnek, mind a kodicillusnak több 

31  Mihalik, 2017, 45–46.
32  A hagyatéki dokumentumok egyike utólag alátámasztotta ezt a hipotézist, mikor is „Servitoribus” meg-

nevezés alatt sorolta fel a korábban is ebbe a csoportba tartozónak vélt személyeket. EPL AEV No. 1651. 
fol. 32.

33  Fazekas, 2018a, 159.
34  Pokluda, 1975, 262.
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máso lati példányát őrzik különböző gyűjtemények.35 Az eredeti iratok lappangása, 
illetve az egyes másolatok között megfigyelhető apró eltérések miatt döntöttem az 
Udva ri Kamara anyagában található hitelesített másolati példányok közlése mellett.36 
A Bécsben található forrás átírásánál Soós István módszertani szempontból meghatáro-
zó munkájának instrukcióit igyekeztem szem előtt tartani, így a szövegeket betűhív át-
írásban közlöm.37 A rövidítéseket a könnyebb olvashatóság érdekében minden esetben 
feloldottam; ahol a feloldás bizonytalanságot mutatott, jeleztem. A következetlen kis- 
és nagybetű használatát szintén a szövegek átláthatósága érdekében egységesítettem: a 
mondatkezdésen kívül csak a személy- és helyneveknél, illetve a hivatalos megszólítá-
soknál tartottam meg a nagybetűket.38 A földrajzi helynevek azonosítására törekedtem, 
de a forrásban előforduló személyeket csak akkor láttam el jegyzetekkel, ha a végrende-
leti iratokban szereplő adatokat egyéb források vagy szakirodalmi munkák információi-
val érdemben ki tudtam egészíteni.

35  Az esztergomi Főszékeskáptalani Levéltárban megtalálható a kodicillus két másolata is, melyek nem a 
Bécsben található hiteles másolatról készültek, ugyanis nem szerepel rajtuk Christophorus Bayrhueber 
de Hueb az utóbbin található bejegyzése, miszerint a kodicillus a Cseh Kancellária előtt a bécsi udvarban 
bemutatásra került 1685. február 14-én. Lásd: EPL FKL Lad. 85. No. 30. Az említett bejegyzés hiányzik 
a gyulafehérvári érseki és káptalani levéltár anyagában található végrendeleti másolati példányról is. 
Lásd: GyFL ÉFL KL II. 1/d. 2. doboz 72. dosszié. A dokumentumról egy ismeretterjesztő oldalon talá-
lunk információkat, melyen elérhető Künstlerné Virágh Éva magyar nyelvű fordítása is. (Digitális ver-
zió: http://szelepcsenyi.hu/tablazatok/szelepcsenyi-gyorgy-ersek-vegrendelete, az utolsó letöltés: 2019. 
04. 25.). Az Egyetemi Könyvtár gyűjteményében a végrendeletnek és a kodicillusnak is megtalálható 
egy-egy másolata, melyeken olvasható a bejegyzés: Coll. Hevenesi, tom. 35., No. 90. fol. 283–295; 
No. 91. fol. 295–303. Az ELTE Egyetemi Könyvtár gyűjteményében a végrendeletnek fellelhető továb-
bi két másolata, ezekről Bayrhueber-féle kiegészítés szintén hiányzik, így bizonyosan nem a bécsi irat 
alapján készültek. Coll. Hevenesi, tom. 18., fol. 460–477. tom. 3., 36. fol. 254–274. A végrendelet egy 
– Bayrhueber bejegyzése nélküli – másolata a Sankt Lambrecht-bencés apátság levéltárában is megtalálha-
tó. A végrendeletet lásd: SL No. 713. A végrendelkezési iratok egyes másolatai a nagyobb családi levéltá-
rakban is fellelhetők. Lásd: Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Sonderbestän-
de, Nachlässe, Familien- und Herrschaftsarchive, Familienarchiv Erdődy Kt. 2., Ladula 3. fasc. 3. No. 
9–13.; MNL OL, P 1341. Batthyány család levéltára, Illésházy család levéltára, 27. Fasc. 7. A jelzett irat 
már Zimányi Vera munkájában is hiányzó dokumentumként szerepel. Zimányi, 1962, 133. A mariánus 
feren ces provincia pozsonyi levéltári anyagában mind a végrendeletnek, mind a kodicillusnak megvan 
egy 17. század végi másolata (amiken Bayrhueber hitelesítő záradéka szintén szerepel): ŠAB MPF Lad. 
46. Fasc. 4. No. 9. (44. doboz) – Itt köszönjük meg Martí Tibornak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta 
az iratról készített fényképeit.

36  A szövegben nem jelzem a hitelesített másolati példány és a különböző másolatok közötti szövegértelme-
zést nem befolyásoló másolási hibákat.

37  Soós, 2000, 81–89.
38  Uo., 85–86.
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1.

Szelepcsényi György esztergomi érsek végrendeletének hitelesített másolata

Letovice, 1684. április 27.
(ÖStA AVA FHKA HKA HFU Kt. 696. [r. Nr. 303.] 1685. május fol. 90/601–610)39

In nomine Sacratissimae et Individuae Trinitatis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti Amen.
Ego indignissimus peccator, et ingratissima Deo creatura, animo et mente totus mihi 
praesens, corpore tamen debilis, praemissa miserae animae meae, in manus redemptoris 
sui supplici recommendatione, de rebus, et facultatibus quas a Deo accepi, tale, ut 
sequitur, condo testamentum.

Et primo quidem corpus meum exanime volo, ut statim portetur in carpento iunctis 
sex equis ad Cellas40 gloriosissimae Dei Genitricis Virginis Mariae, inibi in capella 
Sancti Ladislai a me exstructa et sepulchro iam facto absque omni pompa tumulandum,41 
Verum sequenti die et reliquis intra septimanam trecentae missae celebrentur; Pro cuius 
voto et refrigerio animae meae lego hypothecata mihi oppida Sanctam Margaretham42 
et Zircs,43 in comitatu Soproniensi existentia, supra quae habeo ultra quadraginta 
quatuor millia florenorum; Item pro necessariis divinis officiis ita, ut quolibet anno 
menstruatim celebrentur duo sacra cantata, lecta autem pro dispositione patris 
superioris lego duodecim millia florenorum. Committendo egregio Joanni Jokay,44 
quatenus idem, cum sufficientibus expensis huiatibus, exangue corpus meum ad locum 
praescriptum deferat, ac usque ad finem sepulturae et ceremoniarum ibidem maneat: 
carpentum vero una cum sex equis patribus dono offerat.

39  A végrendelet magyar nyelvű fordítása a 35. lábjegyzetben található linken elérhető. A források hossza és 
tartalmi gazdagsága több kutatási irányt is kijelöl, melyek alaposabb bemutatása terjengőssé tenné a köz-
lést, így a forrásokhoz nem készítettem regesztát. 

40  Mariazell (Stájerország, A).
41  Az érsek még 1672-ben tett a Mariazellben található, sírkápolnájául szolgáló Szent László-kápolna javá-

ra adományokat. A kápolna és az érsek sírja ma is megtalálható. Szilágyi András részletesen foglalkozott 
a síremlékkel és az érsek 1670-es évekbeli adományozásaival, valamint a Sankt Lambrechtben erre vonat-
kozó források közlését is elvégezte. Szilágyi, 2004. 

42  Szentmargitbánya, Sopron vármegye (ma: Sankt Margarethen im Burgenland, A).
43  Sérc, Sopron vármegye (ma: Schützen am Gebirge, A).
44  Jókay János, és a szövegben később szintén szereplő testvére, András oldal-rokonsági kapcsolatban állt az 

érsekkel. Mindketten Pozsonyban és Nagyszombatban végezték tanulmányaikat, János 1667-ben Po-
zsonyban a parvista minor évfolyam tanulója, majd 1669-től Nagyszombatban találjuk, ahol 1670-ben 
már grammatista, 1672-ben pedig a poetica évfolyam hallgatója. 1673-ban ismét Pozsonyban jelenik 
meg mint rétor. András szintén a parvista minor évfolyamban tűnik fel 1667-ben Pozsonyban, 1669-ben 
pedig már a parvista maior évfolyam tanulója Nagyszombatban. 1670-ben ugyanitt principista, akinek a 
nevével a későbbiekben nem találkozunk. Az adatok az NKFIH K 116116 számú, „Katolikus iskolázta-
tás a kora újkori Magyarországon” projekt keretében készített adatbázisból származnak. Köszönöm a 
szíves közlést Fazekas Istvánnak.
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Quo itaque efficacius omnia et debite effectuentur, et ut quantum fieri potest, 
praemissa intra triginta dies absque omni defectu executioni mancipentur, constituo 
executores ad mentem diplomatis ex capitulo Strigoniensi reverendissimos dominos 
Nicolaum Balogh Csanadiensem,45 et Georgium Fenesy Almisiensem episcopos,46 cum 
tutore plenipotentiario domino Joanne Maholany secretario47 Suae Maiestatis 
Caesareae Hungarico.

Secundo altare meum Nitriense,48 sumptibus meis ex marmore exstructum, dicavi 
ex voto Sanctae Annae, una cum possessionibus Káissa,49 Köniögh,50 Ürmény,51 
Lehota,52 et Baboth,53 omnino in comitatu Nitriensi existentibus, et habitis, cum illo 
nihilominus onere, ut pro refrigerio animae meae cantatum sacrum menstruatim 
celebretur. Altaristam vero constituat venerabile capitulum Nitriense, quem libuerit.

Tertio vigore diplomatis Clero Regni Hungariae benignissime renovati,54 lego pro 
pauperibus parochis quinquaginta millia florenorum.

45  Balogh Miklós (1625–1689) 1657-től esztergomi kanonok, 1677-ben elnyeri a novii püspöki címet, 
1681-ben pedig a csanádi püspökségre emelkedik. A római Collegium Germanicum et Hungaricumban 
tanult, 1657-től esztergomi kanonok, később barsi főesperessé, majd szentgyörgymezei préposttá neve-
zik ki. 1677-ben a novi püspöki címet nyeri el, 1681-ben emelkedik a csanádi püspökségre. A végrende-
let elkészülte után nem sokkal (1684 májusában) emelkedett az esztergomi káptalan nagyprépostjává. 
Kollányi, 1900, 276–277. Az érsekkel való szorosabb kapcsolatára utal, hogy az 1670-ben mint viká-
riusa ír alá egy Szelepcsényinek címzett levelet. Balogh Miklós Szelepcsényi Györgynek, Nagyszombat, 
1670. november 7. EPL AS AR Classis X. No. 196., fasc. 41. fol. 182–183. (MNL OL, MF 2662. dob.)

46  Fenesy György (1632–1699) magyar világi, illetve egyházjogi tanulmányai után lett Szelepcsényi 
György titkára még nyitrai püspöksége és kancellársága idején. Ezután egyházi pályára lépett, először a 
nyitrai, majd az esztergomi káptalanban kapott stallumot, 1679-ben almisi püspökké nevezték ki, 
1684-ben az esztergomi káptalan olvasókanonokjává lépett elő. Később, 1685-ben a csanádi püspökség, 
1686-tól pedig az egri püspökség élén állt. Kollányi, 1900, 295–296. 

47  Maholányi János (1633–1699) az érseki rokonság tagja, 1652-től a bécsi egyetem hallgatója, 1655-ben a 
Magyar Udvari Kancellária írnoka, 1679-től kancelláriai titkár. Az 1670-es években az esztergomi érseki 
birtokok igazgatója, a tizedbérletek intézője. 1693-ban kelt királyi személynöki kinevezése, a család vele 
emelkedett bárói rangra 1695-ben. Fazekas, 2018a, 302–303.

48  Nyitra, Nyitra vármegye (ma: Nitra, SK). A nyitrai Szent Emerám székesegyházban Szelepcsényi által 
alapított oltárt 1662-ben készítette a bécsi Joannes Pernegger. Éber, 1918–1919, 57–61. A Daniele da 
Volterra kompozícióját idéző Levétel a keresztről-oltár Közép-Európa fontos kora barokk műalkotása. 
Eredetileg Szent Zoerárd és Szent Benedek szobrai díszítették két oldalról az oltárt, melyek helyén jelen-
leg Szent Anna és Szent Joachim szobrai találhatók. Medveckỳ, 2011, 236–244. Nemcsak a végrende-
let, de a hagyatéki iratok egyike is Szent Anna-oltárként nevezi meg az érsek nyitrai alapítását. EPL AEV 
No. 260/1–2. fol. 18.

49  Sarlókajsza, Nyitra vármegye (ma: Lužianky, SK).
50  Könyök, Nyitra vármegye (ma: Kynek, SK).
51  Ürmény, Nyitra vármegye (ma: Mojmírovce, SK).
52  Abaszállás, Nyitra vármegye (ma: Lehota, SK).
53  Bobótszabadja, Trencsén vármegye (ma: Bobotská lehota, SK).
54  Az 1625. december 11-én elfogadott, a magyar főpapság végrendelkezését szabályozó II. Ferdinánd-féle 

Diploma kötelező hagyományozásokat rendelt a végvárrendszer és a szegény papság javára. Kollányi, 
1896, 160–161.
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Quarto pro pauperibus magis indigentibus Tyrnaviensibus55 et aliis pro anima mea 
oraturis, duodecim millia florenorum.

Quinto venerabili capitulo Strigoniensi, ex quo esset totum ruinatum, et omnibus 
bonis expilatum, lego arcem Ghymes,56 et castellum Kovárz,57 una cum Nagy-
Tapolcsán,58 et Osslán59 in comitatu Nitriensi existentibus, cum universis pertinentiis, 
literalibusque instrumentis ad praedictam arcem et castellum possessionesque 
spectantibus. Ita et totam ac integram bibliothecam meam, quae Posonii60 fuerat, vi 
diplomatis Suae Maiestatis, eidem capitulo lego.61

Sexto venerabili capitulo Posoniensi, lego castellum Illyésháza,62 et allodium 
Hidegh-hét63 in insula Csalloköz, seu Schűtt, et comitatu Posoniensi existentia, pariter 
cum universis suis appertinentiis et integritatibus instrumentisque literalibus 
praedictum castellum ac allodium concernentibus.

Septimo venerabili capitulo Scepusiensi, pro collegio religiosis patribus Societatis Jesu 
inibi erigendo64 lego sexaginta millia florenorum, ex bonis Boldogh-Këo,65 eorundemque 
pertinentiis, uti et Mád,66 Wilman,67 vineisque eo spectantibus, tam Kirali68 nuncupatis 
quam reliquis in comitatu Borsodiensi existentibus, adiacentibus et habitis.

Reliquum vero quod est ex summa praeattacta Boldögh Köensi, Madensi et 
Wilmanensi ultra praenumerata sexaginta millia florenorum, hoc totum per idem 
venerabile capitulum Scepusiense in conversionem haereticorum praedicantium 
converti volo.

Octavo seminarium Tyrnaviae a me erectum69 cum attributis quinquaginta millibus 
florenorum in tricesima Altenburgensi seu Ovariensi70 assecuratorum et iam actu ante 

55  Nagyszombat, Pozsony vármegye (ma: Trnava, SK).
56  Ghymes, Nyitra vármegye (ma: Jelenec, SK).
57  Kovarc, Nyitra vármegye (ma: Kovarce, SK).
58  Nagytapolcsány, Nyitra vármegye (ma: Topoľčany, SK).
59  Oszlány, Bars vármegye (ma: Oslany, SK).
60  Pozsony, Pozsony vármegye (ma: Bratislava, SK).
61  Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár gyűjteményében ma is megtalálható 375 olyan tétel, melyben 

az érsek possessori bejegyzése szerepel, míg néhány, egykor Szelepcsényi tulajdonában lévő kötet a szegedi 
Somogyi-könyvtárban található. Köszönöm Dobó Judit szíves közlését. A Bibliotheca anyagában talál-
ható főpapi könyvtárakkal kapcsolatban lásd: Kollányi, 1895; Körmendy, 1991.

62  Illésháza, Pozsony vármegye (ma: Nový Život, SK).
63  Hideghét, Pozsony vármegye (ma: Studené, SK).
64  A jezsuiták szepeshelyi megtelepedése Pethe Márton alapítására megy vissza (1604), de csak 1623-tól 

igazolható a jelenlétük. 1674-ben Lőcsére telepedtek át, de a rend jelenléte nem szűnt meg, misszióként 
tovább működött, illetve alapszintű oktatás is folyt Szepeshelyen. Bizoňová, 2013, 193–194.

65  Boldogkő, Abaúj vármegye (ma: Boldogkőújfalu, H). A boldogkői uradalom működésére, az érsek gaz-
dasági kapcsolataira és tevékenységére lásd: Gyulai, 2014.

66  Mád, Zemplén vármegye H.
67  Vilmány, Abaúj vármegye (ma: Vilmánykisfalu része, H).
68  A Mád melletti Király-dűlőről van szó. Borovszky, 1905, 80.
69  Szelepcsényi 1678. szeptember 9-én alapította meg a 70 növendék befogadására alkalmas nagyszombati 

Seminarium Marianumot. Tusor, 2003, 306.
70  Magyaróvár, Moson vármegye (ma: Mosonmagyaróvár része, H). Óvár a korszakban jelentős harmin-

cadhely. Nagy, 2015, 69.

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   358 2019.12.09.   14:11:58



359

aliquot annos eidem seminario applicatorum: Item cum praepositura Bozokiensi in 
comitatu Hontensi existente, iuxta ordinationem Pauli quondam Fáncsy dispositioni 
meae benigna Suae Maiestatis Sacratissimae confirmatione mediante,71 comissa: 
Praeterea cum bonis Sancti Joannis72 et relictis omnibus alias ad arcem Illeskeö73 
spectantibus, et tam in Posoniensi quam Nitriensi comitatibus existentibus, et habitis, 
una cum literalibus intrumentis, factum praerecensitorum bonorum concernentibus 
reverendi patres Societatis Jesu sub suam curam et directionem accipiant. Quod si vero 
iidem administrationem hanc acceptare recusaverint, tum eo facto venerabile capitulum 
Strigoniense in se assumat.

Nono castellum Báán74 in comitatu Trinchiniensi existens habitum cum universis 
pertinentiis, et documentis quibuslibet, lego pro collegio patrum Societatis Jesu 
Zakolcensi.75 Bona Stubnensia76 et reliqua mea in comitatu Thurocziensi existentia lego 
pro pauperibus, ut et peregrinis eo convenientibus, quorum curam et administrationem 
committo penes parochum semper Cremnicensem77 relinquendam, qui unicuique 
quantum fieri poterit, ratam elemosynam tribuere studebit, cum asservatione 
documentorum eatenus emanatorum.

Bona vero seu portiones illas, alias iure haereditario ad arcem Beczkó78 spectantes, et 
tam in Nitriensi quam Trinchiniensi comitatibus habitas applico et lego praepositurae 
Beatae Mariae Virginis Uyheliensi ad Vagum79 cum illa conditione, ut quolibet mense 
pro refrigerio animae meae ibidem celebretur sacrum.

Demum bona Rossinensia80 cum reliquis ad arcem Letava81 spectantibus, et 
Csatczensia82 ad aliam arcem Sztrecsén83 pertinentibus omnino in comitatu 

71  Bozók, Hont vármegye (ma: Bzovík, SK). A bozóki prépostság 1650-től volt Fáncsy Pál és János birto-
kában, melyet Szelepcsényi sági és bozóki prépostként részben visszaváltott, részben pedig jövedelmei-
nek a jezsuita rend nagyszombati szemináriumának szükségleteire rendeléséről egyeztetett. Az erről 
szóló alapítványi okmányt 1678-ban állította ki, egy évvel később pedig maga Lipót hagyta jóvá az ügyet. 
Rupp, 1870, 130.

72  Szentjános, Pozsony vármegye (ma: Moravský Ján, SK).
73  Éleskő, Pozsony vármegye (ma: Ostrý Kameň, SK).
74  Bán, Trencsén vármegye (ma: Bánovce nad Bebravou, SK). Az érsek az Illésházy családtól 32 000 forin-

tos összegért cserébe bírta zálogként. Rupp, 1870, 201.
75  Szakolca, Nyitra vármegye (ma: Skalica, SK). Szelepcsényi 1659-ben egyszer már tett alapítványt a je-

zsuita rend Szakolcán való letelepedése érdekében. Rupp, 1870, 199. Az 1684. április 27-én kelt alapító-
levélben 95 000 forintról rendelkezett az érsek. Velics, 1913, 120.

76  Stubnyafürdő, Turóc vármegye (ma: Turčianske Teplice, SK).
77  Körmöcbánya, Bars vármegye (ma: Kremnica, SK).
78  Beckó, Trencsén vármegye (ma: Beckov, SK).
79  Vágújhely, Nyitra vármegye (ma: Nové Mesto nad Váhom, SK). Az 1414-ben Vágújhelyen alapított Bol-

dogságos Szűz Mária ágostonrendi prépostság 1605-től ismét katolikus kézre került, de ekkortól már 
világi prépostok állnak az élén. Az érsek 1666-ban már odaadományozta a prépostságnak beckói uradal-
ma egy részét. Rupp, 1870, 205–207.

80  Harmatos, Trencsén vármegye (ma: Rosína, SK).
81  Zsolnalitva, Trencsén vármegye (ma: Lietava, SK).
82  Csáca, Trencsén vármegye (ma: Čadca, SK).
83  Sztrecsény, Trencsén vármegye (ma: Strečno, SK).
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Trinchiniensi existentia lego pro fundatione residentiae patribus Societatis Jesu in 
privilegiato oppido Zolna,84 comitatuque praefato Trinchiniensi existente, habito, 
quantocius fienda.

Item lego pro celebrandis Sacris in refrigerium animae meae patribus Franciscanis 
Tyrnaviensibus85 florenos trecentos.

Eiusdem ordinis patribus ad Sanctam Catharinam86 florenos ducentos.
Item iisdem patribus Franciscanis ad Sanctum Antonium87 florenos trecentos.
Item iisdem Comaromium88 florenos trecentos.
Item praefatis patribus Franciscanis conventus Posoniensis89 florenos trecentos, et 

unam imaginem Beatissimae Virginis ex puro argento factam, post maximam modicum 
minorem, praeterea omnia armaria schreibtisch vocata in praefato conventu nunc 
recondita iisdem lego. 

Maximam vero et pulchriorem imaginem Beatae Matris pariter argenteam ad 
templum patrum Paulinorum Talense90 assignandam committo.

Reliquas autem argenteas minores imagines omnes venerabile capitulum 
Strigoniense pro templo suo cathedrali accipiat.

Item calicem aureum, in cuius inferiori parte seu fundamento, deleto nomine 
Augustae quondam Felicitatis fiat effigies modernae Augustissimae per me coronatae.91 

84  Zsolna, Trencsén vármegye (ma: Žilina, SK). Szelepcsényi 1684. április 27-én állította ki a jezsuiták 
zsolnai rendházának alapítólevelét 30 000 forintról. Velics, 1913, 120.

85  Az 1238-ban alapított nagyszombati ferences kolostor a mariánus provincia egyik legfontosabb kolostora a 
kora újkorban. A 16. században komoly károkat szenvedett. Helyreállítása Pázmány Péter és Lósy Imre 
érdeme, az 1683-as tűzvész ismét komoly károkat okozott. A 17. század során több mariánus tartományi 
gyűlés helyszíne. Karácsonyi, 1923, 207–211.

86  Szent Katalin ferences kolostor Nahács, Pozsony vármegye, (ma: Naháč, SK) mellett. Erdődy Kristóf 
1618-ban épített az itt álló fakápolna helyére kolostort, hogy a mariánus ferenceseket letelepedésre bírja. 
Az épületet 1645-ben és 1663-ban is károk érték, a szerzeteseknek a 17. század folyamán többször is el 
kellett hagyniuk a kolostort. A  templomot helyreállítás után 1701-ben Mattyasovszky László nyitrai 
püspök szentelte fel újra. Karácsonyi, 1923, 207–211.

87  Szent Antal ferences kolostor Bacsfa, Pozsony vármegye, (ma: Báč, SK) mellett. A mariánusok csallóközi 
megtelepedését 1653-ban Pálffy Pál nádor szorgalmazta, 1660-ban Lippay György esztergomi érsek Bacsfa 
mellett kezdett egyházat és kolostort építtetni Szent Antal tiszteletére. Elődje halála után Szelepcsényi is tá-
mogatta a ferencesek ügyét, a kolostort 1674-ben konventi rangra emelték. Karácsonyi, 1923, 277–278.

88  Komárom, Komárom vármegye (ma: Komárnó, SK). A komáromi reformátusok elűzése után a főkapi-
tánytól kapták meg a ferencesek a templomot és az iskolát annak minden tartozékával együtt. Ebbe az 
adományozásba az érsek is beleegyezett 1672. március 22-én, az uralkodó pedig 1672. szeptember 16-án 
erősítette meg a rendet a birtokokban. Karácsonyi, 1923, 192.

89  A  középkori alapítású pozsonyi ferences kolostor a mariánus provincia egyik legfontosabb kolostora 
volt. Arra, hogy a Pozsonyban élő nemesség körében népszerű volt a végrendeleti hagyományozások és 
az ide temetettek száma is utal. A 17. század első harmadában a térségben megerősödött a mariánus fe-
rences jelenlét, mely a pozsonyi kolostor létszámadatain is látható. Fazekas, 2018b, 208–210.

90  Máriavölgy, Pozsony vármegye (ma: Marianka, SK). A pálosok I. Lajos által 1377-ben alapított Boldog-
ságos Szűz Mária kolostora. Jelentősége a 16. században nőtt meg és egészen a rend 1786-os feloszlatá sáig 
az ország legfontosabb pálos kolostora volt annak ellenére, hogy 1618-ban és 1687-ben is komoly káro-
kat szenvedett. A kora újkori Magyarország egyik kedvelt búcsújáróhelye. DAP, 1975, 278.

91  Claudia Felicitas (1653–1676) I. Lipót második felesége, házasságkötésükre 1673-ban került sor Graz-
ban. Hamann, 1988, 72.
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Item pro altari crucifixum purum aureum cum magnis zaphiris et duobus smaragdis. 
Item pro monstrantia aurea trecentos aureos, duo pocula aurea, et tertiam similiter 
auream amphoram, quam olim a familia Bocskay92 habui: Annulos omnes pretiosos 
adamantinos, zaphireos, smaragdinos, et id genus alios: Cruces item omnes aureas et 
gemmeas, una cum clenodio quadraginta unius adamantum maiorum: Omnes denique 
adamantes et gemmas maiores et minores venerabile capitulum Strigoniense accipiat, 
ita ut haec omnia in monstrantiam ante aliquot annos iam a me dedicatam convertantur. 
Item eidem venerabili capitulo lego pretiosiores casulas quatuor, cum petiis auro et 
argento praetextarum materiarum. Reliquas vero casulas omnes volo per dominos 
testamenti executores distribui ad ecclesias Prispökiensem,93 Féléensem94 et 
Csakaniensem.95

Et siquidem essent nonnulli Turcici kafftàny, ex iis ut secretarius Suae Maiestatis 
supra nominatus dominus Joannes Maholany casulas fieri curet ad diversas parochias 
pauperiores distribuendas, quarum unam pro capella etiam Sancti Josephi 
Szuniogdiensi96 assignet, desidero.

Sunt praeterea artificiosissimae duae monstrantiae mille et mille florenos valentes, 
ex his una mille florenorum cedat gloriosae Virgini Cellensi, ita et unus calix cum 
filegrana. Altera vero huic similis venerabili capitulo Strigoniensi. Praeterea tertia 
argentea monstrantia pro templo Sancti Petri ad Illyésháza.97

Decimo lego patribus Piarum Scholarum in libera regiaque civitate Sancto-
Georgiensi98 curias nobilitares Illyéshazianam,99 et aliam mediam e regione dictae 
domus Csuzyanam nuncupatas. Item ibidem Balassyanam100 et Grinaviensem,101 
utramque desertam una cum vineis Sancto-Georgiensibus, Grinaviensibus, et 
Bacziniensibus102 (exceptis in Bacziniensi promontorio duabus vineis per me a quodam 

 92  Valószínűleg Bocskay István (1610 k.–1672) – a Wesselényi-féle szervezkedésben valós szerepvállalása 
miatti – 1670-es bukását követően elkobzott vagyonból származó tárgyakról beszél a forrás. 1671-ből 
fennmaradt az elkobzott ingóságok listája: ÖStA AVA FHKA HKA HFU (rote Nummer 233.) Konv. 
1671. július fol. 87–88. Köszönöm a szíves közlést Fazekas Istvánnak.

 93  Pozsonypüspöki, Pozsony vármegye (ma: Podunajské Biskupice [Pozsony városrésze] SK).
 94  Fél, Pozsony vármegye (ma: Tomášov, SK).
 95  Pozsonycsákány, Pozsony vármegye (ma: Čakany, SK).
 96  Szunyogdi, Pozsony vármegye (ma: Komárov, SK). A szunyogdi Szent József-kápolnát Szelepcsényi épí-

tette 1681-ben. Ipolyi közölte a bejárat felett található, az alapításnak emléket állító feliratot, ami felett 
Szelepcsényi címere is megtalálható. Ipolyi, 1859, 149–150.

 97  Az illésházai Szent Péter-templom kibővítését Illésházy János gróf támogatta. Az átalakításra 1780-ban 
került sor, a régebbi épületből mindössze a szentély maradt meg.  Uo., 99–100.

 98  Szentgyörgy, Pozsony vármegye, szabad királyi város (ma: Svätý Jur, SK). A piarista rendet az érsek tele-
pítette le végrendelete útján Szentgyörgyön 1685-ben. Az új alapítás Privigyéhez tartozó rezidencia-
ként jött létre, egy évvel később léptették elő kollégiummá. Siptár, 2010, 96.

 99  A Szentgyörgyön található Illésházy István által emelt uradalmi házra utal.
100  A szintén szentgyörgyi Csuzy-féle és Balassi-féle házakat – melyeket a szentgyörgyi piaristákra hagyott – 

eddig nem sikerült pontosan azonosítani.
101  Grinád, Pozsony vármegye (ma: Myslenice, SK).
102  Bazin, Pozsony vármegye (ma: Pezinok, SK).
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cive emptis, et per civitatem libertatis) ea intentione ut ibidem in Sancto-Georgio 
scholae pro erudienda juventute erigantur.

Item memor illius, qualiter me Sua Maiestas Sacratissima per reverendum patrem 
Josephum Ordinis Carmelitarum Discalceatorum religiosum pugno proprio monere 
dignata sit, quatenus pro praefatis religiosis patribus in suburbio Posoniensi, et quidem 
in loco antefato patri placito, horto nimirum nunc fiscali ante hac Weseleniano 
fundationem facere velim,103 eidem sacrae religioni, pro eadem fundatione lego 
universam pecuniam super portionibus Brunoviensibus,104 tam nuper per manus Cassae 
Suae Maiestatis Sacratissimae Bellicae, quam antea diversis vicibus elocatam, et summam 
nonaginta millium florenorum superantem, supplicans Suae Maiestati Sacratissimae, 
quatenus benignam eatenus intentionem et voluntatem suam uti et dispositionem hanc 
meam, quantocius effectuari facere dignetur.

Undecimo Fratribus Misericordianis conventus Posoniensis105 per me fundati lego 
florenos illos mille et quadraginta, qui mihi dati sunt in convictione ab admodum 
reverendo domino Jacobo Jaszloczy.106

Patribus Capucinis Posoniensibussimul et Bacziniensibus107 medietatem fovearum 
frumenti Tyrnaviensis.

Sancti-Monialibus Tyrnaviensibus simul et Posoniensibus tam Clarissis108 quam 
Ursulitis109 relinquo omnia vina Soproniensia110 et Sancto-Margarethensia aequaliter 
in tres partes dividenda.

103  Az érsek sarutlan karmelita rend számára tett hagyományozásának köszönhetően alapították meg 1697. 
december 7-én a győri, és két évvel később a szakolcai rendházat. P. Mátéffy, 1996, 84.

104  Broumov (CZ).
105  Az irgalmasok 1685-ös pozsonyi letelepedése az érseknek köszönhető, aki pénzzel és ingatlanokkal is 

segítette a rendet. Rupp, 1870, 89–90. A templom 1699-ben, a zárda és a kórház 1723-ban – az egykori 
Maholányi-ház helyén – épült fel. Borovszky, 1904, 628.

106  Jaszlóczy Jakab (?–1708) 1676-tól pozsonyi kanonok, 1686-tól őrkanonok. 1697-től címzetes tribuni 
püspök, 1698-tól pedig prépost és pozsonyi plébános. Kádár, 2013, 378. Jaszlóczy Jakabnak 1678 
októbere és 1679 szeptembere közötti időszakból több, az érsek morva birtokaival kapcsolatos gazda-
sági jelentése és levele maradt fenn. Lásd: EPL AS AR Classis X. No. 196., fasc. 47.; fasc 48.

107  A kapucinusok első magyarországi rendházát 1674-ben alapították Bazinban, ezt követte a rend pozso-
nyi alapítása 1676-ban. Fazekas, 2018b, 213.

108  A 16–17. században a klarissza rend két legfontosabb magyarországi zárdája (a nagyszombati és pozso-
nyi) között komoly vetélkedés folyt az előkelő családok támogatásáért. Horn, 1992, 31–32. A temp-
lom Pázmány segítségével újult meg 1624-ben, de a kolostor 1683-ban csaknem leégett. 1694-ben 
Széché nyi György újíttatta fel a templomot és bővíttette ki a kolostort. Borovszky, 1904, 184. A kla-
risszák pozsonyi zárdája a 16. században a különböző kolostorokból érkező apácák gyűjtőpontja lett, ez 
megerősítette anyagi helyzetét. Az 1623-ban Bécsbe menekült apácák közül már csak a magyar nyelvű 
tagok tértek vissza Pozsonyba, és a kolostorban egyre nagyobb arányban voltak jelen a nemesi szárma-
zásúak. A rend új kolostora 1633 és 1640 között épült Pázmány Péternek és Lósy Imrének köszönhetően. 
Fazekas, 2018b, 211–212.

109  Az orsolyiták 1676-ban jelentek meg Pozsonyban, a magyar evangélikusok templomát kapták meg haszná-
latra. Megjelenésüket követően komoly szerepet játszottak a városban folyó leánynevelésben. Uo., 213.

110  Sopron, Sopron vármegye H.
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Patribus item Franciscanis conventus Viennensis111 pro sacris legendis lego florenos 
centum.

Habeo quinque millia florenorum super possessiones Thurna112 et Szoblaho113 
universasque earundem appertinentias inque comitatu Trinchiniensi situatas 
hypothecata, illius hypothecae rectam medietatem, id est florenos bis mille quingentos 
lego pro ecclesia Wiesskensi,114 in qua sacro baptismatis fonte lotus sum. Aliam vero 
directam medietatem pariter florenos bis mille quingentos constituentem lego pro 
templo Sancti Michaelis natione Sclavonicae Tyrnaviensi. Item pro eodem templo 
Sancti Michaelis archangeli applico summam illam pecuniariam, quam dominae 
comitissae Mariae Czobor relictae quondam comitis Pauli Csáky anno praeterito 
mutuavi.115

Demum summam pecuniariam super pagum Oberlaw116 nuncupatum in Austria 
prope Viennam existentem, nunc per excellentissimum comitem seniorem Starnbergh 
Viennensem statthalterum possessum,117 haerentem, deputo pro viatico alumnorum 
collegii Sancti Apollinaris Romani hungarorum,118 inde ad vineam domini excolendam 
redeuntium.

Duodecimo triticum et aliud frumentum totum tam in Orth119 quam in Hungaria 
habitum, lego et ordino pro necessitate armadae Suae Maiestatis Sacratissimae.

Decimo tertio pecuniam sive pretium, quod habeo super arcem et bona Eberhard120 
cum pago Szent Eörzéberth seu Sanctae Elisabethae121 ac portionibus Nicolai quondam 
comitis Palffy122 nempe Csitörtök123 Pruk,124 Fél, Thamasfalva,125 et Madarassi126 lego 

111  A bécsi Szent Jeromos-kolostorról van szó, ami 1589 óta volt a ferencesek birtokában. A kolostor nép-
szerű volt a magyarok között is, ide temetkezett például gróf Illésházy Miklós († 1723) és felesége is. 
A kolostor történetére lásd: Herzog, 1740, 181–250; Kopallik–Holzland, 1894.

112  Tornyos, Trencsén vármegye (ma: Trenčianska Turná, SK).
113  Cobolyfalu, Trencsén vármegye (ma: Soblahov, SK).
114  Barskisfalud, Bars vármegye (ma: Vieska nad Žitavou, SK).
115  Czobor Mária Regina és első férje Csáky Pál (?–1655).
116  Oberlaa, ma Bécs részét képezi.
117  Heinrich Erst Rüdiger von Starhemberg gróf (1638–1701) 1680-tól Bécs városparancsnoka, 1683-ban 

védelmének irányítója, tevékenységéért Lipót tábornaggyá nevezte ki. 1691-től a Haditanács elnöke. 
Sienell, 2001, 187–188.

118  A Collegium Germanicum és Collegium Hungaricum 1580-ban történő egyesítésével létrejött római 
Collegium Germanicum et Hungaricumban jezsuita vezetés alatt folytatták tanulmányaikat a magyar 
alapítványi helyekre érkező magyarországi alumnusok. Bitskey, 1996, 55–57.

119  Orth an der Donau (Alsó-Ausztria). Az uradalom 1661-ben 90 000 forintért került Szelepcsényihez 
zálogbirtokként. Willinger, 1962, 62.

120  Éberhard, Pozsony vármegye (ma: Malinovo, SK).
121  A csallóközi Szenterzsébet, mely az éberhardi uradalomhoz tartozott, ma Eberhard része. Borovszky, 

1904, 625.
122  IV. Pálffy Miklós (?–1697) 1650-től 1662-ig királyi főajtónállómester, 1661-től 1679-ig koronaőr, 

1662-től haláláig királyi főkamarás. Fallenbüchl, 2002, 227.
123  Csütörtök, Pozsony vármegye (ma: Štrvtok na Ostrove, SK).
124  Dunahidas, Pozsony vármegye (ma: Most pri Bratislave, SK).
125  Fél, Pozsony vármegye (ma: Tomášov, SK), Tamásháza, Pozsony vármegye, ma Fél településrésze.
126  Kismadarász, Pozsony vármegye (ma: Malý Madaras, SK).
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praerepetito Joanni Maholány: Item Joanni Jokay, Andreae pariter Jokay, et dominae 
personalistae Evae Bokros.127

Item pro tantis servitiis er fatigiis universa bona Moravica in districtu hoc Brunensi 
existentia, uti et Silesitica,128 dividant inter se praefati Joannes Maholány, Joannes Jokay, 
Andreas Jokay, et Stephanus Kortics129 cum sint indigenae et com provinciales, ita 
tamen, ut pro refrigerio animae meae quotannis tribuant pauperibus taleros mille. 

Et quia dicebatur, quod defunctus quondam Gabriel Palocsay130 debitor fuisset 
aliquot millibus cuidam mercatori Posoniensi, super quibus, si ita est, scirem me 
obligatum ratione bonorum Silesiticorum, comprobato nihilominus debito crediderim 
eundem contentum fore, diversorio meo Posoniensi sub signo fauni seu sylvestris 
hominis,131 quam domum eidem mercatori designo.

Bona Ráro132 cum omnibus suis appertinentiis et instrumentis literariis do et dono 
toties fato secretario Suae Maiestatis Joanni Maholany. Filio vero ipsius Ignatio133 
domum meam Tyrnaviensem alias Suskoviczyanam134 vocatam, et praeterea domum 
meam Viennensem lego et relinquo.

Pretium seu hypothecam super Szarva,135 in insula Schűtt, et comitatu Posoniensi 
elocatam, lego duobus Jokays Joanni et Andreae. Item antefatis Joanni et Andreae Jokay 
simul cum prolibus Nicolai Urbiny ex Catharina Dékan procreatis,136 lego pagum 

127  Orbán István (?–1693) valószínűleg azonos azzal a személlyel, aki a nagyszombati jezsuita gimnázium-
ban tanult 1632 és 1638 között. 1655-től kancelláriai jegyző, 1657-ben Szelepcsényi György kíséretében 
utazott II. Rákóczi Györgyhöz Lengyelországba. 1662-től kancelláriai titkár egészen 1679-ig. 1679-
ben kelt személynöki és guberniumi tanácsosi kinevezése, és ekkor kapott bárói rangot is. Fazekas, 
2018a, 316–317. Bokros Éva az érsek pozsonyi uradalmával kapcsolatos gazdasági iratokban is megje-
lenik az 1670-es években. EPL AS AR XI. Számvevőség, Pozsonyi Uradalom 001. doboz, 1. kötet.

128  Az érsek sziléziai és morva birtokairól rendelkezik, ezt az 1670-ben megvásárolt Letovice, az 1675-ben 
megvett Drnovice, illetve 1678-ban a birtokába kerülő Lysice, a borotini birtokok és a brumovi uradalom 
egy része alkotta. Pokluda, 1975, 272. Itt rendelkezik az érsek a Felső-Sziléziában található, koráb ban a 
Palocsay családtól 1667-ben megszerzett Loszlauról is. EPL AEV No. 260/6. fol. 1.; Gyulai, 2014, 38.

129  Kordics István Szelepcsényi rokonságába tartozik. A család az érsektől örökölt értékes morva birtokok-
nak köszönhetően emelkedett bárói rangra. Pokluda, 1975, 262. Az első említés báró Kordics László 
Györgyre I. Lipót 1700. szeptember 15-én kelt privilégiumleveléből ismert. Borosy–Kisfaludy–
Szabó, 1999, 177.

130  A sáros vármegyei Palocsa birtokosa, Palocsay Gábor (?–1675) az 1660-as években folytatott zálogügy-
leteket az akkor még kalocsai érsek Szelepcsényi Györggyel. Gyulai, 2014, 38–41.

131  Az érsek Pozsonyban található „Faunhoz vagy vademberhez” címzett fogadóját eddig még nem sikerült 
azonosítani.

132  Ráró, Győr vármegye, mai nevén Ásványráró, H.
133  Maholányi Ignác (?–1689. november 6. előtt) 1687-ben a bécsi egyetem tanulójaként Szent László-napi 

beszédet mondott. Fazekas, 2018a, 302.
134  A horvát származású Suskovich Péter Oláh Miklós esztergomi érsek káplánja, 1561-től 1583-ig az esz-

tergomi káptalan tagja. Kollányi, 1900, 170–171. Oláh udvarában szolgált titkárként a szintén hor-
vát származású Suskovith Pál, aki 1592-ben kapott címereslevelet. Fazekas, 2005, 355. A Szelepcsényi 
birtokában található, a Suskovich családhoz köthető házat még nem sikerült azonosítani.

135  Nagyszarva, Pozsony vármegye (ma: Rohovce, SK).
136  A  Dékány család is a Pohronczi Szelepcsényi rokonsághoz tartozik, Dékány Katalin férjén, Urbinyi 

Miklóson keresztül a kodicillusban árvaként szereplő Urbinyi Mária is a rokonsághoz kapcsolható. 
Nagy, 1863, 582.
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Moderdorff137 liberae regiaeque civitati Tyrnaviensi vicinum in comitatu Posoniensi 
existentem. Praeterea specificatis duobus Jokays vineas duas in promontorio Bacziniensi 
existentes, et per civitatem libertatas. 

Dicto vero Nicolai Urbiny pro attactis iam prolibus suis debitum illud, quod apud 
dominum comitem Ladislaum Csaky haeret super curiam dicti comitis Comaromiensem 
mutuatum,138 una cum proveniente interesse, et praeterea ex parata pecunia florenos 
trecentos. Suppellex residua Viennensis dividatur inter dominum Joannem Maholany, 
Joannem et Andream Jokay, ac Adamum Fránio,139 cui quidem Fránio dentur praeterea 
floreni centum.

Stephano Kordics una cum uxore lego domum meam aviticam intra moenia liberae 
regiaeque civitatis Tyrnaviensis habitam,140 ac intuitu modernae paupertatis, eorundem 
ex pecunia huiate florenos trecentos.

Item ibidem Tyrnaviae domum meam Ballassianam nuncupatam in foro dictae 
civitatis situatam141 lego nobili Helenae Maholány egregii quondam Francisci Buzásy 
relictae viduae,142 et insuper florenos trecentos.

Item consangvineae meae virgini Catharinae Benko143 in arce Szomolan144 
pedissequam agenti florenos quingentos.

Recurrit et id, quod mutuaverim super arcem Surány145 triginta tria circiter millia 
florenorum, interim sub bello Turcico acceperam mutuo ab una filia Bosniakiana 
certam summam cum illa conditione, ut si intra triennium non restituero, tota illa 
summa mutuata maneat penes dictam familiam Bosnakianam: Pro eo hac etiam ultima 
voluntate mea lego antefatam summam dictae familiae Bosniak, cum omnibus 
literalibus instrumentis eatenus emanatis.

Decimo quarto reverendissimo domino Joanni Gubasoczy,146 Regni Hungariae 
Cancellario lego unum pelliceum maius pellibus sebellinis subductum.

137  Vágmagyarád, Pozsony vármegye (ma: Modranka, SK).
138  Csáky László (1641–1698) 1659 májusától viselte a szentgotthárdi apáti címet, 1686-ban bátyja, Pál 

halála után tatai és lévai főkapitányként kapta meg a zólyomi főispáni címet. Barta, 2018, 23. 1671-től 
1697-ig komáromi főispán. Fallenbüchl, 2002, 66.

139  Franyó Ádám pontos helyét az udvartartásban eddig nem sikerült tisztázni, de szerepel Hajdinovics Pál 
(aki szintén az udvartartás tagja) az 1683-as bécsi ostrom eseményeiről az érseknek beszámoló levelé-
ben. Fodor, 2017, 121.

140  Valószínűleg azonos Pohronczi Szelepcsényi László 1634-ben a nagyszombati Felső piac utcában birto-
kolt házával. Granasztói, 2007, 19–20.

141  Az érsek tulajdonában lévő, Nagyszombat főterén álló Balassa-házat eddig még nem sikerült azonosítani.
142  Maholányi Ilona szintén családtag, Buzásy Ferenc özvegye. Nagy, 1863, 582.
143  Noha a végrendeletben egyértelműen Benko olvasható, de a hagyatéki iratok alapján itt a kodicillusban 

szereplő árva Benke Katalinról van szó, aki az Erdődyek szomolányi uradalmában szolgált. EPL AEV 
260/6. fol. 4.

144  Szomolány, Pozsony vármegye (ma: Smolenice, SK). Az Erdődy család azonos nevű uradalmának köz-
pontja.

145  Nagysurány, Nyitra vármegye (ma: Šurany, SK).
146  Gubasóczy János (?–1686) római tanulmányai után kezdte meg emelkedését a magyar főpapi hierar-

chiában. 1655-től esztergomi kanonok, 1667-től éneklőkanonok és skopjei püspök. 1668-ban a pécsi, 
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Decimo quinto inclytae provinciae Moraviae lego post decessum meum dandas 
quinquaginta petias panni eximiae bonitatis et latitudinis.

Dominis vero testamentum hoc subscribentibus testibus unicuique, pro liberalitate 
secretarius Caesareus Joannes Maholány, et Joannes ac Andreas Jokay bonam 
discretionem sint daturi.

Decimo sexto secretario meo Joanni Labsánssky147 juniori lego equum fulvum 
pretiosum una cum altero eiusdem coloris ac insuper florenos mille.

Item domino Paulo Fanio florenos mille.
Capellano Georgio Naray148 pro missis celebrandis taleros centum.
Alteri capellano Viennensi Paulo Haidinovics149 similiter pro sacris, vel ex pecunia 

huiate, vel si quam prae manibus habet, taleros centum.
Egregio Alexandro Thédy150 florenos trecentos.
Michaeli Maholány151 taleros centum et unum equum.
Provisori Posoniensi Martino Rajeczky152 florenos trecentos.
Clavigero similiter Posoniensi Joanni Balko153 ex pecunia huiate florenos trecentos.
Ephoebis Michaeli Gyarfas, Georgio Zubak, Joanni Miskey et Joanni Baranniay154 

singulo per singulos taleros centum ex pecunia huiate.
Duobus cocis Martino et Joanni, nec non dispensatori Martino Uyhely singulo per 

singulos florenos ducentos ex huiate pecunia.
Pannificibus ac tinctoribus Michaeli et Stephano Iuanics, lego duodecim petias 

panni latioris ac florenos trecentos aequaliter dividendos.
Domino Bartholomaeo Pabis taleros centum. 

1676-ban a váci püspöki székre emelik, majd 1680-tól nyitrai püspök, ekkor nyeri el a kancellári posztot is. 
Kollányi, 1900, 272–273.

147  Labsánszky János 1676-ban már Szelepcsényi titkára. EPL AS AR Classis N. No. 66. fol. 5. Az érsek 
halála után 1688 és 1689 között Árva uradalmi igazgatójaként működött. Nagy, 1860, 5.

148  Náray György (1645–1699) az érsek káplánja, Szelepcsényi uradalmaiban plébános (1674-től Csütör-
tökön, majd 1680-tól Pozsonypüspökiben). 1684-től pozsonyi, 1690-től pedig esztergomi kanonok, aki 
imádságos- és énekeskönyv szerzője is. Kollányi, 1900, 310–311.

149  Haidinovics Pál 1668-ban parvista minor, 1669-ben parvista maior tanuló Pozsonyban. 1670-ben prin-
cipista, 1672–1673-ban pedig syntaxista ugyanitt. 1676-ban rétor, megtudjuk róla, hogy ekkor 20 éves, 
nem nemes, magyar és Morvaszentjánosról származik. Az adatok az NKFIH K 116116 számú, „Kato-
likus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon” projekt keretében készített adatbázisból származnak. 
Köszönöm a szíves közlést Fazekas Istvánnak. Az érsek bécsi káplánja. Ő tájékoztatta Szelepcsényit az 
1683-as bécsi ostrom eseményeiről. Levelét közölte Fodor, 2017, 121–123.

150  Thédy Sándor az 1670-es években az érsek kancellistája, majd jószágigazgatója. Szerémi, 1897, 284; 
Békefi, 1892, 81.

151  Maholányi Mihály a rokonság és az udvartartás tagja. EPL AEV No. 260/8. fol. 28.
152  Rajeczky Márton pozsony vármegyei nemes 1697-ben részt vett a pozsonyszentgyörgyi irgalmasrend 

bevezetési ünnepélyén. Füredi, 1897, 80.
153  Balko János (?–1712) 1677/1678-tól 1684-ig kancelláriai jegyző, 1684 és 1687 között a Magyar Kamara 

accessistája. Fazekas, 2018a, 230–231. 1689 és 1704 között érsekújvári, 1711 és 1712 között lévai 
harmincados. Fallenbüchl, 2002, 44.

154  Barannyai János nevével a temetési költségvetésben is találkozunk. EPL AS AR Classis X. No. 196., 
fasc. 63. fol. 244.
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Miserae viduae relictae quondam Georgii Csatlos dentur floreni centum.
Duobus Csatlos utrique simul florenos octuaginta.
Petro Bako155 lego ex pecunia super Püstèn156 elocata florenos quater mille, una cum 

interesse resultante, et praeterea tres equos.
Reliquos vero equos sicut et universa pecora, ac animalia oeconomica dividant inter 

se Joannes et Andreas Jokay, ac Stephanus Kordics.
Decimo septimo supra nominatis dominis executoribus testamenti lego residuos ter 

mille florenos, quos cum praenumeratis quatuor millibus super Püstèn elocaveram, 
pariter cum resultante interesse.

Residuam vero quam in auro, taleris, et currenti moneta habeo pecuniam, quae se 
fere ad medium millionem extendit, illam totam lego pro aedificatione et fabrica templi, 
ac castri Strigoniensis. Supplicans de genu Suae Maiestati Sacratissimae, ut tanquam 
supremus tutor fabricatorem et architectum verum ac fidelem benigne designare 
dignetur. Ita tamen ut si divina bonitas mihi vitam prolongaverit, et ex hoc moderno 
lecto aegritudinis convaluero, illa tota summa mihi restituatur, per me et deputatos 
meos in praedictum opus eroganda; metuo enim ne ita cum illa eveniat, sicut cum 
thesauris Keresstury157 et Theökeöly158 senioris evenit.

Postremo hypotheca Orthensis una cum instrumento illo hypothecario reverendis 
patribus Societatis Jesu assignetur, pro coniunctione eiusdem, cum summa fundationali 
collegii Pazmaniani, siquidem ante tres adhuc annos eandem ipsis cesserim.

Pro coronide et legatariorum concordia per expressum adiicio ut quicunque 
eorundem trices aliquas movere inciperet, eo ipso ab omni legato suo seclusus esto.

Cum autem Sua Maiestas Caesarea et Regia ex beneplacito suo amplissimam 
facultatem libere testandi, sub propriae manus subscriptione, et sigillo suo benige 
concedere dignata sit, et quidem sub gravissima animadversione contra omnes eatenus 
impeditores, uti cameras suas, et quoscunque tandem: humillime et per misericordiam 
Dei supplico Suae Maiestati Sacratissimae, quatenus hae praemissa universa, et singula 
in finem deduci clementissime dignetur. Pro quo benedicet Deus Suae Maiestati 
felicissimum ac gloriosissimum Gubernium, tribuetque vitam aeternam Amen. Actum 
in arce Letovicz159 die 27 mensis aprilis anno Domini 1684.

155  Bakó Péter az érsek első apródjaként szerepel a kodicillusban. Bakó Péter Nagyszombatban végezte ta-
nulmányait: 1673-ban parvista, 1674-ben grammatista, 1675-ben pedig syntaxista. 1676-ban a poetica 
évfolyam hallgatója, 1677-ben pedig már rétor, megtudjuk róla, hogy magyar nemes családból szárma-
zik. Az adatok az NKFIH K 116116 számú, „Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon” 
projekt keretében készített adatbázisból származnak. Köszönöm a szíves közlést Fazekas Istvánnak.

156  Pöstyén, Nyitra vármegye (ma: Piešťany, SK).
157  Keresztúry László (?–1668) 1647 és 1662 között Nyitra vármegye alispánja és országgyűlési követe, 

1655-től alnádor. Fallenbüchl, 2002, 153. 1663-ban, Érsekújvár átadását követően Keresztúry maga 
is a meghódolást tervező főurak közé tartozott. Varga, 2007, 291. A Wesselényi-féle rendi szervezke-
désben is szerepet vállalt. Pauler, 1876, 98–102.

158  Thököly István (1623–1670) Árva vármegye főispánja volt, érintett a Wesselényi-féle rendi szervezke-
désben. Elítélése és halála után a család Árvában, Likaván és Késmárkon lévő ingóságait lefoglalták és 
inventálták, majd árváit az apai ági vagyontól 1671-ben megfosztották. Viskolcz, 2017, 78–80.

159  Letovice (CZ).
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L.S. Georgius Szelepcheny archiepiscopus Strigoniensis 
L.S. Marquardus Georgius liber baro de Vesnik160

L.S: Henricus Ladislaus Zialkousky de Zialkovicz
L.S: Joannes Ernestus Wilibaldus Allman de Allmstain161

L.S: Franciscus Ferdinandus Schubirz de Chobinie162

L.S: Georgius Hauspersky de Fanal163

Nos quoque infrascripti ad voluntatem et requisitionem celsissimi principis domini 
domini testatoris archiepiscopi et praelati nostri gratiosissimi a venerabili capitulo ecc-
lesiae metropolitanae Strigoniensis rite et legitime exmissi, iuxta diploma per Suam 
Maiestatem Ferdinandum Secundum gloriosae reminiscentiae, Hungariae Regem cum 
clero eiusdem Regni initam, et per modernam Suam Maiestatem Caesaream noviter 
renovatum in omnibus adinstar suprascriptorum dominorum testium: Veluti etiam 
testamenti huius ab alte fato domino testatore, constituti executores manuum nostra-
rum propriarum subscriptione et sigillorum appressione testamur. Actum in arce Leto-
vicz die 5. mai 1684.

L.S. Nicolaus Balogh canonicus Strigoniensis et episcopus Csanadiensis
L.S: Paulus Balassa de Eugarmäth164 canonicus Strigoniensis et praepositus Sancti 

Georgii de viridi Campo
Praesentem copiam cum suo vero et illaeso apud cancellariam regiam aulicam Bo-

hemicam Viennae 14. februarii more solito publicato, et mihi exhibito originali testa-
mento, pie defuncto reverendissimi domini Georgii Szelepceny archiepiscopi Strigoni-
ensis diligenter collatam et in omnibus consonam esse, attestor ego propriae manus 
meae subscriptione et sigilli appressione. Actum Vienna 18. februarii anno 1685.

Christophorus Bayrhueber de Hueb, registrator ibidem.165

160  Marquardus Georgius de Vesnik (Vieznik, Wieznik) családja 1558 óta a lovagi rang tulajdonosa, koráb-
ban az ő birtokukban volt a Letovicéhez közeli Lessonic. Kadich, 1899, 179.

161  Johann Wilibaldus Almann von Allmstain (?–1708) tartományi alkamarás volt a végrendelet keletke-
zésének idején. Uo., 1–2.

162  Schubircz von Chobin család szintén régi cseh nemzetség, akik 1612-ben nyerték el a nemességet, bárói 
rangra pedig a 17. században léptek. Bizonyos Franz Julius Ferdinand születésére 1649-ből van adat, 
lehetséges, hogy ő volt jelen tanúként a végrendelet keletkezésekor. Uo., 131.

163  A Hauspersky von Fanal család 1665-ben lett a nemesség tagja, Georgius Hauspersky de Fanal pedig az 
érsek halála utáni évben, 1686. augusztus 5-én nyerte el a lovagi ragot (Ritterstand). Uo., 43.

164  Balassa Pál (?–1705) 1677-től esztergomi kanonok, 1680-tól gömöri főesperes. 1684-ben szentgyörgy-
mezei préposttá, majd sasvári esperessé lép elő. 1690-től rosoni püspök és királyi tanácsos. Kollányi, 
1900, 297–298.

165  Christophorus Bayrhueber de Hueb a Cseh Udvari Kancellária regisztrátora, már 1665/1666-ban e 
minőségében működik, vö. az I. Lipót-féle udvartartásról készült adatbázissal: Auer–Sienell: Die 
Wiener Hofgesellschaft während der Regierungszeit Kaiser Leopolds I. (1657–1705), http://www.oesta.
gv.at/site/6662/default.aspx (utolsó letöltés: 2018. 10. 26., az adatbázis jelenleg nem elérhető). A vég-
rendelet, valamint a kodicillus végén található záradék mindkét dokumentumon másik kéztől szárma-
zik. 
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2.
Szelepcsényi György esztergomi érsek végrendeletének  

hitelesített kodicillusa

Letovice, 1685. január 6.
(ÖStA AVA FHKA HKA HFU Kt. 696. [r. Nr. 303.] Konv. 1685. május  

fol. 90./611–618.)

In nomine Sanctissimae, et Individuae Trinitatis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti Amen.

Ego indignus peccator, licet corpore debilis, mente tamen, et animo totus integer, et 
sanus, praemissa animae meae, in manus Redemptoris sui iterata recommendatione, de 
rebus, et facultatibus a Deo acceptis, talem ut sequitur, testamento meo addo, dilucido, 
et incorporo codicillum.

Posteaquam indigna mea persona ad praeposituram cathedralem et abbatiam 
Földvariensem166 assumpta, et ex comitiis Regni, ad Sedem Apostolicam, propter certas 
quaestiones, inter eotum archiepiscopum Strigoniensem et Jakusicsium exortas,167 
missa fuisset, eodem itinere peracto, sopitisque quaestionibus, ac illico dissolutis 
comitiis, exmissus fuerat ad Portam Ottomanicam internuncius, Andreas condam 
Izdenczy,168 qui siquidem senio confectus fuisset, ego ipsi pro collega internuntiali 
adiunctus fueram, quo in itinere, tam eundo, quam redeundo, ubi tantam stragem 
religionis advertissem, eo omnem meam operam impendi, ut neque carni, neque 
sanguini obediens, pro Deo et ecclesia Hungarica, intentionibus meis satisfacerem. 
Interea temporis demortuo cancellario Bosniakio,169 ex benignitate Suae Maiestatis, et 
gratia palatini Esterhazy,170 ac archiepiscopi, ad cancellariatus officium promotus fui, 
quo in servitio duobus et viginti annis desudari. Tandem ad archiepiscopatum 
Strigoniensem evectus, ita semper pro tenuitate et ex exilitate virium mearum servire 
conatus sum, ut quidquid pro publico Suae Maiestatis Sacratissimae, ac Ecclesiae meae 

166  A középkori alapítású földvári apátság 1400-tól az esztergomi érsek joghatóságának lett alárendelve. Az 
apátságot 1499-ben adományozta II. Ulászló Váradi Péter kalocsai érseknek az egyházmegye csökkenő 
jövedelmei miatt javadalomként. Rupp, 1870, 385–386. Szelepcsényi György az 1638-as nagyszombati 
zsinaton jegyzi magát földvári apátként. Kollányi, 1900, 245.  

167  Jakusics György (1610–1648) 1631-től esztergomi kanonok, 1634-től érseki helynök. 1635-ben pedig 
szerémi püspökké nevezik ki. 1638-ban veszprémi püspök lesz, majd 1642-ben helyezik át az egri püs-
pökség élére, ahol egészen 1648-as haláláig tartózkodik. Kollányi, 1900, 236–238.

168  Izdenczy András korábbi komáromi főkapitány-helyettes (1626–1638) együtt járt követségben a 
Portán 1641-ben Szelepcsényivel. Lippay György Esterházy Miklósnak, Regensburg, 1641. július 2. 
Lippay, 2015, 75–76.

169  Bosnyák István (1607–1644) 1635-től esztergomi kanonok, 1639-től pécsi, 1642-től pedig veszprémi 
püspök. 1642 novemberében került sor kancellári kinevezésére, majd nem sokkal 1644. augusztusi ha-
lála előtt a nyitrai püspökség élére lépett. Kollányi, 1900, 244–245.

170  Esterházy Miklós (1582–1645) 1618-tól királyi főudvarmester, 1622-től országbíró, majd 1625-től 
egészen haláláig nádor. Péter, 1985, 204.
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bono, utile esse animadvertissem, eum semper in finem, opellam meam direxerim, unde 
nec possim dici: Inventus esse minus habens. Interim vero pro tot exantlatis laboribus 
meis, quantam ignominiam passus sim in domo mea Viennensi Suae Maiestatis 
Sacratissimae, et toti mundo constat, quam enim summam pecuniariam, pro alumnorum 
hungaricorum in collegio Romano171 intertentione collegeram (uti hoc tam patri 
rectori mentionati collegii Sancti Apollinaris,172 quam agenti meo romano173  
declaraveram) intentione mea frustratus, et privatus esse debui. Cum tamen voluntati 
divinae, uti semper, ita et vel maxime nunc paratum me exhibeo, nullus dubitare debeo, 
quin iuxta assecurationem episcopi Neostadiensis Kolonicsy,174 a Sua Maiestate 
Sacratissima satisfactio mihi appromissa impendatur. Unde licet anno recenter evoluto 
1684. mense autem aprili, illam a Deo Redemptore meo habuerim gratiam, ut de bonis 
et rebus meis, Dei benedictione mihi concreditis dispositionem testamentariam 
fecerim, eandemque primum die 27. mentionati mensis aprilis, coram baronibus, et 
nobilibus inclyti huius marchionatus Moraviae solennizaverim, demum quinta mensis 
maii coram duobus e venerabili capitulo meo Strigoniensi, ad me legitime et capitulariter 
exmissis, reiteraverim, et confirmaverim, ac iisdem obsigillatam pro asservatione 
assignaverim. Nihilominus adhuc pro meliori declaratione, et instauratione, quanquam 
ut praefertur, corpore debilis, et aeger, mente tamen et animo totus mihi praesens ac 
integer, talem in nomine eiusdem Sanctissimae et Individuae Trinitatis, dispositionem 
seu codicillum facio.

Primo cum Sua Maiestas Sacratissima nunc sit indiga pecuniarum, ea propter 
liquidatis quadringentis nonaginta tribus millibus florenorum, quemadmodum ipse 
Kolonicsius fatetur, eadem summa in bonis perduellium specialiter nominatorum, 
ipso facto, Deo mihi vitam prolongante, per cameras Suae Maiestatis, sive in Hungaria, 
sive in aliis provinciis mihi infallibiliter assignetur. Quod si autem morte praevenirer, 
eotum ex praememorata summa elocentur quinquaginta millia florenorum pro 
pauperibus parochis vigore diplomatis legata; Residua vero in duas aequales partes 
dividatur, cuius integra medietas statim pro praesidio Strigoniensi applicetur, altera 
vero pro venerabili capitulo Strigoniensi, et templo eiusdem cathedrali reaedificando 
designetur. Quod capitulum, cum sit omnibus ferme mediis destitutum, ac ad incitas 
redactum, ea propter eidem arcem quoque Boldoghkeö, ad summam sexaginta millium 
florenorum per manus consigno, quo melius templi sarta tecta servare debeat, reliquum 

171  Az 1552-ben alapított Collegium Romanum a jezsuiták központi római tanintézete. Bitskey, 1996, 
21–22.

172  Az 1573-ban gyakorlatilag újraalapított Collegium Germanicum növendékeinek létszáma olyan mér-
tékben növekedett, hogy XII. Gergely 1575-ben az intézmény rendelkezésére bocsájtotta a Piazza Na-
vona közelében álló San Apollinare-templomot és a mellette lévő palotát. Bitskey, 1996, 27.

173  Giovanni Giani, magyarosan Jány János az érsek római ágense, 1672-től a magyar püspökök közvetítője 
a pápai udvarban, később bátai apát, először 1679-től 1686-ig, majd 1687-től 1694-ig. Molnár, 2006, 
42–43.

174  Kollonich Lipót (1631–1707) a johannita rendben eltöltött éveit követően 1668-tól a nyitrai, 1669-től 
a bécsújhelyi, 1685-től pedig a győri püspökség élén állt, ekkor kapta meg bíborosi kinevezését is. 1688-
tól kalocsai, majd 1695-től esztergomi érsek. Lakatos, 2003.
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vero quod pro conversis praedicantibus legaveram, cedat pro residentia Scepusiensi 
patrum Societatis Jesu.

Ex casulis etiam pretiosioribus quinque cedant venerabili capitulo Strigoniensi, 
dempta illa una, quae necdum consuta et perfecta est, haec enim cedat altariae meae in 
Cellis Marianis per me fabricari et aedificari curatae. Pariformiter clenodiorum meorum 
recuperatorum, media pars cedat dicto venerabili capitulo Strigoniensi; alia vero media 
pars pro praespecificata capellae Sancti Ladislai Cellis per me erigi facta, in qua etiam 
cadaver meum sepeliatur. Ut autem eiusdem capellae semper sarta tecta serventur, et 
tam sacra ibidem iuxta testamentum, pro refrigero et salute peccatricis animae meae 
celebrentur, quam pro candelis necessariis, et continuo lumine, seu oleo die noctuque 
ad lampadem, expensae habeantur, uti antea ita et nunc, duo illa loca, Sircs, et Sanctam 
Margaretham, cum omnibus suis appertinentiis, illuc applico, do, et lego.

Secundo bonorum Orthensium, mihi hypothecatorum, sicut et frumenti mei 
ibidem habiti medietatem, lego iuxta diploma Suae Maiestatis pro confiniis, et 
necessitate militiae eiusdem Suae Maiestatis, aliam vero medietatem dispono iuxta 
continentias testamenti, pro coniunctione summae fundationalis collegii Pazmaniani 
Viennae.

Tertio de seminario meo Tyrnaviensi quod mihi praeter reliqua quinquaginta 
millibus paratae pecuniae constat, feci dispositionem, et fundationem, in quo, cum sim 
in possesso, nemo id turbare aut impedire poterit.

Quarto licet non intuitu parentelae, verum fidelium etiam servitiorum respectu, 
eos, qui mihi a tot annis, non minus fideliter, ac strenue serviverunt, Joannem nempe 
Maholány, Joannem et Andream Jokay, ac Stephanum Kordics, non possum totaliter 
removere, quin illi etiam, pro iustis servitiis aliquid de meis participent: Proinde 
praeterea, quae in nupero testamento expressa sunt, lego iisdem servis meis medietatem 
oppidi Mád, alteram vero medietatem patribus Societatis Jesu residentiae Scepusiensis, 
una cum Wilman: minutiora vero ut sunt pagus Oßlan, et Nagy-Tapolcsán (siquidem 
Boldoghköiensem summam capitulo Strigoniensi assignavi) inter suprafatos servitores 
antiquos dividantur. Super pagum Oberlov, ius meum habitum cedo, et lego Ignatio 
filio secretarii Suae Maiestatis Joannis Maholány si ecclesiasticus fuerit, alioquin singulis 
annis teneatur viaticum ex collegio Romano exeuntibus hungaris alumnis praestare. 

Orphanis duabus, nempe Catharinae Benke, et Mariae Urbiny, lego ex pecunia mea 
huiate, pro dispositione testamentariorum, et mente mea eis indicata, uni et alteri 
aequalem summam, praeterea singulae singulos annulos duos, ex vilioribus annulis meis.

Secretario Joanni Labsánszky, id quod legavi, et assignavi, ratum atque firmum sit.
Quinto. Quiquid sive per Henricum Freisleben, sive Joannem Nossticium175 ex 

antiquis restantiis, a subditis dominii huius Letovicensis perceptum, et ad regesta 

175  Heinrich Freisleben és Johannes Nostitius a letovicei birtok quaestorai, tehát az érsek tiszttartói vagy 
pénzügyi tisztviselői. EPL AS AR Classis X. No. 196., fasc. 63. fol. 230. Noszticzius János neve több 
gazdasági jelentésben is szerepel, ezek alapján az 1670-es évektől az érsek szolgálatában állt. Sebestyéni 
András Szelepcsényi Györgynek, Brünn, 1671. március 20. EPL AS AR Classis X. No. 196., fasc. 
43. fol. 218–220. (MNL OL, MF 2663. dob.) Jaszlóczy Jakab 1679-es leveleiben gazdasági ügyintéző-
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acceptum est, ad diem hodiernum inclusive, id totum cedat pro ecclesia Letovicensi, 
quod idem intelligendum est de similibus antiquiis restantiis perceptis in Lissicz,176 et 
Drnovicz,177 quae pariter Lissicensi et Drnovicensi ecclesiis omnimode obveniant, cum 
miserii subditi plus solvendo non essent. Quantum ad quandam quaestionem per 
parochum loci huius Lettovicensem motam, qui videlicet certam pensionem annuam a 
dominio praetendit, pro qua singulis mensibus, semel, ad intentionem meam hic in arce 
sacrum celebrare tenetur, eandem quaestionem ego nunc ultimarie dirimo, et 
contractum cum secretario Suae Maiestatis moderno, eotum autem universorum 
bonorum meorum praefecto ab una, parte vero ab altera, cum parocho loci initum, 
iuxta ibidem specificatas conditiones approbo, ratifico, et confirmo.  Et ut hic etiam in 
istis bonis et ecclesiis Lettovicensi, Lissicensi, et Drnovicensi trecenta sacra, pro 
refrigerio animae meae celebrentur, per testamentarios meos committo exequendum, 
recommendando iisdem testamentariis, loci huius parochum pro discretione aliqua 
obtinenda.

Sexto vina hungarica hic Letovicii existentia, quae ab usu, et dispositione testamen-
tariorum remanebunt, divendantur, et pretium eorum pauperibus distribuatur.

Septimo habendo reflexionem super servitia Joannis Nossticy, compluribus annis 
mihi praestita, eundem non solum ab ulteriori onere dandarum rationum de antece-
denti officiolatu suo liberum, immunem, et absolutum reddo, ac pronuncio, sed etiam 
executoribus testamenti recommendo, quatenus illius cum discretione, condignus ha-
beatur respectus.

Octavo chlamydem meam, seu subam maiorem, sebellinis pellibus suffultam, lego 
cancellario hungarico, alteram successori meo futuro archiepiscopo Strigoniensi, terti-
am minorem futuro praeposito Posoniensi, quartam lynceis pellibus subductam pariter 
futuro praeposito Scepusiensi, minorem zebellinam noviter factam, episcopo moderno 
Agriensi. Capellano vero meo Francisco Labsanßky178 lego florenos centum quinqua-
ginta, praeterea lynceam subam, seu chlamydem minorem, qui in sacrificiis missae me-
mor sit animae meae.

Nono Joanni Dékan,179 ignoscendo omnia ipsius delicta lego florenos quingentos. 
Peristromata Hollandica praetiosiora lego capitulo Strigoniensi.

nek nevezi. Jaszlóczy Jakab Szelepcsényi Györgynek, Letovice, 1679. február 22. EPL AS AR Classis X. 
No. 196., fasc. 48. fol. 46–48. (MNL OL, MF 2665. dob.) Jaszlóczy Jakab Szelepcsényi Györgynek, 
Letovice, 1679. április 17. EPL AS AR Classis X. No. 196., fasc. 48. fol. 104–105. (MNL OL, MF 
2665. dob.)

176  Lysice (CZ).
177  Drnovice (CZ).
178  Labsánszky Ferenc (1658–1710) római tanulmányai után lett az érsek káplánja, aki 1685-ben esztergo-

mi kanonokká nevezte ki, de Szelepcsényi halálát követően elesett a javadalomtól. 1686-ban szepesi, 
1687-ben pozsonyi kanonok, majd 1697-ben ismét az esztergomi káptalan tagjai közé emelkedett. 
Címzetes rosoni, majd 1709-től csanádi püspök. Kollányi, 1900, 317–318.

179  Dékány Mártonhoz hasonlóan János is a rokonság, valamint az udvartartás tagja. Egy levelében arról 
igyekszik meggyőzni az érseket, hogy helyezze el őt Eberhardból, hátha máshol nagyobb hasznára lehet. 
Dékány János Szelepcsényi Györgynek, Eberhard, 1671. február 8. EPL AS AR Classis X. No. 196., 
fasc. 42. fol. 159–160. (MNL OL, MF 2662. dob.)
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Alia peristromata Constantini capitulo Posoniensi.
Item Draskoviciana capitulo Scepusiensi. 
Judaica aurea domino Joanni Maholany.
Item judaica argentea monialibus Tyrnaviensibus.
Item Gonzagiana capellae sclavonicae Tyrnaviensi.180 
Tapetes omnes dividantur inter Joannem et Andream Jokay, ac secretarium meum 

Joannem Labsánßky. Cui etiam, secretario meo lego unam ex pulchrioribus faleris pro 
equo vulgo csaffrangh.

Paulo Baros181 lego florenos centum quinquaginta. 
Filio Joanni Noßticy florenos centum quinquaginta.
Sex equos currules pei, domino Joanni Maholány, et simul unum epiphippium cum 

falera pulchiori. Consorti vero ipsius unam subam extra supra nominatas. Item unum 
par pellium zebellinarum domino Maholany; Item unam pellem zebellinam secretario 
meo, alteram capellano, tertiam Petro Bako.

Pro officiis sanctorum imprimendis lego talleros mille. 
Patri Martino Szent Ivány182 taleros centum. 
Michaeli et Stephano Ivanics pannificibus lego domum meam nobilitarem in 

Gomba183 habitam, quam eisdem pridem destinaveram cum pertinentiis.
Annulum sigillarem rubrum lego domino Joanni Maholany, alterum vero coloris 

violacei, duobus Jokays.
Universalis proinde dispositionis meae testamentariae executores constituo, et 

determinate facio, dominos episcopum Csanadiensem Nicolaum Balogh, Joannem 
Maholány Suae Maiestatis secretarium (quem etiam tutorem ac plenipotentiarium in 
testamento denominavi, et nunc denomino) ac alterum Joannem Labsanssky 
secretarium meum, cum illa authoritate et plenipotentia, ut si quid indispositum 
reliquissem, illi tres pro suo judicio et dexteritate disponant ac determinent; Quibus 
etiam unus ex capitulo Strigoniensi nomine eiusdem capituli, iuxta tenorem diplomatis 
Regii, adiungatur. Pro sepultura vero mea deserviat et impendatur pecunia quam in 
auro residuam adhuc habeo, sic uti et sex equi mei currules, quibus exangue corpus 
meum ad locum sepulturae deducetur, illuc assignentur. Quod vero a sepultura ex aureis 
residuum erit, inter pauperes distribuatur; Qui autem ex praespecificatis testamentariis 
meis, et simul testamenti executoribus, corpus meum ad destinatum locum sepulturae 
comitati fuerint, illis pro hoc ultimo servitio, et fatigio lego singulo singulos aureos 
centum, minoribus vero officialibus, si qui pariter idem corpus meum comitarentur, 
florenos centum. Ibi demum in Cellis ita corpus deponatur, et sequenti die, ac expost, 
quanto plura sacra celebrentur, ut specificatum est in testamento.

180  A Szent Miklós-templomtól nem messze álló Szent Mihály-templomot Szelepcsényi építtette 1674-ben, 
majd 1678-ban a szlovák híveknek adományozta. Rupp, 1870, 96–97.

181  Baros (egy helyütt Boros) Pál apród, a klientúra tagja.
182  Szentiványi Márton (1633–1705) jezsuita író 1667-től a nagyszombati egyetemen tanít, 1673-ban ne-

vezte ki Szelepcsényi könyvcenzornak. Serfőző, 1942, 8–13.
183  Nemesgomba, Pozsony vármegye (ma: Hubice, SK).
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Et cum tam de jure naturae, quam sacrorum conciliorum unusquisque possit de suis 
disponere, nullus aemulorum meorum impedire id poterit, maxime cum etiam Sua 
Maiestas Sacratissima liberam dispositionem mihi permittere dignata sit, et ipsum 
diploma Suae Maiestatis non ita pridem editum, hoc secum ferat.

Sagiensem praeposituram, uti et nonnulla alia negotia Suae Maiestati Sacratissimae 
recommendanda, et manifestanda committo, reverendo patri Jacobo Gratz,184 Societatis 
Jesu, spirituali meo moderno, correspondenter cum secretario meo, exeguenda.

Et haec est mea ultima deliberata voluntas, quam ita ratam, firmam, et inviolatam 
sub gravi poena Dei observari ac haberi volo, et per dictos tres testamentarios meos 
debitae executioni mandari cupio et committo, quemadmodum ipsum testamentum 
solemnizatum, et manum meam propria subscriptum chyrographoque meo munitum, 
ratum, firmumque est, cui etiam iterato praesentem codicillum insero et incorporo. 

Actum in arce mea Lettovicz die Sexta mensis Januarii anno Domini Millesimo 
Sexcentesimo Octuagesimo Quinto.

L. S. archiepiscopus Strigoniensis. 
Volo pergere ulterius, et volo, ut recto tramite tendat spiritus meus ad Deum, et 

angelus meus custos, cum Sancto Michaele archangelo patrono meo coram Sua Divina 
Maiestate, introducat me ad tabernacula altissimi. Itaque adhuc, sive habeat ius aliquod 
praetensionis praepositus Syrmiensis apud me, sive non, ex gratia mea, secundum 
justitiam, ac conscientiam satisfiat illi. Similiter et agenti romano Joanni Jany, pro 
discretione testamentariorum, ut nulli quidquam debeam.

Ratione arcis Surány, ego ibi habeo pecunias hypothecatas, cum illa conditione, ut si 
non dederint illas pecunias teneantur mihi circiter viginti millia florenorum plus dare, 
ut patebit et contractu palatini Veseleny,185 et ita quidem, ut si illa prius moreretur, 
maneret apud me dissimulanter, ego autem dedi ipsi in confessione reversales.

Fructus omnes hortenses, sive convaluero, sive non, statim dono religiosis novitiis 
Societatis Jesu Brunensibus.

Unam petiam panni novi optimam dono domino Joanni Maholany, alteram 
secretario meo, et unam tinctam carmasineam sartori meo aulico.

Pro congregatione Beatae Mariae Virginis Visitantis Tyrnavie,186 lego florenos 
trecentos.

Reliquum si quicunque pauperes essent ex consanguinis, de illis etiam prospiciatur.

184  Gratz Jakab jezsuita, a cseh rendtartomány tagja, az érsek gyóntatója és lelkiatyja. A szerzetes Szentivá-
nyi Mártonnal egyetemben részt vett Szelepcsényi temetési szertartásán is. EPL AS AR Classis X. 
No. 196. fasc. 63. fol. 238.

185  Wesselényi Ferenc (1605–1667) először 1648-tól 1658-ig, majd 1663-tól 1664-ig ismét felső-magyar-
országi főkapitány. 1655-től haláláig nádor. Pálffy, 1997, 273; Fallenbüchl, 2002, 353.

186  Az első jezsuita diáktársulatot Nagyszombatban Pázmány Péter alapította 1617-ben Sarlós Boldogasz-
szony titulussal. Ezt a Szeplőtelen Fogantatás-kongregáció 1636-os megalapítását követően a diákság 
idősebb rétegének tartották fenn. Kádár, 2014, 1240.
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Quandoquidem deses fui in testamentis canonicorum meorum exequendis, et a 
testamentariis rationibus exigendis, etsi toties super eo scripserim, et monuerim illos, 
committo proinde, ut sub poenis severe exigantur rationes per successorem meum.

Causa Makripodary etiam neperdatur,187 in capitulo revideatur.
Huzones qui supervenient, et alia utensilia lego dominis testamentariis.
Petro Bako ephoebo meo primario, pro fidelibus servitiis, per ipsum et parentem 

ipsius multis annis mihi praestitis, lego et dono curiam meam nobilitarem in possessione 
Udvarnots,188 et comitatu Posoniensi, cum omnibus suis appertinentiis, ita ut nemo 
ipsum in apprehensione et usu eiusdem turbare audeat.

Martino Uyheli. Dispensatori culinae, lego fundum desertum, ipsius alias aviticum, 
in oppido Vagh Uyhel, et simul eundem liberto, iuxta dispositionem sucessorum.

Italicam apothecam dono consorti Joannis Maholany, pro suis prolibus.
Unam cantinelam palasinianam parvulam dono secretario meo Joanni Labsánssky. 

Reliqua omnia committuntur, cum plenipotentia absoluta testamentariis meis; Et si 
consanguinei mei sine haeredibus decesserint, finaliter decidantur bona Societati Jesu, 
quae pro salute animarum convertantur. Amen.

Praesentem copiam cum suo vero et illaeso apud Cancellariam Regiam Aulicam 
Bohemicam Viennae 14. mensis februarii more solito publicato, et mihi exhibito 
originali codicillo, pie defuncti reverendissimi domini Georgii Szelepceny archiepiscopi 
Strigoniensis diligenter collatam, et in omnibus consonam esse, attestor ego propria 
manus meae subscriptione et sigilli appressione. Actum Vienna 18. mensis februarii 
anno Domini 1685.
Christophorus Bayrhueber de Hueb, registrator ibidem

187  Makripodári Jácint (1610 k.–1672) domonkos szerzetes, 1648-ban scopiai püspök és tihanyi apát. 
1650-től pozsonyi, 1651-től esztergomi kanonok. 1663-ban csanádi püspökké nevezik ki, 1672-ben 
halt meg Bécsben. Kollányi, 1900, 266–267.

188  Udvarnok, Nyitra vármegye (ma: Dvorníky, SK).
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