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« Iste n félő k , jó katlio lik u so k , alázatosak, adakozók
k irály u n k h o z hivek, o k o sa n m érsék letes hazafiak le 
g y e n e k . . . . és szeressék e g y m á s t!»

(II. Ignácz gróf 1821-iki végrendeletéből.)
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'eretnők látni a két képet, melyek
az Almásyak régi kastélyainak egyi
kében vagy másikában falfestmény
ben meg is lehettek: látni Öszény
(ma Eszény-nek mondanék) gróf
két hősi ábrázolatát, a mint Szent
László táborában Ákos vezér kúnjai
ellen szerencsésen és férfiasán küzd
(1092. év) és midőn Oroszországban Kálmán király védelmében ő,
az Jllmási nemzetségből való erős és fürge férfiú ugyancsak a kunok
által felkonczoltatott (1099).
Az Almási nemzetség tehát régiségével egészen a szent királyok
koráig fölnyúlik. A krónikák Öszény comes előkelő voltát és vitézségit váltig dicsérik.
«Meghallván a kunok nagy veszteségűket, mely Kapócs leveretésével érte őket, nagyon elkeseredtek, s nagy fogadást tőnek, hogy
Kapócs halálát megtorolják, követeket küldének László királyhoz,
s követelék: bocsássa el a foglyokat. Sértő és gyalázó szavakkal
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csúfolták a királyt és kitűzték a napot, melyen Magyarországba
törnek. És midőn a király ezt hallotta, elmosolyodott és azon napnál,
melyet Magyarországba való jövetelükre kitűztek, hamarább eléjök
lovagolt s egy szombati napon jókor reggel megtámadta a kunokat
a Duna mellett, Orsován túl. Az első támadásban leszúrta a király
a kunok vezérét: JÍkost. Őszény, kit a király hivtelennek, Salamonpártinak gondolt, szerencsésen és derekasan kitett magáért (1092. év).»
M ár a kit a krónikás ennyire kiemel, annak nagy, vitéz és igen
előkelő embernek kellett lennie, kinek az énekesek századokon
keresztül zengedezték volt dicséretét.
1099 április végén Kálmán király Oroszországba segítségére
ment szövetségesének és ostrom alá fogta Prezemisl-t. Ellenfele
Dávid a kunokhoz ment segítséget kérni. Bonyák kún vezér kis,
de fürge csapattal jött a város fölszabadítására, valami 300 lovassal.
A kunok a magyarok közelébe érve, megháltak. Éjfélkor a kún
vezér fölkelt, kiment a táborból, és a pusztaságban, mint a farkas
ordítani kezdett. Szavára egy farkas visszafelelt, s azután sok más
farkas is elkezdett üvölteni. Ez jó jel volt. «Holnap legyőzzük a
magyarokat», mondá Bonyák visszatérve Dávidhoz, és másnap tele
bizodalommal a magyarok ellen nyargalt.
A magyarok csatarendben állottak zászlóaljak szerint. Bonyák
egy hires kún v itézt: Altun-Abát 50 kún lovassal előre külde.
Szárnyát Dávid a maga oroszaival, jobbra-balra 50 emberrel fedezé,
maga pedig Bonyák lesbe állott. A kunok támadtak, s azután meg
fordultak, futottak. A magyarok utánuk rohantak, de a mint a leső
hely előtt elhaladtak, a kún vezér kitört és hátba fogta őket, Altun
Aba pedig visszafordult s a meglepett magyarok nemcsak szétverettek,
sok embert veszítettek, hanem az első csapat veresége annyira
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megzavarta magát a fősereget, hogy mikor Bonyák nyíllal, karddal
három felül rájuk rohant, és Volodár, Prezemisl ura is kitört az
' erősségből, minden rend megbomlott, és a magyarok fejőket veszítve,
egymást taszigálva a Viar és San folyókba rohantak és belevesztek.
Kálmánt Magyarország nemesei körülfogták, testükkel védték és
kivitték a veszedelemből ; de a két püspök: Koppány és Lőrincz,
sok világi úrral, jó vitézzel elhullott. «O tt veszett Eszény ispán
erős, bátor vitéz kísérőivel, az Jllmási nemzetségből.»
Nem magában említik a krónikák; a megsebesült Gyula nádor
még utána következik az előszámlálásban; de hogy önállóan is fölemlíttetik, ez vitézségének, vagy állásának nagy voltára is vonatkozhatik.
Hanem jó Lehóczkynak abban alig lehet igazat adni, hogy
Gyula nádorispán és Péter vitéz is Almási-nemzetségbeli.
Ezen állítólagos Almási Péterről olvassuk: «Egy M áté nevű,
hires magyar vitéz, meglátta, mint dühöng valami Monok nevű kún
a futó magyarok ellen, és neki rugtatott, hogy elfogja. A kún,
mikor látta, hogy ellene jön, megfordult, de futva hátra lőtt, nyila
M áté lábát érte, és az odavesz, ha társai pajzsaikkal nem fedezik
a kún nyilai ellen, a kire valami Péter nevű magyar rohant, és miután
a kún rálőtt, de nem találta, mielőtt más nyilat vehetett volna elő,
megszorítá, keresztül szúrta, és még élve foglyul magával hozta».
M ég kevésbbé valószínű, hogy ezen Péter lenne az őrsi és

fyolyi

Jllmásiak őse a Kálmán királytól kapott birtokok alapján.
M ég kevesebb hitelű a Hevenessy-gyűjteményben található táb
lázatos kimutatás egy kihalt Almási családról, mely szerint:
Jllmási János Salamon király kapitánya 1072-ben esett el. Fia:
István lovas kapitány Kálmán király alatt 1114. Ennek fia:
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János, királyi udvarmester 1161. Ennek fia:
Pál II. András alatt 1218-ban a szent földön esik el. Másik fia:
.Antal 1210.

Csanádi p ü s p ö k .

A

s z e n t fö ld ö n e le s e t t

Pálnak

fia:

Mátyás királyi ajtónálló mester 1278. Ennek fiai:
-András 1310. hadvezér; Imre váradi püspök

1300. Említett

András fia: Gallus I. Lajos kapitánya 1362-ben. Gálnak fia:
Imre, ezer lovas kapitánya Zsigmond király alatt. Elesett Nikápolynál 1396. Fia :
Sámuel Ulászló alatt kapitány, elesett 1444-ben Várnánál. Ennek
két fia:
György, Mátyás király alatt hadvezér 1480. Miklós 1460. erdélyi
püspök. Györgynek fia:
Miklós ezer lovas ezredese, elesett Mohácsnál 1526. Ennek fia:
László hasonló rangban 1. Ferdinand és Miksa királyok alatt
1564. Lászlónak fia:
Dénes, ki 1622-ben a svédek ellen való hadban esett el, és benne
ez Almási család kihalt.
Nagy igazságot rejt azonban magában ez a kimutatás, (melyet
különben csak mellékes tekintetnél fogva vettünk jegyzékbe): az
Almási nemzetség egykori létezésének eltagadhatatlan voltát.
Oszény egymaga elegendő, hogy hiteles bizonyságul szolgáljon
az Almási nemzetség és annak ős volta mellett.
De hát hol laktak; mely tájon keresendő családi fészkök?
Be kell számolnunk a családi várral és monostorral, vagy leg
alább a kettő egyikével.
A honszerzés erdélyi epizódjának leírásában olvassuk . . .
«Töhötöm megindula az erdőn túl kelet felé Gyeló oláh vezér
ellen. Gyeló erdélyi vezér pedig meghallván jövetelét, seregét össze-
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gyűjté, és sebes nyai-galvást eJébe lovagolni kezde, Hogy őt a meszesi kapunál (most Királyhágó) föltartsa. De Töhötöm egy nap
az erdőn átkelvén, az Jllmás vizéhez érkezett. Akkor mind a két
sereg összetalálkozott, s Gyeló vezér azt akarja vala, hogy ott tar
tóztassa fel őket íjászaival.»
A váráról hires Bánfi-Hunyadról Bihkalj-nak menve, gyönyörű
völgybe ereszkedünk le, melyet az Jllmás patak szel keresztül, s e
patak két oldalán községek terülnek el sűrűn egymás mellett.
De folytassuk Töhötöm viselt dolgait:
«Reggelre kelve Töhötöm két részre osztá seregét, s az egyik
részt kissé feljebb küldé, hogy a folyón Gyeló vitézeinek tudta
nélkül átkelve kezdjék meg a csatát, mi úgy is történt. És mivel
könnyen esett átkelésök, mindkét sereg egyiránt viadalra kerüle és
erősen vívának egymással, de meggyőzeiének Gyeló vitézei és közzülök sok megöleték, többen pedig foglyokká lőnek. Midőn vezé
rük, Gyeló ezt látta, akkor élte védelme végett futásnak erede, kit
is futtában, a mint a Szamos mellett épült vára felé sietett, Töhötöm
vitézei merész nyargalvást üldözvén a Kapos folyó mellett megölének. Akkor a föld lakói urok halálát látván, tulajdon jó szán
tókból kezet adva, Töhötömöt urokká választák.
Töhötöm pedig azon naptól fogva azon földet békével és bol
dogan birta.»
Íme tehát úgy esik mondanunk, hogy szent László király korá
nak Jllmási nemzetsége erdélyi származású, és az Erdélyt szerző
Töhötöm egyik vezéri ivadéka volt. M ert itt a lefolyt csatahely
közelében mutatkoznak az Jllmás- vagy Deseő-vár romjai és Jllmás
monostora. Oly jelenségek, főleg az u tó b b i: a monostor, mely mel
lett nemzetséget, vezető családot keresni meg kell állapodnunk
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azon — már hangoztatott — elvnél fogva, hogy minden előkori
monostor arra jogosít, hogy közelében czimeres családot: nemzet
séget keressünk.
Az Almás-patakának két oldalán, miként láttuk, községek terül
nek el sűrűn egymás mellett, melyek közül kimagaslik ma is Almás,
az előidők Almásmonostora ( = monostor Almás).
Hogy Almásmonostorán csakugyan volt monostor, illetőleg benczés apátság, arra 1238-ból van szomorú bizonyságunk. Szomorú
annyiban, hogy a monostor apáturának és bencze-rendi conventjének Rómába küldött keserves panaszát foglalja magában, hogy:
László comes a mondott monostorra ellenséges módon rátörvén,
onnan őket kiabajgatta, néhány premontreit állított be helyökre,
ezeknek önkénytes elszéledése után pedig a maga káplánjait és
kóbor papokat helyezett be.
A pápa által delegált birák miként Ítélkeztek, nincsen tudva.
Bunyitay nem kételkedik a fölött, hogy Almáson az a vár, mely
nek csonka tornya a község déli oldalán emelkedő magaslaton ma
is áll, az apátság alapköveire van építve. Szent Benedek fiai,
mondja ő, szent M árton hegyétől kezdve mindenütt magas helyen
rakták fel monostorukat.
Ha lehetett.
A mi felfogásunk szerint azon körülmény nagyon figyelembe
veendő, hogy a vár és Almás közt elterülő szelíd emelkedésű hegy
oldal «szenmező» = szentmező nevet visel.
M onostorunk megvitatása után immár azon kérdést vethetjük föl:
Kik voltak alapítói ?
A kik e tájékon birtokosok voltak. «Töhötöm pedig az naptól
fogva azon földet békével és boldogan birta, sőt maradéka is a
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szent király idejéig birta . . . Szent István király meghódította az
erdőelvi földet (Erdély).»
Névtelen jegyzőnk utóbbi szavai igazolják, hogy itt nem birtok
elkobzásról van szó, hanem Erdély elfoglalásáról és Magyarország
hoz való csatolásáról. «Legyőzvén István Gyulát a hét várat Pannon
földéhez csatolta.» (Kézai).
Töhötöm dédunokáit tehát nem szabad földönfutóknak föltéte
leznünk. Szent István, ki Gyulát Magyarországban őrizet alatt tar
totta, nem akarhatá, hogy anyja után való közel rokonsága ősi
javaiból kiforgattassék. És csakugyan Buja és Bokna (Gyula fiai)
még a későbbi királyok alatt is főemberekként szerepelnek.
Töhötömre visszatérve, sok oknál fogva azt kell hinnünk, hogy
dicső győzedelme helyét nem engedé át más nemzetség fejének,
hanem ő üté fel sátorát állandó lakásul az almási dombokon, és
ivadékában ő az almási vár és monostor alapvetője.
Töhötöm ivadékának birtokában feltételezvén Almás vidékét, a
monostor a kiengesztelődés kegyes alakjában tűnik föl előttünk.
A kik az ős vallás szent tüzét az erdélyi részen legtovább
élesztgették és kioltani nem hagyták, a Töhötöm-unokák voltak.
O tt vannak majdnem az ősvallás visszaállításának utolsó kísér
leténél is. ő k e t jámbor keresztény ivadék követi, mely a kereszt
Istenének tiszteletére egyházakat, állandó dicséretére monostort épít,
kiengesztelésül, mint a Tiszánál a tomaji nemesek.
II.

Gyula leánya: Sarolta, később Magyarország fejedelemasszonya

és szent István anyja tehát, indokolt föltevésünkhöz képest, gyermek
korában maga is járhatta az almási berkeket szolgáló asszzonyai kísé
retében, kiknek egyikétől vagy másikától kapott talán oktatást a
szeretet vallásáról, mely a gyengét erőssé, a hatalmasat alázatossá teszi.
G róf Jílm ásy Dénes : Jílm ásy grófok.
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Az Almási nemzetség ehhez képest fejedelmi nemzetség, Erdély
hét vára urainak ivadéka.
Az 1099-ben elesett Eszény még egész csapattal jár-kél a csaták
sorsát eldönteni.
Az 1238-ból említett László, az almási monostor kemény kezű
patrónusa, már 7£án-nemzetségbeli.
1249-ben Jllmást, Föld-Bikalj szomszédos birtokok, s más
erdélyi és bihari javakkal Pál országbírónak adta IV. Béla, annak
újabb bizonyságául, hogy az JUmási fejedelmi nemzetséget vagyoni lag nagy csapás érte.
A fejedelmi JJlmási nemzetség letűnése mikor esett meg Almási
Eszény halála után, ki tudná megmondani ?. . .
«A nemzetségek hasonlítanak a fához, minél nagyobb a kidőlt
fa, annál bujább tövén a kisarjadzás.»
Erdély tele lett Almásiakkal, a kikből azután jutott Magyar
országnak is, a hol különben sok az Almás helység és nem hiányoz
tak az Almásiak.
Nem mellőzhetem az Almásiakat illető azon erdélyi hagyo
mányt, hogy a Magyarországon ma virágzó Almásiak eldőde Zápolya
János királynak hű embere lett volna, kit az különbféle megbíza
tásokra használt és hűséges szolgálataiért neki jószágot adományo
zott, melyet utódai mindvégig birtak, mig egy fiutód Magyar
országra kitelepedvén, a benmaradt ág pedig fiörökös nélkül marad
ván, az utolsó Almási-leány egy Ugronhoz ment férjhez, minek
következtében azon nemzetséget illető jószágok előbb a Gyerőfiek
(ma Győrfiek), majd az Ugrón- és Toldalagi nemzetségekre szál
lottak.
x-
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Almásy-családunk történeti világításban sokkal színesebb, mint
házi hagyományainak mécsfénye mellett. Fejedelmi, az Árpád-házzal
is rokonuk nemzetség, leány-ágon a vezéri Eőrsök leszármazottja
és jövendő ivadékában fája «az ezer éves Károlyiaknak.»
Igaza van az Almásyak régesrégi nemes voltát hangsúlyozó királyi
leveleknek, a gróffá kinevezett 11. lgnáczhoz intézett királyi sza
vaknak :
«Tégedet, ki ősrégi nemes törzsről származol . . . eleidnek a
hadban és békében jeleseknek példájára és mint a ki ősrégi grófi
nemzetiség leszármazottja vagy gróffá neveztünk»

(e pervetusta

nobilistemate ortum ducens . . . ad exemplum antenatorum tuorum . . .
sago togaque clarorum . . . et tamquam de avito comitum genere
ortum ducentem comitem nominavimus).
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Z sadányi és Törökszentmiklósi Jllmásy János

I. JÁ N O S

Első felismerhető alakként Jllmásy János bontakozik ki a múl
tak sötét homályából, a kiben nem közönséges elmebeli tehetség
erős jellemmel és

szívós

akarattal párosul, s így nem csoda, hogy

a mennyire közelismeréssel forgolódik a közügyek fórumán, ép oly
fáradhatatlan erélylyel igyekszik családja leendő jövőjének biztos
alapját is megvetni.
Mindkét irányban — úgy látszik — mentora, tehát szóval és
tettel támogatója, testvér-bátyja Jllmásy Jlndrás, gyöngyösi plébánus,
sári apátúr és egri kanonok volt, a ki Hevesmegye-szerte ép oly
tekintélynek örvendett, mint a mily mozgékony és nagy tevékeny
ségű volt a maga apátsága jogainak és családja boldogulásának mun
kájában.
A család, csak ha a kézen forgó adatokat vesszük is, sokat kö
szönhet nemzetsége ezen főpapjának, a sári apátúrnak.
A harmadik testvér György, a ki azonban, hogy irányadólag
hatott volna, vagy, hogy családunkkal a haladásban versenyt tar
to tt volna, arra nincsenek adataink.
Almásy Jánossal 1677-ben találkozunk, mint a királyi tábla hites
jegyzőjével, a honnét csakhamar megyéjének Heves-Szolnoknak, a
mely akkor Nógrádba járt gyűlésezni, állott szolgálatába.
Az 1684 ápril havában Gácson tartott tisztválasztó megye-
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gyűlés azért emlékezetes a család történetében, mert az Almásy
András egri kanonoknak, gyöngyösi plébánusnak, mint főispáni
meghatalmazottnak előlíilése alatt tartatott meg. Jllmásy Jánost a
vármegye ez alkalommal szolgabirónak választotta.
Buda visszavétele után 1686 november végén szintén a gácsi
várban tartott közgyűlésből Jllmásy János szolgabiró harmadmagá
val azon utasítással küldetett Budára a császári hadbiztoshoz, hogy
a megye állapotát, mely szerint csak két város: Gyöngyös és Pata
áll még, hiven ismertesse meg, és ehhez képest a megyére háramló
katonai követelés leszállítását eszközölje.
A sok panasz következtében, melyek a katonák rablásai és zsa
rolásai következtében felmerültek, gróf Aspermont Ferdinánd, FelsőMagyarország főkapitánya 1689 végére Kassára hivta össze a 13
felső vármegyét. Heves vármegye képében az alispán és Jllmásy
János küldetett ki azon megbízással, hogy a vérlázító esetek és is
tentelen kihágások feltüntetése mellett munkálják a bajok orvoslá
sát, vagyis, hogy a katonák szűnjenek meg tovább marczangolni a
népet, hogy erdei és hegyi bujdoklásából visszatérhessen, s békés
foglalkozását folytathassa.
A vármegye 1690-ben, hogy a községeket és a népet a hadi
adó, s a szakadatlanul jövő-menő katonaság szállásolása terhének
viselésében támogassa, megyei biztosi tisztséget szervezett, s egy
úttal két albiztost rendelvén melléje, főbiztossá Jllmásy Jánost
választotta. És Almásyt dicsérik a királyi levelek, hogy a törökök
ellen táborozó keresztény hadak élelmezésében nagy odaadással,
kitartással és sikerrel járt el.
1691

92-ben másodalispán; 1693-ban pedig, s azután ismét

1697-ben első alispánnak, választották.
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M it jelentett abban az időben Hevesmegye alispánjának lenni,
sejtetik az érdemeit méltató királyi levelek kitételei: «A múlt szá
zad legsanyarúbb korszakában volt Heves vármegyének viceispánja.»
«Almásy János Heves, és Külső-Szolnok megyékben több éveken
keresztül a közjónak nagy hasznával dicséretre méltóan vitte az al
ispán! tisztet.» (Lipót király 1700 ápril 3.)
A vármegyére különben, úgy látszik, ráfizetett. Azt mondja
végrendeletében: «A nemes vármegye utóbbi számadásomkor tett
adóssá kétszáz egynéhány forintokkal, de minthogy scrupulusom
vagyon, hogy a nemes vármegye két esztendőbéli fizetésemmel adós
volt, keressék föl, és ha kitűnik, hogy adós, számíttassék abba, ha
pedig nem, háromszáz kila árpát adtam volt a nemes vármegyének
visszatérítés reményében és feltétele mellett, melynek kilaját magam
is vettem 26 polturán, még abbul hátra van száznyolczvan kila.
Ennyi esztendőktől fogvást való jámbor szolgálatomat, úgy Eger
alá Méláról elhordott másfél száz szekérig való szénámat, s más
káraimat tekintse meg a nemes vármegye, és a mivel azonkívül adósa
maradnék és el nem engedné a nemes vármegye, fizesse meg a fe
leségem.»
1703-ban a Rákóczy-mozgalmat Hevesben egy Jllmásy János
kezdi Gyöngyösről szítani, mint a «méltóságos generalis gróf Ber
csényi Miklós ő nsgának ebben a dologban plenipotentiariussa»,
a ki Gyöngyösön okt. 4-én felhívást bocsátott ki «kapott hatalma
és kemény parancsolata folytán, hogy minden renden levő nemes
és nemtelen emberek, ki lovon, ki gyalog és a milyen fegyverrel
lehet, felültetvén, harmad nap alatt, hová generalis urunk ő nsga
parancsolja, oda jöhessen». Parancsolja tehát, «hogy a jövő vasár
napra ide Gyöngyösre gyülekezzenek, hogy innét késedelem és
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nagy iga alatt nyomorgó hazánk szabadulása végett oda mehesse
nek, hová parancsoltatik».
Lett-e, és mi sikere ezen hadba szólításnak, az itt másodrendű
kérdés azon másik kérdéshez képest, hogy ki volt ezen Jllmásy
János: a volt alispán-e, avagy fia?
Biztos feleletet adni erre nem tudunk.
Alispánunk korában, ezen áldatlan korszakban, kétféle fegyvert
is igényelt a haza védelme: kardot a török ellen, kik az ő idejé
ben szoríttattak ki Buda, majd Eger várából, és a jog fegyverét
a fölszabadító hatalom ellen, melynek fölfogása az volt, hogy a tö 
röktől visszafoglalt terület gazdátlan föld, új szerzemény (neo-aquisitum), melylyel kénye-kedve szerint bánhat el.
Alispán JUmásy, úgy látszik, hogy főleg a jog fegyverének for
gatásában volt vala ügyes és gyakorlott. Maga Lipót király neme
sítő levelében következőleg emeli k i: «Tégedet, ki fiatal korodtól
fogvást Istentől nyert szép tehetségedet a tudományok tanulmá
nyozásával kapcsoltad össze, és azokban tudomásunk szerint nagy
előmenetelt te tté l........... méltóvá tetted magadat királyi jóakara
tunkra és kegyelmünkre.» A tudományok művelését nála természe
tesen leginkább a törvénytudó Verbőczy tanulmányozására kell
visszavinnünk.
Almásy János, főleg fiatalabb korában, sokszor van az egri káp
talan, mint hiteles hely előtt, egyik-másik részről jogi megbízott
ként bemutatva. Gyöngyös városa, többen a megyei birtokosok
közül igazaik védelmét az ő kezébe teszik le; utóbbiak rendesen
egy-egy portával, vagy egy darab földdel szolgálván meg fárado
zását annak idejében.
Hogy tolla járására is essék egy futó tekintetünk, ide iktatom
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azon tiltakozását, melyet a megyei törvényszéken Gyöngyös városa
részéről 1680-ban adott be:
«Nemes Cseőke Lukács, Gyöngyös városának első, Zél Pál,
másodbirája, többi esküdtjei, egész tanácsa, közönsége nevében és
személyében meghatalmazott nemes Jllmásy János következő óvást
em el: Miképen még itt levő (bujdosásnak még nem ment) és sok
elviselhetetlen zaklatással szétszórt lakói, török iga alatt, kimond
hatatlan terheltetésekkel, nemes és nem nemes, úgy egyházi sze
mélyi pusztítatnak, fogságba hurczoltatnak. Ezen felül a felkelők,
úgy ő Felsége végváraiban tartózkodó őrség, lovas és gyalog Gyön
gyös városában szállásadásaikkal tollal le nem irható nyomorúságot
idéztek elő. Mindezek folytán a fizetendők teljesítése végett pénzt
kellett fölvenni, melyet a közönség beleegyezésével az egri török
uraktól kaptunk, hogy bizonyos időben visszatéríteni fogjuk. M ost
letelvén az idő, a kölcsön megfizetéséért zaklattatunk; de némely
(gyöngyösi) földesúr nem csak nem munkál közre, hogy beszedhes
sük, de sőt ellenzi, minek következménye lesz, hogy biráink Egerbe
idéztetnek, s ott fogságra vettetnek. Az ebből eredő kár az ellent
mondókra származik.»
Méltán tisztelhetjük őt családunk nemes levele kieszközlőjének is.
E czímeres királyi levelünk, a mely Bécsben 1677 aug. 11-én
állíttatott ki, alakilag sokban eltérő a közönséges többi ármálisoktól. Nagyságával jelentékenyen felülmúlja a szokott alakot; sok
szinű kezdő soraival kivitelében ünnepiesen díszes. De tartalmilag
is elütő a szokásos formulárétól.

Benne Lipót király nem róla,

hanem hozzá beszél; mindjárt az elején «üdvöt és királyi kegyel
mének növekedését» kívánván neki. Az élőbeszéd szokatlanul hoszszú és a szellemi foglalkozás magasztalását foglalja magában, és
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annak a vitéz tettek fölött való olyatén fölényét, a mennyire előbb
való a lélek a testnél. A szöveg fogalmazása más tekintetben is
szokatlan és a bevett mintától eltérő. Nincsen benne említve a
nemtelen állapotból való kiemelés, mint ezt a paraszti nemesítés
nél rendesen látjuk. Szóval czímeradományozásnak látszik inkább,
mint eredeti nemesítésnek.
Az Almásy János által kérvényezett czímer főbb motívumai a
következők:
A szokásos dilit hadi paizs, ezúttal három heraldikai mezőre
osztva, sajátlag két alkatrészből áll: a középső és az ezt átölelő
két szélső motívumból.
A középső rész ábrázolata: alul zöld mező, ennek közepén arany
királyi korona, fölötte hófehér galamb, mely szájában olajágat tartva
leszállóban vagyon, hogy a koronára ráüljön. Ezen középrész kü
lönben sajátlag a paizs felső széléig nyúló égszínkék kúp alak.
A két mellékrész biborszinű, egyik és másik oldalon is fehérszinű egyszarvút tüntet föl, melyek a kúp élén fölfelé törekszenek,
hogy a kúp felső részén levő babérkoszorút hősiesen hatalmukba
kerítsék.
A paizson nyílt sisak nyugszik, felette királyi koronával és olaj
ágas galambba], vagyis az előbbinek ismétlésével.
A sisak felső részéből családi színekként jobbról (heraldikailag
értve) arany-kék, balról ezüst-vörös szegélydiszek nyúlnak le és
árnyalják be a czímert.
Beszélő czím er! Mely tiszta nyílt jellemre, nemes czélok után való
törekvésre, közéletben és családban békés tevékenységre figyelmeztet.
Hogy Almásy János a felső vármegyék lázadó mozgalmában nem
volt részes (Wesselényi-összeesküvés) és hogy állhatatossága miatt
G ró f A lm ásy D énes: A lm á sy grófok •

almásy grófok.indd 25

4

2012.07.01. 20:38:43

26

Z sadányi és Törökszentmiklósi Alm ásy János.

élete és vagyona is koczkára volt téve: azt neki méltán érdemül
tudja be a királyi levél, mely azonban a részletekkel korántsem
számol be.
Nemesség! részesekül említtetnek: testvére Almásy György,
ennek fia és leánya; a maga családjából senki, jeléül annak, hogy
ha akkor már megnősült is, de gyermekeknek még nem örülhetett.
Azt mondja az adományozó király Almásy Jánosnak: «Erényei
det és jeles tetteidet követni ivadékodnak mindenkor szem előtt
álló ösztönzése Jegyen . . .» Láttuk már, miként forgolódott a köz
ügyekben; nézzük meg, mi követésre méltó van családi életében.

n eje: m ihályi D eák J udjt
ÁGNES

j. férje: Deák Pál
2. férje: Strosse! K ristóf

APOLLÓNIA

JÁNOS

(II)

i. férje: D etrik István
2. férje: H ellebunt János

A mily buzgó tevékenységet fejtett ki a közügyek terén, ép
oly fáradhatlanul törekedett családja fönmaradását anyagilag is biz
tosítani. S az ő minden téren kifejtett kitartó fáradozásának kö
szönhetjük, hogy az utódokra sok számítással tekintő eme vagyon
szerző családapa idejében az Almásy nevet rohamosan látjuk vagyon
ban és tekintélyben emelkedni. Vagyonszerzési törekvésén kívül
két tényezőre vihető vissza e tekintetben való nagy sikere és előhaladása: Almásy András apátúrra, és a férfias lelkű Deák Juditra,
családunk első ismert nemes asszonyára.
De a körülmények is sokban ösztönözhették Almásy Jánost,
hogy családja boldogulását szélesebb alapra fektetni megkisértse;
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ugyanis a nemesség általános elszegényedése, a birtokoknak hadi
adókkal való túlterheltetése, a neo-aquisitio hatalmaskodása az in
gatlanok becsét a legalacsonyabb fokra szállította le.
Szerzeményj tevékenységét különben, főleg, ha pap-bátyjáét is oda
értjük, inkább csak sejtetik, mint kimerítik jegyzékbe vett adataink/1)
És a milyen fáradhatatlan vagyonszerző volt alispánunk, ép oly
fáradhatatlan volt az utánjárásban is, hogy szerzeményeihez kinyerje
a királyi jóváhagyást és az új birtokokba magát törvényesen bevezet
tesse. Az egri káptalan minduntalan kapja felső helyről a beigtatási rendeletet/2)
1704-ben már «testében gyarlónak és igen betegnek» érezvén
magát Jllmásy János, «a teljes szent háromság nevében» megírta
végrendeletét, a melyből jellemzésére néhány pontot ide igtatunk:
1. «Minthogy az én szerelmes hitvestársammal nemzetes Deák
Judittal kerestem minden jószágomat, kit nem hogy tékozlónak
nem mondok, hanem javaim gyarapítójának vallók, azért is minden
jószágomat kezére hagyom és gondviselésére bizom.» Néki teljes
jogot ád, hogy gyermekei, a mint böcsülik őt és érdemlik, úgy
részesedjenek javaiban.
2. «Lelkemről sem akarván elfelejtkezni, hogy hálát adjak az
én Istenemnek sok áldásáért, javaiért», hágy:
a gyöngyösi ferenczrendi atyáknak 10 rénes irtokat,
a gyöngyösi négy ájtatos társulatnak 25—25 magyar irtokat,
a Gyöngyösön levő négy szt. egyháznak egy-egy csikó lovat,
az ispotályban levő szegényeknek egy vágót,
a négy templomban levő mindenik oltárhoz a szentháromság
tiszteletére 3—3 rénes irtokat, «A szt. Bertalan templomában levő
szt. olvasó-oltárhoz hagyok egy harmadfű tinót.y>
4*
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8. «A pater Jezsuitáknak ígértem volt egy csikót, azt is, azon
kívül is egyet és egy vágót adjanak».
9. «Almásy Hona és Erzsébet rokonaimnak egy-egy tavalyi üsző
tinót. Szuhai Katinak pedig házamnál gyermekeim körül való dajkaságáért egy harmadfű üsző tinót.»
10. «Solymosi plébános uramnak új miséje mondásakor kereszt
atyja lévén, Ígértem egy gyermek-lovat, azt is adják meg».
Nyilván kimondja, hogy «pénzbeli legatumok iránt feleségemet
hirtelen a fizetésre rá ne szorítsák, hanem várjanak addig, míg
bornak, vagy marhának az árából kitelhetik».
Vallásos érzületének kidomborodása mellett azért becses e vég
rendelet, melyet magasztos egyszerűség jellemez, mivel tulajdon
kép az nem egyéb, mint hű élettársának, nemes Deák Juditnak,
családunk ősanyjának nyilt és hallgatag dicsérete.
Tudhatta, hogy műve még nem befejezett, de a befejezetlen
munkát betetőzi majd a páratlan erélyű munkatárs, s a fiú- és
leánygyermekeket akként osztoztatja majd meg az okos anya, hogy
az Almásy név és a szülői szeretet egyaránt érvényesüljön.
Almásy Jánosnak 1704-én túl semmi nyoma. A következő évek
ben már özvegye, a mi «nagyasszonyunk» áll helyt és jár el a
család függő dolgaiban. (3)
1704— 1719- Pótló végrendeletében Írja Almásy János: «Törökszentmiklós s a hozzátartozó pusztákról van királyi adomány- és
beigtatást rendelő levelem, be is vezettettem volt magamat, de mint
hogy az idegen német nemzet országunk törvénye ellen uraságomban
zavarván, birnom nem hagyta, annak orvoslására felküldöttem volt
Bécsbe a beigtató-levelet, mely mindekkoráig is o tt maradt», meg
hagyja, hogy az egri káptalantól annak hiteles mássa vétessék.
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1719 április 19-én Károly király helyt adva özvegy Almásy
Jánosné és fia sürgetésének, kiadja Törökszentmiklósra vonatkozólag
új adomány czímen a királyi beleegyezést tartalmazó nagy pecsétes
levelet, melyben az ügy kései elintézésének okául a «belzavarok»
emlittetnek.
1720 május 6-ka előtt eshetett nagyasszonyunk halála, miután e
napon bontatott föl végrendelete, melyből itt csupán annyit közlünk,
a mennyi elegendőnek látszik nem közönséges egyéniségének fel
tüntetésére és annak igazolására, hogy sok bölcseséggel és anyai
szivének sok megtagadásával vitte keresztül «édes boldogult urának»
az Almásy név biztos megállapítását czélzó kívánságát.
J7i6m árczius 23-án lett letéve az Almásyak között a mieink
nek szóló családi törvény leghathatósabb pontja, mely a férfi-utódok
örökléséről szól, Deák Judit nagyasszonynak tollba adott végren
deletében. Végső akaratát 19 pontban más irta le az ő eleven
szavai után és ő csupán saját keze keresztvonásával hitelesí
tette azt.
Akkor még a nő, még a nálánál magasabb születésű is, nyelve
ket a bonne-tói tanulván, csak házi egyetemet végzett gondos anyai
vezetés mellett a házi asszony nemes és sokoldalú teendőiben és
a vagyon megtakarításának és szaporításának odaadást igénylő fogá
saiban. Deák Judit végrendeletének megalkotásakor nem volt —
saját vallomása szerint — beteg, hanem hogy gyermekei közt az
eshető villongásnak elejét vegye, látta idejét, hogy «Istenben bol
dogult, kimúlt édes urával» együtt és azóta keresett, valamint
eldődeiről maradt ingó és ingatlan javairól rendelkezzék.
Ezen végrendeletet első sorban is korának mély vallásos meg
győződése és hangulata jellemzi. Végrendelkezése egyik indító
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okául azt hozza fel, hogy «lelke üdvösségének akarja gondját vi
selni». Azon indokból, mert «lelkünk üdvösségének keresése a
legszükségesebb», hagy a gyöngyösi tisztelendő pater franciscánusok egyházának boltozására 300 rénes forintokat.
Ugyancsak nekik szt. misék szolgáltatására száz váltó irtot.
Négy congregatióknak egyenlő szétosztásra száz irtot.
Szt. Bertalan egyházára 100 frtot.
Szt. Erzsébet egyházának egy harmadfű tinót, az o tt levő sze
gényeknek 10 kila búzát.
Szt. Orbán egyházára két gyermek-lovat.
Tisztelendő pater Jezsuitáknak 30 kila búzát, 10 akó bort.
És utolsó kérése és intelme is gyermekeihez az, hogy «kivált
képen az Ú r-lstent féljék, egymást igen szeressék, sem édes atyjuk,
sem nemzetségük leikéről, úgy a magam bűnös lelkemről is el ne
feledkezzenek».
Végrendeletét áltáljában a férfi-ágnak való kedvezés, — a köz
vetett hagyományosok irányában a takarékosság jellemzi.
«Almásy János fiam, mondja ő, legkisebb lévén gyermekeim
között, minthogy annak rende szerint még szárnyára nem bocsát
hattám, neki hagyom a gyöngyösi házamat minden hozzátartozandóságával».
«A gyöngyösi majoromat két kertjével együtt».
«A gyöngyösi, halászi és püspöki határokon levő szántófölde
met vetéssel együtt egészben, a gyöngyösi szőllőket, mérai, zaránki,
fogacsi, cselőházi, zsadányi részeket minden rajta tett épületekkel,
majorsággal, serházzal, malommal, pálinkaházzal ugyancsak Almásy
János fiamnak minden o tt levő tartozandóságokkal együtt».
«Mindazonáltal azon egy házhelyet Zsadányban, melyet magam
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váltottam Majzik familiátúl négyszáz magyar forintokon, és öt
kancza lovakon a Tarcsa felül való réttel hagyom Apollónia leá
nyomnak».
«E mellett a fel ül említett, és János fiamnak hagyott határokon
is a szántás és vetés minden dézsma nélkül szabad legyen Apollónia
leányomnak».
«Gyöngyöshalászi részt malomrészemmel, o tt levő rétekkel,
halmaji részt malmostul, a nagyfügedi és kisfügedi, nagyboczonádi
részeket a törökszentmiklósi jószággal együtt hagyom János nevű
fiamnak. Azonban a fiamnak hagyott határokban két leányom
marháinak is szabad legeltetése legyen, de nem a fiam sérelmével,
és hogy egyébiránt magoktól intézkedjenek, meg nem engedtetik».
«Nem különben a kocsis lovaim kocsistól, a vasas ládában levő
portékával (adván belőle mind Ágnes, mind Apolló leányimnak
egy-egy aranyos csészét, melyek virágosak, nagyobbak és egyfor
mák) és a minő göblös ökreim vágynak, búzakészlettel, borommal,
vetésemmel, árpa, zab, kölesterméssel, úgy kezes- és paripalovakkal
(minthogy az adósságokat mind Almásy Jánosnak kelletik fizetnie)
neki hagyom».
«A szőllő, mely Istenben boldogult apátúr, Almásy András
úrtól maradt, legyen Apollónia leányomé».
«Stössel Kristóf vöm uramnak sok rendbéli szolgálatáért két
száz (200) rénes forintokat, melyeknek 180 rénes forintja már
régen kölcsön lévén neki adva, számíttassék ezen summába, tar
tozván hozzáadni Almásy János fiam 20 rénes frtot».
«Detrik Böskének négy jármos ökröt, öt tehenet, öt kancza
lovat (sem nem javát, sem nem roszát) négy selyem szoknyát,
négy vállat selyem posztó szoknyával és mentével annak rende
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szerént becsületesen elkészíttetvén és fejér ruhámból is egy ládá
val, melyet számára különösen szabottam, és meg is adattassék».
És ugyancsak neki «egy ezüst párt-övet, egy ezüst pohárral,
három ezüst kanállal, egy pár ezüst nyelű késsel, melyeknek a villája
ezüst, négy derekallyal, hat vánkossal, selyem paplannal, hozzá
való lepedőkkel, és azon száz tallérokhoz, melyek már részére ki
vannak adva interesre», .- hágy még száz tallért.
Ki lehetett ezen leány, ki iránt a nagyasszony ily szokatlanul
bőkezű, más, mint az ő kedvencz árva unokája.
«M ielőtt a közosztályra menő javak felosztatnának, elsőben is
a ménesbeli lovak és gulyabeli marhák közül Almásy János fiam
szabad tetszése szerint válaszszon ki magának 20 kancza lovat
csikóstól, egy ménlovat, 20 borjas tehenet egy bikával, ez meglevén (és e részben a többi hagyomány is kiadatván) Ágnes, Apollo
és János gyermekeim között menjen egyenlő osztályra.
Kecskemét körül levő örökös pusztáimat, mint ősi jószágot
hagyom a három gyermekeimnek egyenlőképen.
A Benén levő Kis Gáspárnétól

örökösen vett negyedrész

malomrészemet hagyom Detrik Böskének.
Ugyan a Benén levő Fodor malma felét, a mikófalvi részbir
tokot a malomrészszel együtt, a leleszi házhelyet, szűcsi, bodi,
sülyi, kőtelki, gyandai, tiszabői, domaházi, gacsai, disznósdi, arlói
részeket, a pélyi házhelyet és nemes Pest vármegyében levő tó t
falusi pusztának hármadrészét hagyom a három gyermekeimnek
egyenlőképen.
Minden szekereimet, kocsimat, ekéimet és azokhoz tartozandó
mindennemű eszközeimet, tizenhat jármos ökrökkel, juhaimat, méheimet és sertéseimet hagyom János fiamnak.
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«A törökszentmiklósi jószág királyi adomány szerint is fiu-ágat
illetvén, legyen János fiamé, vagy pedig magtalanul meghalván,
maradjon a leányágra».
«Az édes szüléimről maradván rám száz tallér, tiz anya-ló,
négy ökör, húsz tehén, öt borjú, — föntebb megirt módon ki
lévén adva részök, ezek iránt a fiamat ne háborgassák, mivel Isten
ben boldogult kimúlt édes Uram testamentuma is az egymás közt
levő atyafiságos szeretetnek megtartását kívánván, ezeket szabad
rendelkezésemre hagyta».
«Apollónia édes leányomnak, minthogy Isten szép gyermekekkel
is megáldotta, ellenben sok szomorúságokkal és kárvallásokkal is
meglátogatta, hagyok kétszáz rénes forintokat».
«Ha Ágnes vagy Apollónia leányaim magtalanul találnának
meghalni, a nékik hagyott részek Almásy János fiamra szálljanak
vissza».
«Mindennemű jószágokról való oklevelek János fiam kezénél
maradjanak, s mindazok

is, akár ingó, akár ingatlan javaim,

valamik ezen testamentumban nem specificaltatnak». stb. stb. stb.
*
Mindezek eléggé jellemzik őt, mint családunknak a történeti
látóhatáron felismerhető első női mintaképét; hogy milyen nevelő
anya volt, e mellett bizonyságtételre «édes János fiát» kell föl
kérnünk.

G róf Jllm ásy Dénes: Jllm ásy grófok •
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Vizsgáljuk meg, a mennyire adataink engedik, a köztéren ki
fejtett munkásságát és magánügyeivel való bajlakodásait, hogy jel
lemét kidomboríthassuk.
Nincsen rá adatunk, hogy mikor? de nem lett volna Almásy
János korának gyermeke, ha a közszolgálatot nem a vármegyén
kezdi vala meg.
«Az 1728-iki országgyűlésre Heves vármegye követekül Jllmásy
Jánost és Vay Ádámot küldötte azon utasítással, hogy igyekezze
nek a főispánnal egy értelemben ő felségének jó szándékát előmoz
dítani. Ha majd az adó kérdése előjön, az ország rendéivel arra
törekedjenek, hogy az ország túlterheltségét figyelembe véve a
katonaság számát apaszsza ő felsége, vagy, ha ez nem lehetséges,
legalább az eddigi teher ne emeltessék. Hogy a törvények javítá
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sára szóló tervezet megkészíttetvén, a megyékkel közöltessék véle
ményezés végett. A követek belátására bizatik, hogy, ha segíthet
nek, segítsenek azokon, kiknek javai a határidő mulasztása miatt
vétettek el, ha csak önkényt ki nem egyeztek, legalább részökre
az elővételi jog engedtessék meg» stb.
1732. Jllmásy Jánost helytartósági főjegyzőnek, találjuk (perso
nalis praesentiae Regiae protonotarius).
1744. Táblai ülnök1749. Septemvir; de jóval korábban kellett azzá lennie, miután
több évtizeden keresztül viselte ezen magas állás czimét és terhét.
1750. Nádori Jászkun főkapitány. Úgy látszik, azért nem szűnt
meg hétszemélynök lenni, miután a későbbi Írások megint ilyen
nek tüntetik föl. Jászkun főkapitányságát Mária Teréziának egy
ünnepélyes kiadású levele (1750.) akként jellemzi, hogy tisztét
egész odaadással, hévvel és lelkesedéssel vitte, (omni cum integri
tate, zelo et favore.) Talán ekkor lett királyi tanácsos is.
1756. J^irályi tanácsos és septemvir. Mária Terézia ez évről
szóló nagy pecsétes levelében «törhetlen hűségét, hivséges és hasznos
szolgálatainak érdemeit» emeli ki.
Más királyi levél azt mondja róla, hogy a «közügyek hű és
serény előmozdítója» volt.
M ikor vált meg magas állásától és vonult vissza élénk családi
tűzhelyéhez, biztosan meg nem állapítható.
*
Nemes Almásy Jánoséknál az Jlnna-napot ünnepelték a család
ban a tekintetes nagyasszony névnapjaként. Borsy Jlnna, mert róla
van szó, nem csupán Borsy Mihálynak, Borsod vármegye erélyes
5*
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alispánjának leánya, hanem egyszersmind a honfoglaló Eörs vezér
nek egyik kései leányivadéka volt.
Az Örsur nemzetség a Tibold családban virágzott, a Tiboldok
pedig a geszti-ágban tartották főn magukat legtovább. Ennek egyik
leánysarja volt Borsy Jlnna. ő atyjától nem csupán Tibold-féle
részbirtokokat örökölt, hanem örökölte egyszersmind az eszmét is,
hogy más családoknak e nemű jogigényeit is, a mennyiben lehet
séges, peres vagy békés utón magához váltsa. És e részben fér
fias erélyt és nagy tevékenységet fejtett ki.
Borsodban az Almásyak általa lettek birtokosok, s nyertek
alkalmat újabb térfoglalásra és terjeszkedésre.
Almásy János maga is szenvedélyes vagyonszerző lévén, mihez
feleségének ösztönzése is nagyban hozzájárulhatott, állandóan pénzre
volt szüksége, hogy uradalmakat vásárolhasson, idegen birtokjogo
kat magához válthasson; a kimeríthetetlen pénzforrást kétségkívül
Borsy Anna nagyasszonyunknak élelmességében és takarékosságá
ban találta fel.
Borsy Anna számos gyermekeinek felmutatásával eléggé beszá
mol édes anyai kötelességének hív betöltéséről. Hat nagy reményű
fiú és két leány vallotta őt «édes anyámasszony»-nak.
Férjét túlélte. «1772. julius 3-án volt temetése Borsy Anna
nagyasszonynak, Almásy János élete párjának», olvassuk a gyön
gyösi jó ferenczrendiek házi naplójában.
Csak sajnálnunk lehet, hogy végrendeletét nem birjuk, s benne
szellemi arczképét; és nem olvashatjuk az ő szavaiban, tehát leg
hitelesebb alakban, az indító okokat, melyek hosszú és munkás
életében eszméi, tetteinek rugói voltak.
ő e szerint immár nem biztathatja késő unokáit, hogy «isten-
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félők, vallásosak, összetartók legyenek»; de e körülmény nem aka
dály abban, hogy a családban a női erények utólérhetetlen példa
képe maradjon.
*
A családtörténeti adatok világításában bemutatván Borsy Annát,
most már bízvást visszatérhetünk gyermekeinek atyjához, a fárad
hatatlan tevékenységű családatyához, kit áldva emlegetnek vala még
a dédunokák ajkai is.
«A nemzet családokból áll.» Ezen való igazságból önként kö
vetkezik, hogy a nemzet javát munkálja mindenik birtokos, a ki
igyekszik örökét jogi biztonságba helyezni, ivadékai jólétét szer
zeményekkel fokozni, és bölcs intézkedések által a meglevő anyagi
kedvező helyzetet a későbbi korra nézve is lehetőleg állandóvá
tenni. Sok az, a mit ezen irányban Almásy János septemvir csa
ládjáért tett volt.
Örökét illetőleg ő maga mondja : «Örökségeim maradtak édes
szüléimről, de nincsen olyan, melyben megtámadtatásaim ne lettek
volna, azért mondhatom magamat még azokban is vagyonszerző
nek (aquisitor) főképen Vécsen és Togacson (Hevesben). Télfa lu t
(Vécs mellett való birtokdarab) királyi adománylevél által biztosí
tottam és visszapereltem. T^isfügéd (Heves) magában véve is kicsiny,
de a neoaquistica bizottság felére mégis rátette a kezét, azt is
visszaszereztem. JVagyfügedre három királyi adománylevelem is van;
a harmadikat én jártam ki. Togacs miatt három ízben volt ügyembajom a királyi táblán. Boczonádot zálogképen birta az édes anyám,
én meg elörökítettem és róla királyi adományt szereztem. JWérát
édes anyám, másik részét meg magam szereztem, valamint a róla
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szóló királyi levelet «még ifjú legénységemben». A Majzikoktól
két fundust nyertem. Halászban (Heves) magam szerzeményei
vannak. A miskolczi házat magam szerzettem.»
Egyéb szerzeményeiről, illetőleg (feleségét is beleértve) szerze
ményeikről, melyeket királyi és nádori levelek, káptalani beiktató
jelentések igazolnak, valamint más peres és ügyleti dolgairól jegy
zeteink számolnak be.W
M ár csak jegyzetes kimutatásunk tanúskodása szerint is Almásy
János az elégnél is sokkal többet te tt az atyai kötelességnek e
részben való teljesítése tekintetében.
M ég nagyobb ő, ha benne az Almásy név viselőjét és tovább
származtatóját tekintjük és számba veszszük a szüleitől öröklött
azon önérzetes buzgalmat, melylyel e név emelkedését óhajtja és
mondhatni fanatikus erélylyel munkálja.
Építész nem dolgozhatik nemesebb hevülettel felállításában
egy büszke épületnek, mely nevét leszen megörökítendő, mint a
melylyel ő az Almásy név emelkedésének lépcsőit faragja és egy
másra illesztgeti.
Minden nagy atyai szeretete mellett is nagy különbség vala
fiának avagy leányának lenni. A leányban kihal a családi név,
a férfi sarj pedig egy másik emberöltőnek hagyományozza azt által.
Szülői örökét kétannyira emelvén, volt mit hagynia fiú- és
leánygyermekeinek egyaránt. És hogy az utóbbiak iránt sem volt
mostoha, végső rendelkezése bizonyítja. Volt rá gondja, hogy «ne
lamentáljanak az lányai», «hogy ebben is meglássák a lányaim, hogy
atyai szeretettel vagyok hozzájok».
És csakugyan szépen kapott a két lány is; bár valódi örökö
söknek a névfentartó fiúivadékot czélozták intézkedései.
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A mi az Almásy-név cultusát illeti, azt a következő végrende
leti helyek is igazolják:
Zsadány és Cselőháza közosztályra mennek, «hanem az rezidentiamat, malmomat és serházamat fiaimnak hagyom».
«A miskfilczi ház, kit magam szerzettem, úgy a pesti, a családomé,
és ha Borsodban valamelyik Jllmásy tisztviselő lesz, Jakhatik benne,
úgy Pesten is, ki a táblánál lesz, vagy vagyon, olyanok bírhassák.»
Ha Jllmásy János a család örök kegyeletére érdemesíté magát,
mint boldogulásuk egyik alapvetője, ezen kegyelet csak növekedik,
ha benne a családi patriarchalis rendszer meghonosítóját és a csa
lád egységének és összetartozandóságának hosszú időre szóló meg
teremtőjét kivánjuk méltányolni.
Végrendeletében a következő intézkedése foglaltatik:
«Törö'kszentmiklós a fiú-ágat illeti, mutatja a királyi adomány
levél; de egy kormányozza, úgy mint Pál fiam ; hanem, ha peres
támadások merülnek fel, a költség közös legyen. Gondnokságáért
évenkinti dija ioo drb arany, a többit oszszák fel a fiúk maguk
közt. Számot adni nem ő, hanem a tisztek tartoznak.»
«A szerencsi jószágom a fiú-ágat illeti, mutatja a királyi ado
mánylevél, azt Jfíihály fiam kormányozza. Gondnokságáért lesz
100 drb aranya, a többi jövedelmet egyiránt oszszák. Számot adni
a tiszttartó fog.»
«A verebélyi jószágot János fiam kezelje. M inthogy nem nagy
jövedelmű, a haszon hatoda az övé, a tőbbin a fiák egyenlően
osztakozzanak. Ha akár szentmiklósi, akár szerencsi, akár verebélyi
jószágigazgató meghal, ugyancsak olyat válaszszanak közülök, ki
alkalmas. Tízen három rendbeli jószágot el ne oszszák nemzedékrőlnemzedékre.»
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Ezen intézkedéséért még a késő ivadék is áldá haló porait,
hogy a nemzetség közös jószágainak megalkotása által nyilván
valóvá tette, hogy egy nemzetségben a közszeretet, összetartás és
vagyonbeli gyarapodás csak akképen erősödhetik meg, ha a befolyó
jövedelmek nem egy, vagy két tagot, hanem az egész nemzetséget
illetik a végre, hogy a sors kegyeltjét úgy, mint a ki iránt sorsa
mostoha, a higgadtat úgy, mint a szeles könnyű vérűt, a tapasz
talt gazdát úgy, mint a tapasztalatlant, a tekervényes földi nagy
pályán egy kitűzött életczél vezérelje.
Sokáig szokásban volt a nemzetség érdemesbjeit vele vetni
össze, hogy: «eldődünknek: Almásy Jánosnak méltó unokája.»
Fő jellemvonása a vallásosság, mely tekintetben anyjának méltó
fia és mintaképe fiainak és unokáinak.
1721-ben a gyöngyös-halászi (egri egyházm.) paróchia körül
érdemesítette magát kiválóbban.
1756. Egy ezer rénes forintot teszen le az egri káptalannál a
szerencsi paróchia részére azon kikötéssel, hogy az időszerinti oda
való plébánusok annak kamatai fejében évnegyedenkint kimaradhatlanul két szt. misét végezzenek: egyet érette és felesége: Borsy
Annáért, a másikat pedig gyermekei s vérrokonaiért.
Végrendeletében (1759. jan. 4.) mondja:

«Elsőbben is szt. misékre hagyok 500 forintokat, temetésemre
hasonlóképen 500 forintokat és a mi abbul kimaradna, mivel semmi
pompát nem akarok, az is osztassák Istenért.»
Jellemzi őt hitvestársa iránt való figyelme, gondoskodása és bizalma,
ki a meddig az Úr-lsten életben tartja, addig ő marad a jószágban;
megbecsüljék őt gyermekei és ha valamelyik nyughatatlankodnék,
a szerzeményes jószágaiból mindaddig, mig él, ne részesedjen.
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Alig lehet kétség benne, hogy belső énjét leghathatósabban a
végrendeletében nyilvánuló végső intelmében és tanácsadásaiban
hagyta hátra családi szellemi örökségképen. Ím e:
«Minthogy az isteni félelem, igaz hit és jó cselekedetekért
mind világi és mind lelki boldogságot nyerünk, kérem gyermekei
met elsőbben is, hogy Istenre nézve az anyaszentegyházhoz, utána
fölkent királyunkhoz hivek legyenek, édes anyjokat megbecsüljék,
egymást szeressék. M ert, mitől Isten őrizzen, ha valamelyik még
a tizedik ivadékban is elfajulna az igaz római anyaszentegyháztul,
semminemű örökségemben ne részesedjen, hanem a kik hivek lesz
nek, azokra szálljon; hogyha pedig olyanok nem lennének (mit
Isten ne adjon!), szálljon egyenesen a kincstárra, hogysem az olyan
elfajult személynél maradna.»
Kort és személyt egyaránt jellemző nyilatkozat!
«Intem a gyermekeimet: ne veszekedjenek. Egyik a másikát meg
ne csalja. Istenesen osztozkodjanak. Lássák b e : ki veszekedő lesz,
indítója leszen a háborúnak, azon Isten áldása nem lesz, a ki pedig
békességes tűrő lesz, azt áldja meg az Ur-lsten! Én is atyai áldá
somat úgy adom reájok. Istenért tehetségűk szerint, mi lehetséges,
cselekedjenek, a szegényeket táplálják. Tudom, kiterjed Ő szt. Fel
ségének minden áldása reájuk mind ezen, mind a más világon.»
Utolsó akaratának Írásba tétele után még hat évig élt.
« 1765. ápril 16-án az általa emelt lorettói kápolnában tétetett
nyugodalomra tettes és nagyságos Almásy János — mondja a
gyöngyösi szt. ferenczrendüek hálás naplója, — ki folyó hó 11-én
hunyt el, néhai septemvir, Jászkun kapitány, a mi conventünknek
kiváló nagy jóltevője. A gyászszertartást Huber Mátyás egri püs
pök-kanonok végezte. Emlékezete áldásban vagyon.»
G róf Jllm ásy Dénes : Jllm ásy grófok•
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I. PÁL.

E néven első; vagy az egykorú Írások szerint: öregebbikA közszolgálatot az Almásyak szokása szerint ő is a vár
megyénél kezdte. Kora fiatalságában, már 1746-ban Heves vármegye
egyik követéül őt küldi az országgyűlésbe. 1746-ban táblabiró,
1756-ban udvari tanácsos (consilarius). A jászok és kunok al-, majd
főkapitányi tisztét is hosszú időn át viselte, s három évtizeden
keresztül a hétszemélyes tábla ülnöke.
Hogy miként forgolódott a közjó előmozdításán, erre nézve
kevés felvilágosító adatra akadtunk; úgy látszik azonban, hogy
mindenütt férfiasán megállta helyét, mert Ferencz király egy
1795-ben kelt iratában ezt mondja:
«Jász-kun al-, majd főkapitány. A thuri és vásárhelyi belső
mozgalmat gyorsan és erélyesen elfojtotta.
1756-ban a burkus háborúkor egész ezredet alakított, majd
nem harmincz esztendő óta (körülbelül tehát 1765-től kezdve), mint
septemvir fáradhatatlan, buzgó törekvéssel járt el, úgy, hogy a
szt. István jeles rend keresztjére érdemesítette magát».
E királyi levél elég szűkszavú ugyan, de teljesen tájékoztató.
Sok gondot és fáradságot igénylő magas hivatalai mellett a
család ügyét-baját sem hanyagolja el, sőt, ha az e téren kifejtett
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munkásságát számba veszszük, családtörténeti szempontból is az
elsők közé kell őt sorolnunk.
Az Almásy-birtokok egyikére, másikára itt-o tt még mindig
támasztanak igényt, a mi az akkori viszonyokból könnyen meg
magyarázható, azonkívül 11. Jánosnak az osztatlan birtokokra vonat
kozó végintézkedése sem volt olyan, mely mindenkinek tetszhetett
volna, s a leányág sem szűnt meg egy vagy más czimen just
keresni (Almásy Apollónak egész élete csupa pörlekedés); de Pál
a különböző támadásokkal szemben mindig résen áll. ő a család
igazainak éber őre, bevehetetlen védbástyája és az Almásy-jogosultságoknak tovább fejlesztője. Atyja halála óta ő a család paizsa, ki
minden csapást felfog; eleven kard, ki minden támadást vissza
utasít.^)
Testvérei között első szülöttségénél, s határozottan legkiválóbb
tehetségeinél fogva különben is némi előjogot gyakorolt. Tanácsot
igénylő magánügyeikben könnyű és gyorsjárású észszel Ítélkezett,
s fáradságot nem kiméivé járt el dolgaikban, latba vetve, ha kel
lett, állása tekintélyét is.
Ezen önkénytelen fensőbbség idő múltával kiterjedvén az új
ivadékra is, Almásy Pál patriarchalis tekintélylyé nőtte ki magát.
A család «oraculum»-a gyanánt tiszteié és a fiatalság merész
vállalkozásainál mindig föl-fölmerül a kérdés: mit mond hozzá a
«gyöngyösi bölcs»?
*
Lelki világába bepillantást engednek fentmaradt levelei. (6)
Ezen levelek tele vannak keresztény bölcseséggel, s a mély
vallásosságnak, családja iránti

odaadó szeretetének, vérei iránt
6
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viseltető önzetlen ragaszkodásának mind

megannyi

megnyilat

kozásai.
Az ő vallásossága nem a korszak pietismusa, hanem egy ma
gas szárnyalású keresztény bölcsnek lelki életszükséglete; gyakor
lati életbölcselet, mely az Istenbe vetett bizodalmát és az Isten
akaratában való megnyugvást tekinti a boldogság és megelégedés
próbaköveinek.
Megható, a mi csak kristálytiszta lelkeknek lehet sajátja, a
boldogságos szűz Mária iránt viseltető kegyelete és gyermeki
bizodalma.
Imádkozik, ha jó hirt hall, vagy közölhet; imádkozik, ha sze
retteit baj fenyegeti, vagy ha valamely dolgának kimenetele felett
aggodalmas.
Késő vénségében (76 éves korában) is Mária-Zellbe kívánko
zott; de az imádandó Gondviselés tiltakozott e kegyeletes merény
let ellen. Mihály öcscse ugyanis súlyos betegségbe esett, a mely
ből nem is épült ki többé.
Ezen rá nézve igen szomorú körülmény tartotta vissza a ke
gyeletes úttól, a melyre pedig nagyban készülődött.
A hiúság távol volt tőle; kitüntetésekre nem vágyódott, pedig,
miként a fiaival való levelezéséből kivehető, könnyű szerrel elnyer
hette volna a grófi rangot. De a bölcs öreget ilyes gondolatok
nem háborgatták, lgnácz fiának 1790 január 16-án kelt levelében
irja: «Nekem nyugalom kell és puszta titulus épen természetem ellen
van. Se gróf, se báró a magam személyére nem leszek• De ha avval
magatokon segíthettek, nem vagyok ellene. Séd non svadeo, ut
huiusmodi titulus pro posteris accipiatis».
*
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Nagy ember, nemes lélek volt; megérdemelte, Hogy boldog
házi otthona legyen.
De volt is. Gyöngyösi kúriája, a mely évtizedeken keresztül
inkább csak üdülő helye, mint állandó otthona vala, el volt látva
mindennel, a mi az ő nemes szivét boldogíthatta.
Itt egészen felolvadt a hű élettárs és az édes gyermekek szeretetében.
Almásy Pálnak nagyasszonya kvassai Kvassay Francziska volt.
Több mint látszat, hogy benne, a regényes Trencsénnek szép tün
dérében, Almásy Pál drága gyöngyöt talált, a melyet méltán nagyra
becsülhetett.
Ő még azon kornak leánya volt, midőn a férfiaknak az állott
tisztében, hogy észszel; a nőknek, hogy szívvel dolgozzanak.
Vele született jámborságán kívül házi erények és családja iránti
odaadó szeretet jellemzik.
Figyelmét nem kerülik el a háztartás legapróbb részletei sem;
gyermekeit pedig egész anyai szeretetével gondozza, ápolja, neveli,
s felnőtt korukban is körülrajongja őket az édes anya gondos
figyelmével. (7)
Sok gyermeknek adott é letet; de csak négyet sikerült felne
velnie; a többit,

hatot vagy nyolczat — kis korukban elveszít

vén, nem csoda, hogy testben-lélekben idő nap előtt megtörött.
Gyengélkedő állapota a hűséges férjnek sok aggodalmat okozott.
Egy-egy szülötte, vagy unokája gyászeseténél mindig olvashatjuk
leveleiben: «csak édes anyátokon búsulok».
1797 január 21 -én tétetett nyugvó helyére Kvassay Francziska.
69 év vagyon emlékkövére vésve.
«Kiváló jámborság és isteni félelem hirében halt meg. Renge-
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teg néptömeg sírása és zokogása mellett temették el.» (Gyöngyösi
ferencziek.)
A szerető hitves elhunyta után Almásy Pált, aggkori gyöngeségét felhasználva, némely cselszövő asszonyok megakarták házasí
tani. A házasságból ugyan semmi sem lett, de ez áldatlan viszony
sok gondot és töprengést okozott a szerető gyermekeknek. E tárgy
ban váltott leveleik azonban fényes tanuságtételül szolgálnak arra
nézve, hogy a rajongó gyermeki szeretet változatlanul kisérte őt
sírjáig.®
A gyöngyösi ferenczrendiek naplójában olvassuk:
« 1804 november 21 -én tem ettetett el mélt. Almásy Pál úr
életének 84-ik évében. Ezen rendkívüli nagy és derék férfiú hon
fiúi és vallási erényeiről lelkes elragadtatás nélkül nem lehet
megemlékezni. A mily dicső volt élete, ép oly szent és épületes
volt halála is. Kiváló tisztelője volt a boldogságos szűznek.»
Végrendeletét egészben nem ismerjük, de bölcseségére vall,
hogy saját ivadékának és benne az Almásy név jövendőjének is
biztosítására új alapot rakott le a két majorátus megalapításában
két idősb fia számára;* istenes lelkülete mellett tanúskodnak az
alapítványok, a melyeket kegyeletes czélokra rendel.
Utána a genealógiai táblázat alakulása a következő:

n eje: kvassai K vassay F rancziska
II. PÁL

II. 1GNÁCZ

ISTVÁN

ANNA
br. Eötvös G áborné
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I. 1GNÁCZ

Nagy katona és az egyik grófi ág alapítója.
«Katonai pályáján különféle háborúkban vitézkedett», mondja
róla egyik királyi levél (1741). És egy későbbi keletűben olvas
suk: «Heves háborúkban, mint őrnagy, alezredes, ezredes, tábor
nok, lovassági tábornok fáradhatatlan buzgalommal és lelkesedéssel
járt el».
A hét éves háborúban, mint huszárezredes nagy sikerrel aratta
az érdem véres babérait. Megkapta a M ária Terézia-rendet, majd
altábornagyi (General-Feldmarchal-Lieutenand) rangra emelkedett,
valóságos belső titkos tanácsos és ezredtulajdonos lett, s végül
1777 november 8-án grófi rangra emeltetett.
Első felesége Splényi Johanna bárónő volt, a kit a halál korán
elragadott szerető férje mellől. Földi angyal lehetett, mert hűlt
tetemei sokáig küzdöttek az enyészet szellemével, s talán mostanig
is ép állapotban vannak. A gyöngyösi ferenczrendiek házi napló
jában ugyanis ezt olvassuk:
«1762 május 30-án tem etődött el nagys. Almásy Jgnácz lovas
ezredesnek hitvese, született Splényi bárónő nagyasszony 25 éves
korában. Sírja később felbontatván ezen Splényi Johanna bárónő
nek, úgy tapasztaltatott, hogy a romlatlanságnak nem csekély jelei
mutatkoznak a múlandóságnak átadott tetemén.»
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Másodszor Splényi Teréz bárónőt vette feleségül.
E házasságából három fiú-gyermeke született, a kiket a családi
hagyománytól eltérőleg Jllés-nzk, 'Enoch-nak és J^ristóf-nak keresz
teltek. A két első ikertestvér volt.
Ignácz grófnak unokaöcscseihez írott levelei a mellett tanús
kodnak, hogy felesége és két első fia zavart anyagi helyzetbe hoz
ták öreg napjaiban, s az egykoron hős katonának utolsó éveiben
sok szomorúsággal és gonddal kellett küzdenie.^)
«1804 márczius 7-én hunyt el az Urban nagymélt. .Almásy
Ignácz gróf ezredtulajdonos, lovastábornok 79 éves korában. Zsadányban van eltemetve.» A ferenczrendiek évkönyve nagy magasztalással emlékezik meg róla.
Elhunyt, és az özvegygyei s az árvákkal való bajlakodás a
család nyakába szakadt.O“)
Énoch 1814 deczember 14-én hunyt el 35 éves korában. Fele
sége Keglevics Teréz grófnő három gyermekkel ajándékozta meg,
kik közül a legidősebb: Zsófia Batha Józsefnek lett a neje; a
másik lányt: A délt gróf Festetits Ágoston vette nőül; fia György,
ki atyja halálakor csak 9 éves volt, kir. ajtónálló lett, s 1880. évi
április 7-én mint excellentissimus tem ettetett el a gyöngyösi sír
boltba.
Illés atyja ezredében őrnagyi rangra emelkedett; nőül vette
Festetits Szidónia grófnőt. Csupán egy leányuk m aradt: Mária,
kinek férje báró Werklein József ezredes volt.
Illés 1837 augusztus 17-én halt meg Bécsben.
Harmadik fia a generálisnak: Kristóf, cs. és kir- ezredes. Felesége
Haller Rozália grófnő, több gyermeknek adott életet, a kik közül
a legidősb; Móricz m. kir. helytartósági tanácsos, majd kincstári
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alelnök, cs. és kir. kamarás, val. belső titkos tanácsos, majd Bécsben
a pénzügyminisztériumban osztályfőnök, végül birodalmi tanácsos.
M óricz gróf kétszer is nősült. Első neje Wolkenstein-Trostburg
grófnő, a második Festetits Róza grófnő volt. F iá t: Jllbertet korán
elvesztette, leánya: Melanie gróf Pálffy András volt testőrkapitány
neje lett.
Kristófnak második fia: Ernő-Bódog cs. és kir. alezredes volt, a
ki 1849-ben hunyt el.
Ennek fia Tasiló e grófi ág fen tartója.

G róf Jllm ásy D énes: Jllm ásy grófok-
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MIHÁLY.

Császári és kir. tanácsos. E családnak másod- vagy harmad
szülötte lehetett.
1746-ban látjuk őt először fitestvéreinek gyülekezetében már
mint vezető férfiút s boczonádi, fogacsi, mérai, leleszi, nagyfügedi
és bodi bevezetett részbirtokost.
Nagy gazda tekintélyében kellett atyja előtt állania, mint a ki
végrendeleti leg rábizta az osztatlan szerencsi uradalom kezelését.
A garanyi birtokkal (Zemplén vm.) szaporította az JJlmásy
javakat.
Okolicsányi János garanyi birtokosnak (Podhurnyai Zsuzsánnától) két leánya volt: Anna, a kit Matyasovszky Tamás vett fele
ségül, és Zsuzsánna, a ki JJlmásy Mihály hitvese lett. 1767-ben
már ezen a néven találjuk, a mikor is szegény Anna, mint elme
beteg a bécsi apáczákhoz kerülvén, ellátásáról nővére gondos
kodik. Anna még 1767-ben elhalálozván, Matyasovszkynak kész
pénzbeli kielégíttetése után összes ingó és ingatlan javai nővérére
szálltak.
Maga Zsuzsánna sem volt hosszú életű. Koporsóját 1783-ban
helyezték el a garanyi sírboltban.
így ju to tt az Okolicsányi vagyon Jllmásy Mihály-ra., a ki is
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azt, minthogy gyermekei csecsemő korukban elhaltak (a garanyi
sírboltban kettő fekszik), 1786-ban kelt végrendeletével unokaöcscseinek, Pál bátyja fiainak: 11. Pál, 11. lgnácz és Istvánnak
hagyta.
Állott pedig a garanyi uradalom: Bodzás-Ujlak városából, Garany,
J^ásó egész helységekből, Barancs, Czéke, Ladmócz nevű helysé
gekben, valamint Gercsel helységében, továbbá Kómár és Gerepse
pusztákban való részekből, az imreghi határban való legelőből, a
hegyaljai négy rendbeli szőllőből, s az ott levő szántóföldekből.
Hozzá tartoztak a garanyi és kásói egyházak kegyurasági jogai.
E réven a garanyi pápista harangozónak harmincz forint járt évenkint azért, hogy templombeli kötelességein kívül hivataljában áll
jon a gyermekeket is tanítani.
Almásy Mihály végrendeletének egyéb intézkedései, míg egy
részt az Almásy-közszellemre vallanak, másrészt saját egyéniségét
nem köznapiasnak tüntetik föl. Megemlítendőnek tartjuk belőle a
következőket:
1. Hatszáz forintot hagy ájtatos alapítványul, hogy annak
kamatai fejében az Almásy-kegyuraság alatt álló egyházakban az ő
és boldogult felesége lelke nyugalmáért misék mondassanak.
2. Harminczezer forintot rendel kamatozólag elhelyezni elszegényült nemes családok gyermekeinek nevelésére.
3. Tízezer forint kamatait rendeli elszegényedett nemesek
részére, a kik költség hiányában igazaikat törvényes úton nem
birják keresni.
4. Más tízezer forint kamatait hagyja azon plébánosok eltartására,
a kik erejűkben megfogyatkozva már tehetetlenek Jelkészi szolgálat
viselésére.
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5. A törökszentmiklósi ispotálynak hagy kétszáz forintot; a
szerencsinek ugyanannyit; a gyöngyösinek százat.
6. A szerencsi egyház tetőzetének fentartására ötszáz forintot.
7. Az Almásy-családnak százezer forintot olyképen, hogy az fel
osztható ne legyen, azonfelül minden ingóságait és ingatlanait.
A gyöngyösi ferenczrendiek bejegyzése szerint 1786 aug. 29-én
hunyt el.
M iként láttuk, a testvérek seniorát J. Pált nagyon megrendí
tette e gyászos eset.
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III. J Á N O S

E néven harmadik. (Úgy látszik, hogy nép. sz. János, mint a
jó hírnév pártfogója az egykori Almásyaknál nagy becsülésben állott.)
111.

János atyjának kedvenczei közé tartozhatott, mint a kinek

hajlamai és tulajdonai nagy reményekre jogosították a biztos itéletű atyát.
Levéltári nyomaira 1746— 1754-ben akadhatni.
A vérebélyi közös uradalom kezelésével is őt bizza meg atyja
végrendeletében; de ez atyai akaratot már nem volt módjában tel
jesíthetni, mert korai halála a hozzá fűzött reményeket meghiúsí
totta.
«1761 aug. 3-án tem etődött el «in Laureto» tekintetes és nemz.
Almásy János úr, életének 33-ik évében.» — Mondja az egykorú
gyöngyösi feljegyzés.
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ANTAL

Katona-ember volt. Zászlótartóságon kezdve alezredességig vitte.
Nem a kitartás hiányán mullott nagyobb előmenetele, hanem annak,
a szülők nagy bánatára, a kora halál vágta útját.
M int alezredes parancsnoka volt a schweidni várnak, s ezen ál
lására vonatkozhatik a királyi elismerés is, mely szerint «ügyesen
és jeles dolgot mivelve» felelt meg.
1768 febr. 21-én Krisztina leánykáját temették el a gyöngyösi
családi sírboltba. Akkor a Forgács-ezrednek volt kapitánya.
1772 máj. 8-án egy hét napos fiacskája ju to tt hasonló sorsra;
de ekkor ő már nem élt, mert a gyermeknek anyja özvegynek mon
datik: «Méltóságos báró Vécsey Anna eő nagysága, néhai tekin
tetes Almásy Antal úr megmaradott özvegye.»
M int alezredes a Pálffy-gyalogos ezredben szolgált.
Számos dédunokáiban maiglan is él.
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JÓZSEF.

E néven első, kir. tanácsos. «A nemesi fölkelésben hadnagy,
annak utánna borsodi alispán, mint ilyen buzgó és ügyes, és nagy
hűséget tanúsító» mondja róla a szűkszavú fejedelmi elismerés.
Az erélyes asszonyairól hírneves Palásthy családból

házasodott

1768 táján. Első szülöttje: Jlndrás 1769-ben, mint csecsemő köl
tözött át a jobb hazába. Palásthy Magdolnától származott gyer
mekei még:
IV. János, II. József és Károly.
I. József elhalálozása 1795 körül eshetett meg.

Gyermekei közül leginkább kivált II. József, a ki pályafutását
Heves vármegyénél kezdte, mint jegyző; lett később másod alispán
és követ, majd első alispán és követ; 1822— 24-ig főispáni hely
tartó, Gömörben főispán, végre valóságos belső titkos tanácsos.
A magasabb igazságszolgáltatást mint a hétszemélyű tábla bírája
szolgálta. 1839-ben a «regnicolaris» deputatió tagja volt.
Felesége vala Kovanecz Francziska, a kitől öt gyermeke szár
mazott, u. m. Mária Grimmné; 111. József, a ki Prónay Jozefa
bárónőt vette nőül; Anna, Návayné; Erzsébet, Blaskovics Bertalanné és Imre, a ki fiatalon halt el.
A családban egyike volt a tekintélyeknek. Családunk egyik
tagja ezt Írja róla 1837-ben:
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«Almásy József főispán és septemvir az, kit a nemzetség valódi
védpaizsának nevezhetni; mert ő fényes hivatalában nem sajnálja
nemzetségünk tekintetét előmozdítani, és az egyetértést fentartani.
M ely egyetértés véget fényben és csendes magányban élő atya
fiait egyiránt nyájas barátsággal fogadván, szemlátomást annyira
megnyeré magának, hogy hozzája mindenikök teljes bizodalommal
járul, E mellett a nemzetség vagyonát is egész erővel igyekszik
gyarapítani, bölcs felvigyázása által nemzetségünket sok nevezetes
terhes perektől megmentette. Eldődilnknek '■ Jllmásy Jánosnak méltó
unokája. »
Szinte hihetetlen, hogy nem egészen 10 év múlva ő lépett föl
az Almásy János (ll.)-féle rendszer szétrobbantójaként. A kegyel
mes úr ugyanis csődbe jutván, a csődtömeg kérelmezte részére az
ősi osztatlan javakban is az osztály elrendelését és illetéke kisza
kítását. A kísérlet ez alkalommal azonban dugába dőlt.
Jllmásy V. Jánosra vonatkozólag is kevés adatunk maradt fenn.
A XV111. század utolsó napjaiban egy pár érdekes hadmozzanati
levelet ír a Rajna mellől, a hol akkor Almásy Ignácz ezredében
mint 11. oszt. kapitány szolgált.
Felesége Horváth Rozália volt, s csak egy gyermekük született:
Rozália, a kit gróf Szapáry Ferencz vett nőül.
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KRISZTINA.

Báró sepsi-szentiványi Henter Ferenczné, a ki férjét 1799 márczius 8-án borította gyászba halálával. Akkor a méltóságos asszony
62 éves volt.
Úgy látszik, csupán egyetlen gyermekük volt: Jlnna, regliczei
báró Luzinszky Jánosné, a ki 1828 szept. 3-án több évig tartó elme
betegségben Erdélyben, Sepsi-Szentiványon ivadék nélkül hunyt el.

G róf Jíhm isy 'Dénes: JVmásy grófok-
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ÁGNES

Férje betlenfalvi Erős József ezredes.
Több gyermekük született, kik közül három kerül csecsemő ko
rában a gyöngyösi sírboltba.
Egy leányuk: Antónia, Wimpfen báróné lett.
Az ezredes úr 1796-ban költözött el a háborúságtalan világba,
míg ő 1825-ben hunyt el.
Az Erősök majd a Muki (János)-, majd a Béla-ágon még sokáig
mutatkoznak a család gyöngyösi hagyományában.
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A KÉT TESTVÉRBARÁT.

11.

Pál és II. Ignácz úgy kimagaslanak az atyafi Almásy-hadból,

mint a hogy tetőzi domb a völgyet.
Valóban leikéről lelkedzett gyermekei ők I. Almásy Pálnak,
kinek emlékezetével csak imént számoltunk be. Szellemi talentu
mainak egyenlő mértékben örökösei. Erős megfigyelő-, éles Ítélő
tehetség kívántatik ahhoz, hogy valaki azt a csekély különbséget
észrevegye, mely a két testvér lelki világában mintha mégis mutat
koznék.
Kristálytiszta ész, és magas műveltségű mind a kettő. Pál utóbbi
tekintetben mintha több oldalú lenne. A német literaturában nagy
az otthonossága. Ha magyarul ír, Virág Benedek nyelvét látjuk
leveleiben felcsillanni. Ignácz inkább a latin levelezésben classicus.
M ind a kettőnek homlokán ott ragyog a prudentia és sapientia.
Pál, mintha nem is a gyakorlati élet napszámosa lenne, nagy
idealista; Ignácz inkább atyjának mindent latra vető realismusát
örökölte.
Rátermett, messzelátó politikus mind a kettő.
Bámulatos munkabíró egyik is, másik is.
Lágy szivű volt mind a kettő, a mi csak a jó lelkek sajátja;
rokonérzésük minden dicséreten felül áll. Soha senkinek nem árta
8
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nak, mindenkin segítenek, a kin segíteni lehet. Bizonyára sok jót
vittek el magukkal a másvilágra — jócselekedetekben.
Nem csupán vér-, hanem szellemi rokonok is voltak. Egymás
sal folytatott levelezésük fényes tanúságot tesznek páratlan testvéri
szeretetük s egymás iránt viseltető meseszerű becsülésük mellett.
Nem csoda, hogy nem győznek egymással elég levelet váltani,
mert daczára országos tekintélyüknek, életbevágóbb dolgokban egyik
a másiknak tanácsa nélkül egy lépést sem teszen. A két excellentiás testvér állandó váltakozással hol tanítói, hol tanítványai egy
másnak s egymással szemben «engedelmes szolgádnak vallják ma
gokat. ('')
Az atyafiság Pál és Ignácz között azt a különbséget tette, hogy
tanácsért Pálhoz fordult, óhajuk keresztülvitelével pedig kivétel
nélkül Ignáczot terhelték.
A két testvér iránti becsülésünk a bámulatig fokozódik, ha
őket a jellem és akaraterő világában veszszük figyelőre.
Fegyelmezett lelkületűkkel, gyakorlott önuralmukkal, szűztiszta
jellemükkel, melyen nyoma sincs az önzésnek, s a melyet még a
mély vallásosság bűvös-bájos zománcza is ékesít, örökszép minta
alakjai maradnak a férfi jellemnek.
ősapáink lángoló vallásossága tüneményszámba megy azon kor
ban, midőn a Voltairisták istengúnyoló tanait a gyenge lelkek már
világszerte uralták; midőn a Rajnán innen már dörögtek az ágyúk,
melyek védelme alatt az «egalité, liberté» véres zászlaja világhódító
útra indult.
Ilyen korban egy lángész akaraterejének fegyvereit a Gondvise
lés lábaihoz lerakni; mindent csak szabad kézből várni az Istentől;
jelszóvá tenni: hűség az utolsó lehelletig Istenhez és királyhoz;
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türelem és megnyugvás az Isten akaratán . . . lélekemelő jelenség,
mely csak a Deák Judit, Borsy Anna szellemi hagyatékának leg
virágzóbb időszakában adhatta magát elő.
E két testvérbarátban köszöntött be a megsokasodott Almásyak
arany-korszaka is.
Utánuk szakadozóban az egyesség és összetartás arany láncza,
és «Sarkad örökös urai »-ban új ágazat lép a szereplés terére.
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II. PÁL.

ALMÁSY

n.

PÁL

( ' 7 4 9 — >821)

n eje: Kapivári K apy A nna

____________________________ I____________________________
FERENCZ

JÓZSEF

kamarás
f 1827

neje:
Berzeviczy Zsófia
f 1860

JOZEFA
férje:
T em erini g r. Széchen Károly

ANTÓNIA
férje:
Bedekovits Lajos

Almásy II. Pálnak életrajzi adatai és jellemrajzának kiegészítése
egyiránt arra utalnak, hogy vele és családjával önállóan is foglal
kozzunk.
1776-ban már kir. kamarás és hevesmegyei táblabíró.
1787

előtt, állítólag 1783-tól kezdve fiumei kormányzó. Itt «A fiu

mei kormányzók» czímű, készülőben levő munka adatai szerint hat
hatós nyomait hagyta hátra szervező és rendező talentumának. Ezen
évekre vihető vissza irodalmi szakszerű foglalkozása is: «Vom Han
del des "Königreichs Ungarn.»
Fiumei kormányzósága bizonyosan nagy figyelmet keltett, mert
a Bécsbe áthelyezett Majláth József után ő lett megbízva a Józsefi
császár alatt összesített vármegyék első kerületének főnökségével.
Édes jó anyja 1787 végén már «Pali fia» számára is küld Gyön
gyösről Pestre konyhára való dolgokat. Ugyancsak ő így ír ez idő
ben Ignácz fiának: «Az Pali fiam promotioja sokaknak nem tetszik.
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Az Úr-Jsten áldja meg! segítse munkáiban, a kit reméllek, Hogy
az Úr-lsten el nem hagyja.»
Nagy belátású ura-atyja is ellenezte, hogy ennek az ugorkafaéletű József-korszaknak szolgálatába szegődött. De talán már ekkor
is azt tartotta 11. Pál, hogy «csak az a szivem kívánsága, hogy a
nyilvános szolgálat jól el legyen látva.»
Jól tudjuk, hogy József császár intézkedései mellett a vármegyék
épen nem lelkesedtek. A megyefőnökség 11. Pálnak is sok küzdel
mével járt. 1788 junius-juliusban tarto tt gyűlést Heves vármegyé
ben, mely az ujonczozást megtagadta, és az alkotmány visszaállí
tását követelte.
1790

elején már a régi főispánok ismét elfoglalják helyöket.

Így Hevesben Eszterházy Károly gróf egri püspök; Pál pedig bú
csút vesz a megyétől és kéri az alispánt, hogy nevében, ha hiva
tali eljárásával vétett volna, a rendektől bocsánatot kérjen.
Válaszul nyerte: «JJ rendek Jllmásy Pál Ő Excellentiáját a haza
igaz fiának ismerték mindig és erről ezennel meg is nyugtatják-»
Pest-, Pilis- és Solt megyék főispánja, Heves-, Nógrád-, Borsodés Fejér vármegyék főispáni helyettese és ezen vármegyékben ki
rályi biztos megszűnvén lenni, annak utánna fokozatosan a követ
kező méltóságokra emelkedett: septemvir, aradmegyei főispán, ko
ronaőr, királyi főlovászmester.
Érdemeinek elismeréséül a Szent István jeles rendjének közép
keresztjét kapta. Végrendelkezéséből pedig tudjuk, hogy az orosz
császár egy «solitair» gyémántos gyűrűvel, JWária-Terézia királyné
pedig egy brilliántos szelenczével ajándékozta meg.
*

almásy grófok.indd 63

2012.07.01. 20:39:04

6y

Zsctdányi és Törökszentmiklósi Alm ásy Pál.

J775-ben nősült, 26 éves korában.
A nagy emberek fele nagysága: az igazi feleség. Meghúzódnak
bálványozott uraik mellett, mint gyönge folyondár az erős tölgyön.
Ilyen volt: kapivári Kapy Anna, II. Pál hitvestársa is.
Zavartalan boldog családi életet éltek. A megmaradt levelek
tanúságai, hogy Almásy Pálnak azok voltak legboldogabb órái, a
melyeket családi otthonában tölthetett.
T öbb gyermekkel áldotta meg az Ég frigyöket, de emberkort
csak négy érhetett: Ferencz, kinek felesége Forgács grófné vala,
de fiatalon, gyermekek hátrahagyása nélkül tért meg őseihez.
József, a ki Berzeviczy Zsófiát vette nőül. Ez is élete virág
jában : 30 éves korában múlt ki az élők sorából. Lelketlen gonosz
ság áldozata lett. ('*)
Jozefa, temeri ni Széchen Károly né, és
Antonia, Bedekovics Lajosné.
*
Országos nagy elfoglaltsága, gazdaságainak vezetése, családjának
gondozása mellett a zászlós főúr még ráér arra is, hogy a szak
tudományokkal irodalmilag is foglalkozzék.
1803-ban, mint tartomány-bizottsági főigazgató a pesti egyetemi
tanácskozásokat vezeti.
Magyarország kereskedelmi és statistikai viszonyaira vonatkozó
német és latin nyelven írt művei a nemzeti múzeum kézirattárá
ban vannak, köztük 1803-ból: «Raisonirte statistische Uebersicht
des Königreichs Ungarn.»
Egy értekezése: «Vom Handel des Königreichs Ungarn» Schlözer: «Staats-Anzeiger»-jében jelent meg.
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Hát magyarul nem írt? Jól tudjuk, hogy nyelvünk az ő ide
jében a tudományok művelésére még nem volt eléggé fejlett. De
azért irodalmi hagyatékában mégis akadtunk egy magyar nyelven
Írott művére, a melyben a családi hagyományok továbbítójaként
tűnik föl gyermekei s a minden idők Almásy-ja előtt.
E munka az ő végső akarata, a mely 1814 nov. 6-ról van kel
tezve, s a melyből a következő általános részeket láttuk jónak ide
iktatni:
«Bűnös lelkemet teremtő és megváltó Istenemnek megilletődött
szívvel ajánlom. Irgalmasan nézzen bűneimre, hibáimra és köteles
ségeim elmulasztására. Véghetetlen jósága legyen pártfogója emberi
gyarlóságomnak!»
«Temetésemet minden pompa nélkül kívánom. Ez eltökéllett
akaratom. Ha a környülállások engedik, jó őseim közé, az familiám
gyöngyösi pater franciscanusoknál levő temető sírboltjában akarom
magamat eltakaríttatni.»
«Halálom után mindjárt mondandó sz. misékre hagyok 200 forin
tokat, az többit hozzám tartozóim keresztényi emlékezetére bizom.»
«Fundálok 1000 r. forintot az gyöngyösi pater franciscanusoknál, hogy esztendőnkint örökösen 24 sz. mise mondattasson, t. ill.
kettő minden hónapban kedves őseimért, különösen pedig édes
atyám és anyámért, stb.»
«Hasonlóképen más 1000 r. forintot hagyok örökös fundatióra
a budai Christina-város templomában esztendőnkint 24 sz. misékre,
melyek az én és kedves feleségem lelkiüdvösségére áldoztassanak
fel a nagy irgalmasságú Istennek, ide értvén feleségem szülőit, ősei
és atyafiai lelkeit is.»
*
Gróf Jllmásy Dénes: Jflmáxy grófok•
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«Drága kedves feleségemtől: Kapivári Kapy Annától — ha én
előtte mennék Istenhez — teljes szeretettel búcsúzok: áldja meg
a nagy Isten minden kigondolható áldásaival azon példás hűségéért
és sok szerencsés órákért, melyeket keresztényi jámbor házassá
gunk elfelejthetetlen ideje alatt mellette boldogul töltöttem. Vezé
relje halálom után is megmaradandó kedves gyermekeimet az ke
resztény jámborságra, az keresztény katholikus szent hitnek tiszte
letére, szeretetére; mert mind gyermekeim, mind azoknak maradékai
csak addig remélhetik boldogulásukat, mig ezekben meg nem tántorodnak. E z t vegyék, különösen, mint legsikeresebb részét testamentumi
hagyományomnak■»
'

*

1821 julius 29-én tem ettetett el Almásy 11. Pál atyjának ham
vai mellé. A gyöngyösi ferencziek házi naplója egyebek közt azt
jegyzi meg róla, hogy a sírboltban pihenő vérei iránt különös ke
gyelettel viseltetvén, a sírboltot rendezte és megnagyobbította; de
ez építkezés befejezését már nem érhette meg. (’3)
*
Almásy 11. Pál második fiának: Józsefnek két leánya: Gabriella,
férj. gróf Gerotinné, és Zsófia, báró Boxberg Károlyné, továbbá
egy fia: 111. Pál, volt.
111.

Pál született 1818-ban. Volt Heves vármegye alispánja, majd

követ, s 1848-ban a képviselőház elnöke.
Battyányi Amália grófnőt vette nőül. Csak egy fia született:
József, a ki azonban már 19 éves korában elhalt, s így Almásy
111. Pál halálával ez ágazatnak magva szakadt.
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II. 1G N Á C Z

Az Almásyak története nálánál nagyobb tevékenységű férfiút
nem képes felmutatni.
A közszolgálat első próbaéveit hihetőleg ő is Heves vármegye
szolgálatában töltötte, s innét lett 1773-ban, még atyja főkapitány
sága idejében, jászkun-nádori alkapitánynyá kinevezve; midőn pedig
1779-ben atyja e kerület főkapitányi állásától megvált, Jllbert k e 
hely tartó méltányolván Almásy Ignácznak hat évi szolgálata alatt
szerzett nem csekély érdemeit, a jászok és kunok nádori főkapitá
nyává őt nevezte ki.
E diszes állás 11. János óta apáról fiúra szállván, egymásután
ban most már a harmadik Almásy igazgatja a jászkun kerületet.
11. János főkapitánysága alatt történt, hogy a jászkun kerület
kiváltotta magát a pesti Károly-laktanyától; az Almásiakban nem
hiányozván a rendező tehetség, 1. Pál főkapitánysága sem maradt
nyomtalanul; de az Almásyak közül legmaradandóbb nyomokat
11. Ignácz működése hagyott hátra a jászkun földön.
Ő róla mondja ugyanis egy királyi kegyelmes leirat:
«A kerületi ügyek tekintetében uj szabályzatokat adott
ki, melyeknek kitartó és erélyes keresztülvitele oly áldá
sosnak bizonyosodott, hogy a jászkun kerület nem csupán
9*
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a meglevő tetemes adósságoktól tisztázta magát, hanem
az életbe léptetett takarékosság által jólétét emelte és a
szóban

levő kerület

tőkéit

okkal-móddal veleszületett

ügyességgel lassankint 600 csikó bevásárlására fordítván,
gyarapította. Lankadatlanul buzgólkodott a lónevelés terén
is. Kettős kerülete a legjobb minőségű lovakat szolgál
tatta a lovasság részére. K itüntette magát nagyobb számú
lovasság toborzása által is.»
M int ebből is látszik, a Jászkunságban oly rendszernek volt
kifejlesztője, a mely a késő nemzedéknek is hasznára vált.
Ugyancsak 1779-ben kapja Mária Teréziától a k}r- tanácsosi rangot.
1786-ban a kir. táblához szólíttatott bírónak, mely előkelő
állásában királyi állítás szerint «jogbeli jártasságának és bölcsességének
adta kézzel fogható bizonyságát és az igazság szolgáltatás terén
országszerte nevessé tette magát.»
1789- ben már a hétszemélyes tábla birája és udvari tanácsos.
1790—

91-iki országgyűlésen, mint Heves vármegye egyik követe

ékesszólásával több kívánatos dolgot dűlőre visz.
1795-ben Bars vármegye főispáni helytartója; 96-ban pedig
ugyanezen vármegye főispánja, a mely állásaiban minden várakozás
nak fényesen megfelelt.
Így 1796-ban a francziák ellen, a kik az ország határait fenye
gették, Barsban ő szervezte a nemesi felkelést, s e működése
közben oly katonai tehetségeknek adta jelét, hogy a hatszáz barsi
nemesi fölkelőnek ő lett az ezredese; sőt a nádor, mint az ország
főkapitánya a pest-pilis-solti, nyitrai, barsi, árvái, zólyomi és lip
tói nemesi fölkelők élére is őt állította brigaderosi minőségben.
A francziák visszavonulása és a nemesi felkelés szétoszlása
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után a magyar udvari kanczelláriához neveztetett ki udvari taná
csos- és előadóváj'+)
Ezen tisztében, főleg az országgyűlések alatt, mint az ország
gyűlési dolgok udvari előadója, tiszta belátása, rátermettsége és
tapintata, — valamint a katona ujonczok gyors lábraállítása, és a
vármegyék természetbeli köteles adózásának kezelése, — nem kü
lönben az állami közszükségletekre készpénzben, katonákban és
lovakban önkényt felajánlott hozzájárulásai által szerzett kiváló
érdemeinek elismeréséül

1802-ben a szt. István apostoli király

jeles rendének lovagkeresztjét kapja.
1806-ban valóságos belső titkos tanácsos és kir. kamarás.
1810-ben a szt. István ap. király jeles rendének kőzépkoresztese lett.
1811 -ben a cs. és kir. udvari kamara alelnökévé lett kinevezve,
a mely állásában több fontos és nehéz ügyet bonyolított le, s
Nyitrában, Aradban s a Bánátban a kamarai javak rendezése és
szabályozásával a koronának nagy megelégedését érdemelte ki.
Ezen hivatalában 1812-ben Temes vármegye kormányzásával is
megbizatott, a mennyiben e vármegye főispánjává ki neveztetett, s
ezzel a «temesi gróf» czimet is kapta.
A közügyekben tanúsított mindezen fáradhatlan és eredmény
teljes munkásságának, és érdemeinek elismeréséül Párisban 1815
aug. 1í-én kelt oklevéllel Almásy Ignáczot és ivadékait grófi rangra
emelte az uralkodó, s neki a Sarkad örökös ura czimet is ado
mányozta.
1822-ben már mint Magyarország alkanczellárjával, pályafutá
sának tetőpontján találkozunk vele. Ez állásában is
sal és mély
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súlyos politikai viszonyok közt erős küzdelmeket kellett meg
vívnia.
1826. decz. i-én vált meg e díszes állásától; 1829-ben pedig
temesi főispánságáról is leköszönt, s teljesen visszavonult a köz
élettől, Hogy fáradalmas és közhasznú, — félszázadon túl tartó —
munkássága után öreg napjait enzensdorfi magányában nyugodtan
tölthesse.
Temes vármegye rendei feliratban búcsúznak tőle, a melyben
a többi között ezeket mondják:
«Ha Excellentiádnak ezen megye kebelében az egész jövendőre
nézve gyümölcsöző fáradozásait, s a lakosokra nézve szerzett való
ságos jótéteményeit eszünkbe előszámláljuk, — miképen Excellentiád a közjó két különös kormányain ülvén, nemcsak a felséges
szolgálatot előmozdította, de egyszersmind a hazának javát, s ne
vezetesen ezen tartomány virágzását s állandó boldogságát gyara
pította, mely igyekezettel az igazság törvényes kiszolgáltatásán az
ezen nem régen szült Tartományban uralkodó egyenetlenségek
eligazításán a csendesség — a megye díszének s jó nevének ő Cs.
Kir. Apostoli Felségének szine előtt is eszközlendő fentartásán
törekedett, — végtére mely elfelejthetetlen nyájassággal irántunk
közönségesen, s külön-külön viseltetvén, mindnyájunk sorsa jobbí
tásában eszköz lenni kész volt légyen, — megvalljuk őszintén,
hogy csak az Excellentiád drága egészségére nézve az örök elren
delésnél fogva szükségessé lett nyugodalom tekintete, s annak
tudása, hogy Excellentiád megyénk főispánja, s temesi gróf lenni
meg nem szűnvén, kölcsönös helyheztetéseinknek egész vége meg
nem szakadt, — enyhíthette valamennyire fájdalmunkat, — mind
azonáltal Excellentiádnak feljebb számlált jótéteményei által szi-
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vünkbe gyökerezett mély háladatosságunknak s legforróbb köszö
n tü n k n ek soha semmiféle határát ismerni nem fogjuk.»
*
M iként láttuk, egész élete a fölfelé való emelkedés szakadatlan
lánczolata.
Egyéni kiválóságai mellett a köztéren folytatott munkásságának
nagy sikereihez nem csekély mértékben járult hozzá a «testvér
barát», a ki a csüggedés óráiban rögtön mellette terem, kőbe,
vagy szívbe vésni érdemes elveket szállítván sűrű leveleiben.
M ert hát Álmásy Ignácznak is megvoltak a maga ellenségei;
hiszen Horatius szerint: «Saevius agitatur ingens pinus» (Leg
inkább a nagy fával szeret megbirkózni a nekivadult vihar). Neki
is zúdultak nem egyszer, és ő talán lelkének egyensúlyát leszen
elvesztendő, ha a bölcseségnek és vallásosságnak remete-szerű
nagysága: bátyja és barátja nem áll mellette; de így mindig két
nagy észszel gondolkozhatott, tervezhetett, dolgozhatott, s mindig
sikerrel.

*

Nem csak magas állásánál, tekintélyénél fogva, hanem szellemi
kiválóságainál fogva is messze kimagaslik családunk akkor élt tagjai
között; Pál bátyja 1821-ben elhalván, egyedülinek maradt a kire
a család bizalommal tekintett. A családi ügyek vezetésében döntő
szava volt. S a mily lelkiismerettel töltötte be köz-szolgálatait,
ép oly lelkiismeretességgel
érdekeit

ápolni,

törekedett

családunk

közös javait,

fentartanj, gyarapítani. Pedig a családi ügyek

intézése is nem csekély gonddal és fáradsággal terhelhette őt.
Az időben a család már meglehetősen elnépesedett; bizony akadt
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nem egy, a kinek a közös vagyonoknak a családi törvény értelmé
ben való kezelése nem tetszett; sőt akadtak olyanok is, a kik
megrongált anyagi viszonyaik nyomása alatt a felosztást sürgették.
Csupán Ignácz gróf körültekintő bölcseségének köszönhető, hogy
a vagyonközösség, s a bomladozóban levő családi egyetértés ezidőben még úgy, a hogy fentartható volt.
Hogy mije volt Almásy Ignácz az Almásy-hadnak, és hogy
miként Ítélkeztek annak jobbjai az ő szellemi vezetése felől, arra
nézve elég csupán egy-két adatra hivatkozni:
1823. Almásy 11. József— 11. Ignáczhoz. «Eszembe ju t a jövendőség. M íg Excellentiád él — tartsa is az Isten sokáig, — csak
ugyan nem félek; de ha annak idejében elhágy bennünket; senki
sem lesz, a ki a familia végső romlását eltávoztassa. össze-vissza
fognak a dolgok menni, senkitől tartalék nem lesz.»
Véleményezi, hogy a felosztatlan birtokok állandósága királyi
jóváhagyással biztosíttassék. «Nyerje ki ezt Excellentiád és örökre
fundálja famíliánkat.»
1838 nov. 14-iki családi tanácskozmányi jegyzőkönyvben ezeket
olvassuk: «Méltó hálaadással van a család vonzalmas, atyafiságos
szeretetéért és azon buzgó hajlandóságáért, hogy még saját jussai
nak orvoslását is alárendelte a nemzetség közkivánságának.»
Valóban ő volt a hagyományos összetartás utolsó gránitoszlopa!
*
De ha sok bajlakodása volt a kegyelmes úrnak a nemzetség
közös ügyeivel, még több dolga akadt a sok Almásy kisebb-nagyobb
ügyes-bajos dolgainak elintézésével; mert ezek szakadatlanul ostro
molják őt leveleikkel. Nála keresnek: czimet, rangot, hivatalt;
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kérnek tőle: tanácsot, pártfogást, közbenjárást, pénzt, lovat; általa
rendeltetnek: ékszereket, ezüstneműt, bútorokat, ruhát, czipőt,
női kalapot, fejkötőt, kályhavédőt stb.
Bizony ő is sokszor elmondhatta 11. Pállal: «Azt sem tudom,
hol a fejem a sok privát ügy miatt.» De azért senkit sem utasít
el magától, mindenkit meghallgat, s kívánságaiknak eleget tenni
igyekszik. A gyengéket gyámolítja; a törekvőket buzdítja, bátorítja,
s czéljuk elérésében szeretettel segíti. (•5)
*
Hátra van végül, hogy őt mint családfőt, férjet, atyát és embert
állítsuk ivadékainak lelki szemei elé.
M int családfő, vagyonszerző, jó gazda volt.
Hogy vagyonszerző volt, erre nézve elegendő Terencz király
nak Bécsben 1799 szept. 24-én kelt adománylevelére hivatkoznunk,
vagyis Sarkadra és J(étegyházára rámutatnunk.
Sarkadra, melynek ő lett első örökös ura;
J^étégy házára, mely bölcs és messzeható intézkedése folytán a
család második Gyöngyös-e lett, t. i. uj otthon és az utána kö
vetkező nemzedékek örömének és bánatának állandó kedves tanyája.
A Pécsi-örökösöktől megvette pásztói részöket a tepkei, nagybarkányi, muzslai és hasznosi hozzátartozandóságokkal együtt.
Pesten nagy telket vett, és házat épített.
A pásztói leégett kastélyt még szebben felépítette.
Jellemzi a jó gazdát, hogy hasznos beruházásokkal birtokai
értékét emelni törekedett. Pásztón, Kétegyházán kerteket létesített;
a fásításokat szorgalmazta, s rajta volt, hogy gazdasági épületekkel
s egyéb szükséges befektetésekkel jószágai kellően el legyenek
G róf Jllm ásy Dénes: Jllm ásy grófok •
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látva. Ménesre, gulyára, juhokra, sertésekre nagy gondot fordított.
Lovai híresek voltak.
A gazdasági ügyek legapróbb részletei is érdekelték, s az ő
tudtán kívül még kisebb jelentőségű változás sem történhetett
meg terjedelmes uradalmaiban. Látott, tudott mindent, s nagy
számmal fent maradt «pro memoria» jegyzetei tanúskodnak a mel
lett, hogy gazdasági ügyeit is személyesen intézte; tisztartói csak
rendeletéinek végrehajtói voltak.
Végrendeletében is megnyilatkozik a jó gazda; eltiltja ugyanis
birtok-utódainak a bérbeadást, «mert ez a költséges épületek pusz
tulását vonná maga után.»
*
Almásy Ignácz háromszor nősült.
Első felesége volt: Bossányi Tekla. Felőle tudunk legkeveseb
bet; valószínű azonban, hogy a három feleség között ő volt a
legboldogabb, mert ő még közvetlen felestárs lehetett közép állású
férje örömeiben és bánatában. Az ő idejében ugyanis Almásy
Ignáczot még országos gondok nem tartották távol az otthontól.
Több gyermekkel ajándékozta meg férjét, a kik azonban a
szülők mérhetlen szomorúságára kisded korukban fejezték be ártat
lan pályafutásukat. Élőnek csak a kis Babi (Borbála) maradt, a
kinek születése siettethette anyja halálát, mely 1777-ben követke
zett be. Férje akkor jászkun főkapitány volt. Gyászos eltakaríttatása nov. 23. történt.
Végrendeletében Ignácz kegyelmes úr így emlékezik meg ró la :
«Első kedves feleségem Gyöngyösön, a francziskánusoknál levő
családi sírboltban lévén eltemetve több

kisded gyermekeimmel

együtt, nyugodjék a maga helyén csendesen.»
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Semsey Jlnna volt a második felesége. Almásy Ignácz bizonyo
san a közmondás után indult: «Nézd meg az anyját, vedd el a
lányát», midőn Semsey Annát feleségül kérte. Ennek az anyja:
Andrássy Klára, hátra maradt leveleiből következtetve, a legtöké
letesebb régi magyar asszonyok fajtájából való volt.
Az anyák anyjára: Kvassay Francziskára emlékeztet ezen egy
szerű fellépésű nagyasszony, a ki egyenlő szeretettel öleli magához
gyermekeit és unokáit, s azok apró-cseprő bajainak elintézése
képezi főgondját.('6)
Leányát, Semsey Annát úgy jellemezhetjük leghívebben, hogy
ha férjéhez Írott néhány levelét felolvassuk:
Buda, 1800 ápr. 11.
Kincsem! Épen jön Hazuka (ügyvédjük), a ki azt a szomorú
hírt hozza nekem, hogy beteg vagy. ő ugyan azt mondja, hogy
csak divatos betegséged van: de én nem hiszem és kimondhatatlan
aggodalomban vagyok. [Itt a levélpapíron egy borsó nagyságú folt
van eltörülve. Forró könycsepp volt, mely írás közben hullott a
papírra.
«Szilágyi E rzséb et
Levelét m egírta»
Keserves könyével
A zt tele is sírta

. .] Kérlek írj nekem azonnal állapotodról.

Én most csak Sveczniczkit várom, aztán rögtön megyek hozzád,
noha Stáhli (orvosa) nem szabadított még fel, mégis elmegyek.
Kérlek azonnal tudósíts hogylétedről. Lojzi irja és kér, vennék
neki jó nyakkendőket és három rő f sötétkék posztót egy frakkra.
Mivel a vizsgáját jól letette, légy olyan jó, vedd meg ezeket
neki . . . . Tilimet csókolom. Csókollak szeretettel, maradok hű
Semsey Annád.
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Kincsem!
. . . Szegény Tili most sokat betegeskedik; vigaszom, hogy
jó gondozásban részesül és minden segítsége meg van. Egyebek
ben Istenre hagyatkozom. Gálit (udvari orvosa lgnácznak) nagyon
sajnálom, hogy elbocsátottad; ő már ismert Téged és körülmé
nyeidet. Egy idegennek még bele kell tanulnia, a mi mindig vesze
delmes. Elég szerencsétlenség, ha az elkerülhetetlenül szükséges,
az embereket folyvást változtatnunk. Az ilyen dolog az embert
nagyon nyugtalanná és elégedetlenné teszi. Te bízvást megfogod
nekem mondani, ha Nálad leszek, az elbocsátás igazi okát. M ert
én nekem teljes a bizodalmám benne és vele gyógyíttattam maga
mat belsőleg. Külsőleg hála Istennek már jól vagyok; a mellem
miatt nem félek, de nagyon aggódom miattad, hogy már megint
betegeskedel. Ha már Gáli nincs melletted: kérlek az Isten szerel
mére, ne bizd magadat valami kontárra. Szívből ölellek, csókollak,
reményiem rövideden látlak. Maradok hű Semsey Annád.
Buda, —■— 20.
Kincsem! Megbocsátasz, hogy ily későn válaszolok. Oka az a
víg élet volt, mely itt — mint az örök életben — lefolyt. A redout
termeiben tartott bálba én is besompolyogtam. Érdemes volt azt
látni; mert pompás maskarádék voltak. Közelről láttam a főherczegnőt. Olyan szépség, a minőt, mint mondják, itt még nem
láttak.
A mi engem illet, hála Istennek jól vagyok. A mellem lohadt,
mirigyek még mindig vannak benne. Csak akkor van kis változá
som, mikor a mirigyek megérnek. Stáhli azt mondja, József napra
befejeződik a kúrám.
Kincsem, Te is keveset hallatsz magadról; de remélem egész-
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séges vagy. Tudom, hogy megharagszol rám, hogy oly régen nem
Írtam; de megbocsátasz. Hiszen te is voltál sokszor oly csapodár,
hogy rólam megfeledkeztél. De én nem feledkeztem meg Rólad,
csak, mint tudod, rósz levélíró vagyok . . és az itten lefolyt zajos
élet. Én mindig gondolok Rád és reményiem Te is jó vélemény
nyel vagy felőlem és nem teszesz nekem szemrehányást . . .
Sokszor ölellek kedves Uram és csókollak. Maradok a Te őszinte
Semsey Annád.
De mások bizonyságából is tudjuk, hogy «kincsé»-nek egészségi
változása minden alkalommal felette aggódóvá tette.
Buda, 1799 decz. 29. Erős sógor írja A. Ignácznak:
Megnyugtatlak, hogy a feleséged melldaganata javul. De a fele
séged kimondhatatlanul aggódik miattad, miután minden felől hallja,
hogy tüdőbajod még egyre kinoz, s a mellett még más bajod is van.
De viszont, Ignácz sem őrült valaminek jobban, mint a felesége
egészségi állapotáról szóló kedvező híreknek, mit tudván az atya
fiak, ritkán írnak neki, hogy «drága kis feleségéről» «kedves Nánijáról» meg ne nyugtassák őt.
Buda, 1800 január 3. Erős írja:
Feleséged helyett, mert most nincs ideje, én irok.
Feleséged kúrája úgy belsőleg, mint külsőleg jól halad. El
fogsz rajta csodálkozni, mily jó színben van és minő jó kedélyű,
miután a Te egészségedről jobb hirt hallott. M ár játszik vistet
és casinót is. M ost még a bostoni is meg akarja tanulni, hogy majd
Némethéknek és Kmoskónak (?) tanítást adhasson. Ölel a feleségem,
én meg maradok kész szolgád és barátod.
1819 márczius 10-én életének 58. évében hunyt el Semsey
Jlnna.
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Látta «kincsét» az országos becsülésnek egész a zenithjén; jól
indult fiaiban az Almásy-erényeknek méltó örökösöket nevelt. N yu
godtan halhatott meg, vagy, mint 11. Pál mondaná: «Tért vissza
Istenéhez.»
«A harmadik (szintúgy, mint a két első) szivem szerint való
feleségem gr. Hardegg Mária Beatrix, kit is, mint öregségemben
valóságos gyámolomat tiszta szivemből kedvelvén, Isten ótalmába és
áldásába ajánlok; tőle nehéz, de szíves búcsút vevén, áldja meg őt
a mennyei Isten hozzám m utatott szeretetéért és többszöri beteges
voltamban való hív segedelméért». Ezeket írja végrendeletében
Ignácz gróf, s kéri Lojzi fiát az Istenre, hogy neki minden ügyében
és történhető bajában tanácsadója és gyámolítója legyen és «őtet,
mint engem, nemes jelleméhez és fogékony szivéhez képest szeresse
és oltalmazza.»
Több pontban intézkedik ezen harmadik felesége özvegyi eltar
tásáról, majd pedig így írja;
«Fiaim kérjék meg őt, hogy magát a Kétegyházán épülő családi
sírboltba temettesse el oly módon, hogy néhai kedves feleségem
Semsey Anna jobbra, ő pedig balra, és én közöttük helyeztetve
legyünk eltemetve.»
Örök emlékezetül hagy harmadik feleségének többi között egy
zenélő órát, hogy valahányszor ez zenélni fog, emlékezzék meg
róla, ki őtet igaz szívből szerette.
A zenélő órának azonban, mint bús özvegy nem vehette vigasz
taló hasznát, minthogy férjénél hamarább — 1836 október 4. —
lett lakója a kétegyházi uj sírboltnak.
*
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Almásy Ignáczban az atyát alig vallhatjuk boldognak.
Első felesége Bossányi Tekla is több gyermekkel örvendeztette
meg, de ezek — Borbála leányuk kivételével, — korai halálukkal
csak szomorúságot okoztak.
Semsey Jlnna gyermekei is nagyobb részben idő előtt hunytak
el, daczára a gyöngyösi nagyszülők fohászainak.
A ferencziek házi naplója e tekintetben így számol be:
1882 február 24-én temetődőtt el a féléves kis Ludovica,
1883 márczius 3-án Carolina,
1885 február 26-án a csecsemő Mária,
1791 szeptember 7-én a sokat betegeskedő 6 éves Vendel,
1799 október 8-án az egy éves kis Jlnna,
1799 november 14-én borzasztó szenvedések után a kis Leopold.
S meg kellett érnie azt is, hogy második felnőtt fiát: Lajost
lássa kiterítve, a ki előtt 1836 május 14-én nyíltak meg a gyön
gyösi sirbolt csikorgó vasajtai, feleséget és két árvát hagyván maga
után.
Viselt hivatalai még java-korában kiszólították őt családi o tt
honából, s Bécsben családtalanul élni kényszerítették; s bár már
serdülő gyermekeivel, sőt unokáival is állandó sűrű levelezést foly
tatott, a mi által szellemi fejlődésükre bizonyára irányítólag hatott,
a családi élet apró-cseprő örömei és közvetlen gondjai mégis isme
retlenek voltak előtte. Innen is lehet az a bizonyos zárkózottság,
hogy úgy mondjuk mogorvaság, mely olykor-olykor észrevehető
rajta. — A nagyság átka.
De a mennyi szomorúságot okoztak hozzátartozói elhunytokkal
ép oly örömmel és boldogsággal tölthették el apai szivét életben
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levő gyermekei, különösen Jllajos és Bábi, a kiket különben ezután
kívánunk átadni az utódok méltó kegyeletének.
*
1821 Szent Mihály hava 5-ik napján nagy munkát végzett a
kegyelmes ú r; bevégezte 56 pontból álló terjedelmes végrendeletét,
melyet annak idején még két-három pótló-végrendelkezéssel egészí
tett ki.
Ezen remekmű ép úgy rávall a gyermekeit boldogítani kívánó
atyának jó szivére, mint bölcs előrelátására az uj nemzetség-alapí
tónak, ki abban még a kései maradék földi boldogságát is meg
vetette a két majorátus felállítása, s azon mindenre kiterjedő óvó
intézkedésekben, melyek méltó csodálkozásunkat hívják fel magukra.
Hanem e helyütt immár nem utolsó akaratának taglalásával
kívánunk foglalkozni, hanem csupán vallásos lelkének naplementi
szinpompájában gyönyörködni.
«A mennyei felséges teremtő Istenemnek, megváltó Jézus
Krisztusomnak és Szentlélek Úristennek ajánlom bűnös lelkemet.
A teljes Szentháromság egy élő Istentől terhes sok bűneim bocsá
n a tá t teljes töredelmességgel és mély ájtatossággal kérvén, melyet
is, hogy a Krisztus-Jézus megváltóm véghetetlen érdemeiért, a
boldogságos szűz Mária, Isten anyja és szent patrónusaim érettem
való esedezéseik által meg fogok nyerni, abban teljes reménységgel
vagyok.»
Rendeli, hogy halála napján és helyén lehetőleg 200 mise mon
dassak leikéért; a szegények közt alamizsnát osszanak.
Kétegyházán, Sarkadon, Pásztón temetése napján koporsós mise
énekeltessék, s annyi kis mise mondassék, a mennyit a lehetőség
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megenged. Radnán pedig, ha lehet, ugyanaz nap húsz mise mondassék.
Kívánja, hogy halála évfordulója napján Kétegyházán, Sarkadon,
Pásztón mindenkor ünnepélyes halotti mise, és annyi kis mise mondassék, a mennyi lehetséges, s meghagyja, hogy e helyeken a birtokos
utód pénzt, ruhát, eledelt osztasson ki a szegények közt minden
ily alkalommal.
Megemlékezik kétegyházi, sarkadi és vári jobbágyairól is, a kik
nek ügyefogyottjai, árvái, özvegyei és egyéb szegényei számára
alapítványt rendel.
Nem felejtkezik meg a kétegyházi iskolás gyermekekről sem;
pénzalapot hagyományoz, hogy ezek szegényei ruhával elláttassanak.
Majd így folytatja:
«Még egyszer kedves magzataimtól végső búcsút veszek, minden
jókat kívánva atyai szívből nékiek, a felséges Ur-lsten kegyel
mében és ótalmában, a boldogságos szűz Mária, Isten anyja és
nepomuki szent János pártfogásába ajánlván őket.
Istenfélők, jó katholikusok, alázatosak, adakozók, királyunkhoz
hívek, okosan mérsékletes hazafiak legyenek. Kerüljenek minden
fölkapott pártoskodást, és egymást szeressék, megemlékezvén a rra :
hogy concordia res parvae crescunt discordia maximae ditabuntur.
A boldogságos szűz Máriát, nepomuki szent Jánost tiszteljék.
A haszontalan pompát kerüljék; gyermekeiket isteni félelemben
neveljék és nekiek jó példával legyenek, hogy szivök a múlandó
sághoz ne tapadjon. Gondolják meg minden cselekedetökben, hogy
az embernek a földön nincsen maradandó városa, hanem az örökké
valóságba kell készülni.
Ha így élnek, intéseimet szivökre veszik, Isten ő szent felsége
G róf Jllm ásy Dénes : Jllm ásy grófok■
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áldása rajtok és maradékaikon leszen, melyet, hogy késő ivadékaik
ban is elérhessenek, adom édes magzataimra szíves szerető indula
tomból eredő végső áldásomat. Az Atyának, Fiúnak és Szt-Lélek
lir-lstennek nevében. Áradjon ezen atyai végső áldásom, mint a
reggeli harmat reájok és maradékaikra. Amen.»
(1821 szeptember $-iki végrendeletéből.)

«Hogy bűnös lelkemnek az isteni Felségtől az irgalmasság segít
ségét azonnal kinyerhessem, rendelem:
hogy halálom másodnapján egymás után való sorozatban 100
mise mondassék; a bécsi szent István egyháza szűz Mária kegyelmi
képe előtt 25; a szt. Péterről nevezett plébániai egyház nép. szt.
János oltára előtt szintén 25; a kapuczinus atyák egyházának Mária
kápolnájában pedig 50, egy-egy forint adomány mellett.
Gyóntatójának arany szelenczét hagyományoz.
( t 8 j 2 jan u á r 22. kelt pótvégréndelete.)

«Végtére intem kedves maradékimat, hogy: egymást szeressék;
nyugodjanak meg atyai rendelkezésemben, mert eleimtől rám maradt
ősi javaimat világi nagyobb boldogulásukra tehetségem szerint sza
porítottam, noha hivatalbeli rangom fentartására mindig nagy költ
séggel kényszerültem élni.
Istent féljék!
Az evangéliumi szent törvényt mindig teljesíteni igyekezzenek!
Adakozók legyenek, és másoknak jó példájára a boldogságos
szűz M áriát tiszteljék!
Mely intésem után kérem őket, hogy lelkemért halálom után
imádkozzanak.
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És ezzel végzem rendelkezésemet, mindnyájokat szívesen áldván
az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Ur-lstennek nevében.»
( ‘ 839 junius 3 ■kelt póttó végrendelet.)

Végrendeletének ezen utolsó pótléka egyszersmind dicsérete
erkölcsi általános örökösének, ki családboldogító eszméit tovább
vinni, és a halandóság határán megint jó kezek gondozására fogja
bizni . . . dicsérete Almásy Alajosnak:
«Alajos fiamnak minden tekintetben nemcsak, mint kedves jó
fiamnak, de minden javaim szaporítójának és örökségem gyámolítójának, Isten után, minden világi boldogságimat köszönhetem, és azért
különös áldásomat Istenem előtt egész atyai szivbeli szeretettel
adom rá.»
Boldog atya! Boldog fiú!
«1840 szeptember 24-én Bécs mellett fekvő enzersdorfi magá
nyában mindnyájunk elfelejthetetlen szomorúságára elhunyt dicső
életének 89-ik esztendejében», mondja az egykorú tudósítás.
Bizonyára: múlása könnyű volt és csendes, mint az égbe röp
penő sugáré . . .
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Legfiatalabbja fiu-testvéreinek, kik is őt, talán épen ezért egy
mással vetekedve szeretik, gondozzák, és előhaladásában, a mennyire
kezök ügyébe esett, támogatják vala. Stefi-nek bőven kijutott a
testvéri szeretetből.
1. Pálnak minden fia nagy volt. 11. Pál és 11. Jgnácz szellemi
t

nagysága mellett, Pistának, a legkisebb fitestvérnek a korbeli nagy
ság jutott osztályrészül. Ő volt tudomásunk szerint az Almásyak
nzstora, a legnagyobb kort ért családtag.
Annak idejében a család fiatalsága előtt Almásy 1. Ignácz volt
a követendő ideál, ki a harczok mezején tábornokká és gróffá küz
dötte fel magát, Pista is a katonai pályán kísérlett szerencsét, e
téren törekedvén a családi czímerben feltüntetett babér elérésére.
De, miként az akkori családi levelezésekből kivehető, valószínű
leg betegeskedése állotta útját törekvésének. Idő előtt oda hagyta
az akkoriban eléggé terhes katonai pályát, s némi kísérletezés után
hazajött — szántani. Gyöngyösi otthonában családot alapított, fele
ségül vevén a családdal már is atyafiságban álló Erős Johannát.
M int családos ember felettébb takarékosnak és vagyonszerzőnek
mutatkozik.
1849 április i-én hunyt el Gyöngyösön 91 éves korában.
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Felesége: Erős Johanna 1855 május 8-án követte őt a gyön
gyösi családi sírboltba.
Gyermekeik, kik azonban családot sohasem alapítottak:
Jllmásy Zsigmond, volt huszár-kapitány. M eghalt 1880 május
25-én 72 éves korában.
Jllmásy Vincze, máltai lovag és aranysarkantyús vitéz 1897.
márczius 20-án, életének 83-ik évében került hamvadó őseihez.
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Jllmásy Ignácz gróf családi köre 1821 táján körülbelül ilyen
képet mutat:

BORBÁLA

ALAJOS

LAJOS

OTTILIA

fé rje :
Szirm ay Tam ás
g ró f

(1784— 1850)
n e je :
Festetics E rzsébet
grófné

(1786— 1836)
neje :
Brezenheim L eopoldina
herczegnő

( 1789— 1831)
férje :
K önigsegg János
g ró f

GRÓF ALMÁST BORBÁLA
SZIRMAY TAMÁS GRÓFNÉ.
A család, különösen a gyöngyösi nagyanya dédelgetett Bábi-ja.
1788-ig itt-ott, különösen Gyöngyösön tartózkodott. Ez évben a
pesti apáczákhoz adták nevelésre.
Eleven, jó kedvű teremtés volt, — mint maga mondja — könynyelmű, de csupa érzés, csupa

szív .

Atyját imádásig szerette; anyját korán elveszítvén, egész gyer
meki szeretetével atyjának adózott.
M int feleség és anya is, igen kedves jelenség volt.
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De hadd beszéljenek helyettünk az ő szeretetet sugárzó bájos
levelei, melyeknek csak az az egy hibájuk van, ha ugyan ez hiba,
hogy többnyire datum nélküliek:
(Egy barátnéjának). «Hivséges barátném 1 Szeretetedet és barát
ságos tapintatodat ismerve: irántam való kiméletből nem írtad meg
nekem igazán atyám betegségét, ő ! ne kimélj! mert még rettene
tesebb, ha csalódik is az ember . . . Megrendülésemet Te el sem
képzelheted, mert neked nem volt olyan atyád.»
(Atyjának). Vikivel (Lajos) nagyon meg vagyok elégedve, a mit
tanult, a rövid időhöz képest — nagyon sok. A többiben is tű r
hetően megy . . . »
Eperjes, 1804 okt. 30. (Atyjának). «Mintha minden végzet a
házamat szállta volna meg; különösen szegény férjemet. Nem rég
elvesztette legjobb barátját; és most az a szerencsétlenség érte,
hogy atyja 10 heti szenvedés után tegnap éjjel csendesen elhunyt.
Elképzelheti Uramatyám, mit szenvedtem mellette. Hisz a legjobb
ipát vesztettem benne. Nem hiszem, hogy az Isten túl hagyja élnem
ezt a rettenetes szerencsétlenséget... Férjem azzal vigasztalja némileg
enmagát, hogy az anyja a dolgok befejezéséig nálunk marad, követ
kezéskép: az a szép reményünk is meghiúsult, hogy a telet Uramatyámmal tölthessük. Hozzájárul az öreg úr halála következményei
nek a félelme. M ert a családban eddig a legnagyobb zavar és bizal
matlanság uralkodott, és oly sok benne az individuum, a kikkel
nagyon nehéz lesz tárgyalni. De vigasztal férjem higgadtsága. Nemes
jelleméről mindig meg voltam győződve; de most a legelőnyösebb
világításban mutatkozik úgy, hogy csak boldognak mondhatom magam,
hogy felesége vagyok- hAtg a testvérei is — noha ő a legfiatalabb —
tisztelettel vannak iránta. Adjon Isten szerencsés végzést!
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Viki már bizonyosan rég Uramatyámnál van. Igazán sajnálom,
hogy innen elment. Azt hittem, hogy már az én fiam.
Férjem csókolja a kezét és bocsánatot kér, hogy maga nem írt;
de most arra még nincs lelki ereje. Én ajánlom magamat és leg
nagyobb tisztelettel vagyok legjobb Uramatyám, Nagyságodnak
engedelmes leánya és szolgálója Szirmayné.»
1792

nov. 24. «Kedves jó Uramatyám! Ismerve hozzám való

állandó jóságát, bátorkodom elnézését kérni hosszas hallgatásomért.
Nem találok szavakat jóságát megköszönni. Való, hogy ebben az
életben tökéletes boldogság nem lehetséges. Hogy lehetne tehát
az enyém, mikor Uramatyámtól olyan távol estem.»
(Máskor). «Hogy megrémített a kedves Bedekovicsné levele,
hogy drága Uramatyám beteg. Az Isten hatalmas, szerencsétlenné
teheti az embert. És az volnék én, ha kedves Uramatyám komolyan
roszul volna. M ert mim van, a mi fentart, mint kedves férjem és
drága Uramatyám.
El tudja hinni Nagyságod a j\önnyüvérű Bissinek (levélíró egyik
beczéző neve), hogy egészen desperát, hogy még anyának nem
nevezheti magát? Kételkedem az ő (Bedekovicsné) imádságában,
hogy az segíteni fog. El ne áruljon Nagyságod a kedves tanácsosnénak, mert kinevetne.
Úgy boldoggá tenne, ha hat hónap után újra csókolhatnám a
kezét és szóval elmondhatnám, hogy Uramatyám legengedelmesebb
leánya Szirmayné.»
(Szt-Mihály, 1799 jul. 15. Szirmay Tamás apósának). «Drága
nagyságos Uramatyám! Ezer hála a Mindenhatónak, kedves felesé
gem tegnap este háromnegyed tíz órakor szerencsésen kedves leányt
hozott a világra.
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Az anya és leánya teljesen jól érzik magokat.
. . . Szem még nem látott, fül még nem hallott, szív nem ér
zett még olyat, a minő kimondhatatlan boldog apa én vagyok.»
Szent-Mihály, 1799 jul. 24. (Ugyanaz. Ugyanannak.) «Drága
Apa! Kimondhatatlan a gyönyörűségem, midőn gyermekemet isteni
feleségem ölében látom . . . Tele van csordultig a szivem.»
(Szirmayné, atyjának.) «. . . Végre megengedték legforróbb vá
gyamat, hogy Uramatyámnak írjak. Hol találjak szavakat kegyes
ségét megköszönni! Micsoda levél! tele jósággal és szeretettel
irántam. Válaszom csak az örökös imádság, határtalan tisztelet és
szeretet lehet.
Nagyságod el tudja képzelni végtelen boldogságomat. Látom,
hogy kedves uramnak nincs több kívánni valója: Ő egy angyal.
Kérdezte Marimat és a keresztelőjét. A kardinális nem könyö
rült, mert — — csak leány.
Uramatyám nem helyesli, hogy magam szoptatok. De mivel oly
bő a tejem, valamennyi orvos okvetlen szükségesnek tartja, és ezzel
nekem nagy örömet szereznek; mert ezernyi kényelmetlenség semmi
a vele járó örömökhöz képest!»
(Ugyanaz.) «Drága Uramatyám! Hol találjak szavakat hálás köszönetem kifejezésére? De ismeri Nagyságod szivemet és el tudja
képzelni, mennyire telve van az gyermeki szeretettel.
Mari egy kis angyal, felülmúlja várakozásomat. De ma nagyon
megaggasztott; a fogára beteg. A himlő is járványos. Apósomék
is e miatt maradnak itt.»
Sz.-Mihály. (Ugyanő.) «Rémülve hallottam a prefectustól, hogy
Nagyságod rám haragszik. Majd meglátja Uramatyám, hogy nem én
vagyok egészen a hibás, mint drága Uramatyám gondolja. Egyedül
G róf Jílm ásy V é n e t: Jílm ásy grófok.•
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a pósta a hibás; miután nem tudtam, hogy hol tartózkodik. Be
ismerem, hogy kissé hanyag voltam; de ne higyje, hogy kevés ben
nem a gyermeki érzelem. M ert soha leány az édes apját jobban nem
szerette és szivében több hálát nem érzett, mint én. És ez máskép
nem is lehetséges olyan apával szemben, mint Nagyságod. Bocsássa
meg ez egyszer megfeledkezésemet; ez többet nem fog megesni.
Szerencsés voltam kedves anyámat (neki mostohája; Semsey
Anna) nálam látni. Legnagyobb örömünkre nagyon jó kedvű volt.
Engedje meg új állásához (talán, mikor referendárius lett) leg
őszintébb jó kivánatomat kifejezni. Mégis nem egészen őszinte az,
mert ismét oly messze megy el tőlünk!»
(Ugyanaz.) «. . . Hosszú hallgatásom hibáját belátván, alig me
rek bocsánatot várni; de ismerem atyai kegyelmes voltát és egy
mentségem is van . . .
Kedves anyám elvesztését nagyon sajnálom.
M ost, hogy magam is anya vagyok, kétszeresen érzem, mivel
tartozik az ember szüleinek!
Marim, ki erős, mint egy kis medve, csókolja kezét. Alázatos
szolgálója és leánya . . .»
(Ugyanő.) «Újra teljes aggodalommal hallottam, hogy nem jól
van. Hallgassa meg az ég szívbeli imádságomat: tartsa még soká!
Különben kimondhatatlan lenne szerencsétlenségünk. . .

Az ünne

peket Gyöngyösön szándékozunk tölteni az öreg úrnál (tehát 1804
előtt Íródott).
Eperjes, 1804 nov. 9. (Szirmay T. apósának.) «. . . A múlt hó
28-ika volt az a szomorú nap, mely engem atyátlanná tett. M eg
halt ő, ki szívemnek oly kedves és drága volt. Nagy, igen nagy
a fájdalmam atyám elvesztése miatt, s csak az a tudat nyugtat meg,
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hogy iránta való kötelességeimet tehetségem szerint teljesítettem.
Nagyságos Uramatyámhoz fordulok: foglalja el mellettem kétsze
resen az atyai szerepet és támogasson bölcs tanácsával . . . Látta
volna az angyalt (feleségét érti), minő szeretettel és tisztelettel
ápolta atyámat! M inő gyöngédséggel bánik szegény özvegy anyám
mal, és minő szívesen osztozik minden bajban és fájdalomban!
Isten és az én örök szerelmem és tiszteletem jutalmazza meg a
nemes nőt, ki engem oly kimondhatatlan boldoggá tesz.»
Eperjes, 1808 aug. (Szirmay apósának.) «. . . Közeleg az idő,
hogy kedves Babim lebetegszik, s ezúttal talán fiúval áld meg.
Kérjük az Eget. Erre az esetre azt a kegyelmet kérjük: fogadja
el a keresztatyaságot, hogy majdan tiszteletreméltó nagyatyjának
nyomdokaiba lépjen . . . Feleségem hála Istennek nagyon jól van.
Valóban, mint feleség és anya tökéletes teremtés.»
Igen sajnálni való, hogy A. Borbáláról többé semmi hirünk.
Tudni való volt különben, hogy ez a szerető szív idő előtt föl
emészti magát, mint a lobbanó tűz rohanva siet utolsó lobbanása
felé.
Kedves Marija idők múltával Van Dernath Vilmos grófné lett.
Szegény jó Almásy Borbála!
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I. ALAJOS

Ha Ignácz gróf, mint alapító iránt méltó kegyelettel viseltetik
a gróf Almásy család sarkadi ága, arról teszen tanúbizonyságot,
hogy hosszú életre van hivatva.
Ki kell azonban jelentenünk, hogy csaknem olyan kegyelet illeti
meg az apa mellett a fiút, az alapító mellett a félig tetőzet nélkül
hagyott alkotmány szerencsés kezű befejezőjét: I. Alajost.
ő tisztán látó, messze tekintő ész nagyratörés nélkül; csupa
szív könnyelműség nélkül; hatalmas tetterő a külső szereplésire való
vágyakozás nélkül. A mindennapiság köpenyegébe burkolódzott épen
nem közönséges jellem.
*
Gyermekkora csendes. Tanult Gyöngyösön, Kassán, Budán.
Rosszat sohasem hallani róla, ellenben tudásvágyának, munkaszere
tetének, kötelességérzetének korán adja jelét.
A levelezésekben előforduló róla szóló tudósítások mindig csak
dicséretére szolgálnak: «jól tanul», «jól viseli magát»; «jól letette
a vizsgát» stb.
1807-ben Heves vármegye már követül küldi a pesti ország
gyűlésre, mely már Tehőbiiki J\agy Pál szellemének és elragadó
ékesszólásának hatalma alatt állott.
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A hadsereg szolgálati nyelve adott ekkor okot erős vitákra. Az
ellenzék nagyon sérelmesnek találta, hogy a magyar fiúkat olyan
ezredekbe sorozzák be, a melyeknek tisztjei a nép nyelvét nem
értik; következéskép a magyar fiú, ha különben tehetséges és al
kalmas is volna katonai szolgálatra, semmi előmenetelben nem ré
szesülhet. Követelték azért, hogy a magyar ezredekbe csupán magyar
tiszteket alkalmazzanak, s a szolgálat nyelve az ezredestől lefelé a
legkisebb rangú altisztig magyar legyen.
A másik felszínen levő nézet az volt, h o g y : «az úgynevezett
igazgató, vagy commandó-szóra esik meg minden fegyvergyakorlat.
Látni lehet ennek mindennapi példáját a mostan itten levő német
seregeknél. Hogy azonban az úgynevezett regementek tulajdonosai
különös figyelmetességgel legyenek a magyarokra, azt nem csak
tanácsosnak, de szükségesnek is tartja.» (Acta comit. 452.)
M ég a nádor nehéz helyzetét kell számba vennünk, hogy lás
suk: mily országgyűlésben volt részes Almásy Alajos gróf és atyját
levelei miről kívánják tájékoztatni akár az általánosság, akár a rész
letek szempontjából.
Jellemző, hogy az országgyűlésre való megérkezésétől kezdve
minden mozzanatról értesíti atyját.
Levelei, a melyek sűrűn követik egymást, s a melyekben még
a főherczeg jelleméről is Ítélkezik — természetesen nem a támadó
ellenzék szellemében — daczára fiatal korának, éles megfigyelő-, s
józan ítélő képességet árulnak el.
Lelkiismeretessége- és kitartásáról is levelei tanúskodnak.
«. . . Reggel, délután, sőt éjszakáig is együtt v ag y u n k ...»
Pest, 1807 ápr. 19. (Atyjának.) «Érdemem felett való drága
kegyes Uram-Atyám! (Haller gróf váradi kanonokra haragszik, mert
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az ellenzékkel szavazott.) Egy jól gondolkozó embernek sem könnyű
ezt boszankodás nélkül nézni, hogy az ország veszedelmére vezető
dolgokban épen azok kardoskodjanak legjobban, kiknek a közjó elő
mozdítása állana tisztében. Én fiatal ember vagyok, mégis készülök
a conferentíákban és «kö'rö'k»-ben ez ellen magamat kitenni. Remél
jem, lesznek hozzám csatlakozók. Csak az Isten erőt adjon, hogy
szándékomat kivihessem. A palatinus és a többi elölülők nem igen
jó kedvvel vannak, nagy bajukat előre látják. Valóban nincs az
egész országgyűlésen egy ember, a ki az ellenzéki pártot megvíhatná és ha az isteni gondviselés nem segít, valóságos veszede
lembe döntődünk. Ez legalább a jobb gondolkozásúak közvéle
ménye.
Méltóztassék Nagyságod kegyes levelével megvigasztalni.
Ezek után kegyes atyai kegyelmébe ajánlván magamat, kezeit
Nagyságodnak nagy alázatossággal csókolom, s legmélyebb fiúi alá
zatossággal s tisztelettel élek és halok. Alázatos szolgája és leg
engedelmesebb fia.»
1807 máj. Értesíti atyját, hogy a karok és rendek azt akarják,
hogy az egész katonai kezelés, gyakorlás, egy szóval minden magyar
nyelven menjen. «Az egész dolog oly zavartan megy, hogy maga
Pál bácsi is gondolja, hogy jó vége nem lészen . . . »
1807 jun. 6. Értesíti atyját, hogy az országgyűlésen bizonyos
bizalmi állásokba jutott.
Jun. 15. «. . . Asszonyanyám és Tili jól mulatják magokat Pál
bácsinál.
M a családi ebéden vagyunk az országbírónál. Csupa Almásyból és Semseyből áll. Asszonyanyám tiszteletére van rendezve...»
Jun. 18. «. . . Megvallom Nagyságodnak, nem kis félelem fogott
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el, midőn felállván oly nagyszámú gyülekezetben és elannyira fon
tos dologban szólani kezdettem. (Az országgyűlésen beszélt.) De
eszembe jutván Nagyságod tanácsa: körültekintvén, az első szava
kat egész erőmmel, jó erős hanggal ejtettem ki, és Istennek legyen
hála, mint mások is mondják, magamat jól kifejeztem . . .»
Bizonyára örömmel és büszkeséggel látta Ignácz, az öreg sas,
a fióknak: fiának ezen szárnyemelgetését.
1807 jun. 22. «. . . Tóni és Luis (Aim. Antónia, 11. Pál leánya,
és Bedekovics Lajos) szeretik egym ást.. . » Sajnálkozik, hogy atyjá
nak lábdaganata van . . . «. . . Én lassankint beletanulok a vitatko
zásba. M ár néki szoktam a plenum-ban való beszélésnek, úgy, hogy
már egy cseppet se félek.»
Julius i. «. . . Valóban egész Európa előtt szégyent vallunk,
hogy ily nehézkesen, huzavonával bocsátkozunk bele a haza bol
dogságát előmozdító dolgokba.
ő herczegsége is veszíti már türelmét.

Kimondja nyilvánosan

is az igazat úgy, hogy jobban sem kell. Látja már most, hogy
nem mind arany, a mi fénylik. De belátják viszont azok is, hogy
reménykedésökben alkalmasint csalatkoztak és ennek előbb-utóbb
jó vége nem lesz; mert naponkint nő a bizodalmatlanság és végül
is siralmas következményeket fog szülni részünkre, kivált, ha a
palatínust is megbántják, kit már is kezdenek háborítani.
Asszonyanyám tegnap Sacza felé elindult. Tili keze majdnem
egészen helyre jött és igen fölvette magát. Nehezen is ment el
Budáról. Itt maradt volna még Asszonyanyám is; hanem a nagy
asszony betegségét, hogy megértette, sietett. Mondják, hogy oly
roszul volna, hogy talán életben sem találja . . . »
Julius 5. «. . . Méltóztassék elhinni Nagyságod, hogy nem egy

almásy grófok.indd 95

2012.07.01. 20:39:21

96

Z sadányi és Törökszentmiklósi Jtlmásy Alajos.

szer megbántam ezen országgyűlésre való követségemet; mert előre
látni való, hogy nagy szélsőségekre fog kerülni a dolog. Ő herczegsége nagyon meg van bántódva és bizonyosan más húrokat fog
pengetni, már is kezdi veszíteni eddig való barátságos magavisele
tét, de már talán későn is vagyon . . .
Én rövideden kijelentem gondolkozásomat, de tülekedésekbe,
kivált szűkebb összejöveteleken, ereszkedni nem akarok. A köz
űlésen mégis csendesebben mennek a dolgok.»
Julius 7. « . . . A katonaadásról még hallani sem akarnak. Ezen
kérdést jobb lenne az udvarnak eltemetnie . . .»
Julius 14. Báró Brüdern Samu Tili kezét kéri. Brüdern felől
tájékoztat.
Julius 26. « . . . Bátorkodom Nagyságodnak, mint kegyes és
javamat mindig előmozdítani akaró atyámnak, szivemet és gondol
kozásomat minden alázatossággal és fiúi bizodalommal kinyilat
koztatni.
M ég e télen Bécsben Heller Nánit több ízben látván és vele
lévén, őtet tökéletesen megismervén, örömmel tapasztaltam azt,
hogy egyéb tulajdonságai is olyanok, a melyek szerencséssé tehet
nének. Sőt őtet gondolkozásommal egészen megegyezőnek azután
is tapasztaltam.
Eltökéltem tehát magamban (hogy ha Nagyságodnak kegyes
megegyezését megnyerem), őtet elvenni, bizonyos lévén abban,
hogy vele örökké szerencsés leszek.
A mi őtet illeti, ő is szeret engem, és kész velem szoros egye
sülésre lépni. Csak egyedül édes Uram-Atyámtól függ tehát min
ket szerencséltetni. Alázatosan kérem azért édes Uram-Atyámat,
méltóztassék kegyes akaratját és tanácsát ebben tudtomra adnia,
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mely nélkül én semmit e világon, kivált ily nagylekintelű dolgot, végbe
vinni nem akarnék■ De reméllem másfelül atyai kegyességétől,
Nagyságodnak, hogy minden módon mostani és jövendőbeli bol
dogságomat előmozdítani akarván, ezen dologban is valóságos jó
atyai szívvel fogja adni tanácsát, melyet én minden fiúi önmegadással
fogok fogadni. Pál bácsi egészben helyesli választásomat. Megígérte
nekem ő is, hogy fog mellettem Nagyságodnak írni . . .
. . . Közelítő szt. patronusa napjára Nagyságodnak, midőn igaz,
s szíves kívánságimat, melyeknek tárgya egyedül lelki és testi bol
dogsága Nagyságodnak, minden fiúi tisztelettel kijelenteni bátor
kodom.
Teljes reménységgel és nyughatatlansággal várván le v elét...»
Sacza, 1807 augusztus 6. (gróf Almásy lgnáczné — Lojzi
fiának.)
«Édes Lojzim! Akárkinek tanácsára ne indulj!
Adj időt magadnak és gondold meg jól, mit teszel! Ettűl a
lépéstől függ e világon minden boldogságod, nyugalmad és lelked
üdvössége is.
Szükséges azért Istenhez folyamodni, imádkozni, szt. miséket
mondatni, hogy minden cselekedetid legyenek Isten dicsőségére és
lelked üdvösségére.
Ne hirtelenkedj ebben a dologban; azt is javaslom: az atyádat
hallgasd meg. M eg ne bántsd! Csak időt adj mindenre. Bártfára
nem javaslom, hogy most elmenj. Győzd meg magadat! Nem kell
mindig az akaratnak eleget tenni! Maradok mindig áldást kivánó
édes anyád Semsey Anna.»
Alajos meghallgatta a szülei szavakat: nem ment Bártfára.
Haller Náni nem is lett a felesége, hanem néhány évvel e megG ró f Jllm ásy Dénes: Jllm ásy grófok •
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hiúsult kísérlet után Festetics Erzsébet grófnőt vezette az ol
tárhoz.
Az 1807-iki lelkesen hangos és egyszerre sokat markolni akaró
országgyűlés után, a mely alatt fiatalsága daczára (ekkor még csak
23 éves volt!) már bizonyos vezető szerepre te tt szert, a magyar
királyi udvari kanczellária szolgálatába lépett, s 1810-ben már tit
kár lett. Rohamos előhaladást Ígérő állását azonban csakhamar
otthagyta s leköltözött Kétegyházára.
E hirtelen elhatározásának okát magától Ignácz gróftól tud
juk meg:
« . . . annak a kedvéért, hogy édes anyját huzamos ideig tartó
cronicus bajában ápolhassa, a felséges királyi cancelláriánál viselt
kiváló állásáról lemondott, s letett biztos előmeneteléről, melyre
szép tehetségei őt feljogosították.»
Mindenesetre nagy és szép áldozat!
A dicsőség útjáról való váratlan letérésének másik oka meg
«nagyságos» ura atyja volt, a kit az anyagiak gondozásának nyű
gétől akart felszabadítani, hogy az tisztán csak magas és terhes
állásának élhessen.

.

Nem egy ízben, érzékeny hálával ismeri ezt el a kegyel
mes úr.
Végrendeletében hangsúlyozza különösen, hogy az ő Alajos
fia minden ügyében és dolgaiban elannyira támasza volt, hogy sze
mélyét, erejét és tehetségét bízvást és teljesen «hivatala rendes
viselésére, királya és hazája hasznára fordíthatta és áldozhatta».
És másutt:
«Alajos fiamnak, minden tekintetben kedves fiamnak, de egyszers
mind minden javaim szaporítójának és öregségem gyámolüójának. Isten
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után minden világi boldogságomat köszönöm és azért különös áldá
somat Istenem színe előtt atyai szivem egész szeretetével reája
árasztom.» (1839.) Majd ismét:
«De egyébképen is jó hajlamai, tudománya, mérsékletes, okos élet
módja, szivének és gondolkozásának különös nemessége szemeim be
zárása után családom oszlopának ötét látszottak rendelni, a miért őt
díszére és fentartására remélhetem és reményiem is, — az úr Istennek
kegyelmét kérem reá és atyai áldásomat, melyet egész mértékben meg
érdemelt, adom rá».
A kiről Ignácz gróf, ez a testi gyöngeségében is erős lélek,
így nyilatkozik, annak jellemzésére nem lehet több szavunk.
A családtagoknak a végrendelet intézkedésébe való belenyug
vása is az Alajos gróf felől táplált magasztos atyai vélekedést
mintegy szentesítik.
De a rokonság nyilatkozataiból is tudjuk, hogy Alajos gróf
mindenkor közszeretet és tisztelet tárgya volt. Így sógorasszonya,
Lajos gróf özvegye, is kiemeli igazszívűségét s mindenkor tapasz
talt rokoni jóindulatát.
M ég atyja életében nagy csapás érte. Elhalt Festetics Erzsébet
grófnő, az ő imádott felesége, az öreg úrnak annyira kedvében
járni tudó «szeretett Lizi menye» 1821 okt. 25-én, élete virágjá
ban, 28 éves korában.
E házasságából született gyermekei 1. Kálmán és ]. Dénes grófok.
Alajos gróf később ismét megházasodott; nőül vette Wilczek
Lujza grófnőt, az öreg kegyelmes úrnak harmadik felesége révén
mostoha leányát. E házassága azonban gyermektelen maradt.
Végrendeletét, melyet meghatottság nélkül nem lehet olvasni,
1845 május 15-én írta meg:
13*
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«Testemet a kétegyházi kriptába kedves édes anyám (kit buz
gón szerettem és tiszteltem) és elfelejthetetlen édes első feleségem
közé minden csendességgel és pompa nélkül kívánom, hogy eltemettessék.
Lelkemért minden héten azon a napon, melyen halálom történni
fog, egy szent mise szolgáltassék.
Radnán, a boldogságos szűz Mária oltára előtt, úgy, a mint
már ilyetén misét boldogult kedves feleségemért halála után ala
pítottam, mely kéthetenkint elmondandó misékért 52 pengő írt
fog Radnán fizetődni a kétegyházi pénztárból.
A szegények közt 100 frt osztódjon ki Kétegyházán, Váriban
és Sarkadon egyenlő mértékben, hogy imádkozzanak értem.
Egész életemet gyermekeim boldogságának szenteltem, remé
lem : szeretettel és háladatosan fognak megemlékezni rólam.
Istenfélők legyenek! A boldogságos szűz M áriát különösen
tiszteljék! Királyukhoz és hazájukhoz hívek legyenek. A famíliáju
kat szeressék, maguk között mindig jó egyetértésben éljenek!
Felebarátjok iránt engedelmesen gondolkozzanak. Ne a hibáit
tekintsék az embereknek, hanem iparkodjanak mindig inkább jó
részeiket, mint tökéletlenségüket észrevenniök! Úgy legyen sze
rencsés életük e világon és Isten áldása rajtok.»
Mily megnyugtató és boldogító lehetett e nemes léleknek nem
csillogó, de annál munkásabb élte alkonyán visszatekinteni a múltra,
melyet ezen elvek megtartása mellett futott meg.
1850 október 30-án hunyta le örökre szemeit, s kívánságához
képest «édes első felesége» mellett a kétegyházi sírboltban aluszsza
örök álmát.
*
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LAJOS GRÓF ÉS OTTILIA GRÓFNŐ

Alajos gróf testvérei.
A családi levelezésekben elég sűrűn találkozunk a « Viki» és
«Tili» nevekkel.
Tilt (Ottilia) úgy tűnik föl, mint a család kedvencze. Itt is, ott
is mindig szeretettel emlékeznek meg róla.
Élete folyásáról azonban keveset tudunk.
Gróf 'Königsegg J\ep. János vette feleségűi, a ki Rothenfeld és
Staufen uradalmát az aradmegyei Boros-Jenő és Sebes uradalmak
kal elcserélvén, Kétegyházához elég közel jutott.
De bátyja közeiének nem örülhetett soká, mert miként a kétegyházi sírbolt egyik felirata bizonyítja, 1831 szeptember havában
45 éves korában megszűnt élni.
««Viki»-t (Lajos gróf) pajkos, talán akaratos fiúnak mutatják
be a családi levelek, a ki szüleinek és testvéreinek mindig adott
egy-egy kis gondot. Felnőtt korából azonban már csak azt tudjuk,
hogy Brezenheim Leopoldina herczegnét vette nőül.
E házasságából két gyermeke született:
Jlndor gróf, a ki gyermektelenül halt el, és
Mária grófnő, a ki Bro Beist Edmundné lett.
Lajos gróf, miként a gyöngyösi ferencziek naplójában már
olvastuk, még atyja és nagyatyja életében 1836-ban elhunyt.
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[. KÁLMÁN ÉS I. D É N E S GRÓFOK

Egész életüket úgy összefűzte a testvéri szeretet, hogy örö
mük, fájdalmuk, boldogságuk, boldogtalanságuk: minden érzésük,
minden gondolatuk közös volt.
Adjuk hát őket együttesen át az unokák, s a jövő nemzedék
méltó kegyeletének.
J^álmán 1815 szept. 2-án, Dénes 1817 okt. 5-én született
Pesten.
Iskoláikat Aradon, Pesten, majd a bőlcsészetet és jogot Po
zsonyban végezték magán úton ugyan, de mindig jeles ered
ménynyel.
Utaik azután szétváltak, pálmán a hadseregbe lépett 1833-ban,
a honnan 13 évi szolgálat után mint 1. oszt. huszárkapitány vált
meg. Dénes a polgári pályán igyekezett szolgálni hazáját.
1836 augusztusban Békés vármegye aljegyzője lett; 1838-ban
a magyar udv. kamara fogalmazó gyakornokává; 1839-ben rendes
fogalmazóvá; 1841-ben titkárrá neveztetett ki. H ogy meddig vitte
e szolgálatját, nem tudjuk; de 1846-tól kezdve Kálmán bátyjával
felváltva hol elbetegesedett atyjokat ápolgatják, hol atyjuk nagy
terjedelmű uradalmainak gondozásában szorgoskodnak.
A mint sorsuk elszakítja őket egymástól, megindul köztük a
levelezés, a melynek hangja a «két testvérbarát»-ot juttatja eszünkbe.
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Folyton kérik egymástól a tanácsot, s egyik a másik jóváhagyása
nélkül semmit sem tesz.
Sűrű levelezésük azonban egy időre megszakadt.
Súlyos napok következtek hazánkra, a megpróbáltatás napjai.
J^álmán, miután Békésben, Biharban a nemzetőrséget szervezi,
a melynek parancsnoka lett, kinos betegségével atyjához vonul, a
ki szintén sínylődő beteg volt, s Sopronban, majd Bécsben, később
Badenben aggódnak a szorongatott haza sorsán, s kínos aggodal
makat állanak ki szemök fénye: Dénes gróf miatt, a ki sietett
kardot kötni, hogy a szabadság kivívásának részese lehessen.
De hadd beszéljenek ők: a második «két testvérbarát»:
Pest, 1848 márcz. 24. (Kálmán — Déneshez).
«Kedves Dénesem! Édes atyánkat gyengélkedve találtam. Sze
mei fájnak szegénynek, de remélem, hogy nem sokára jobban
lesz . . .
Bélát ma láttam; a majlandi és porosz eseményekről tudósí
tott. Reményiem, de alig hiszem, hogy a mostani időkben itt nagy
benyomásra és annak következtében talán demonstratiókra is alkal
mat ne nyújtanának . . .
Itt most mind igen nyugodtan vannak, de mégis szerintem
siettetni kell a dolgokat, mennyire csak lehet, mert minden órán
olyan fordulatot vehetnek, melyeknek nagy reactiót kellene szülni,
azért az ország gyűlése nem tehet okosabbat, mint mentül hama
rább végezni a végzendőket, hogy legyen itt egy törvényes kor
mány, melyet nehéz nélkülözni. Az idevaló ismerősök mind jól
vannak és erősen huszárkodnak; már uniformisok is vagyon . . .
Isten áldjon édes Dénesem! az Úr-lsten vezessen minket mentül
hamarabb össze. Szerető bátyád.»
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Gyula, 1848 ápril 11. (U gyanaz— ugyanannak.)
«Kedves Dénesem! Leveledet megkaptam. Remélem, hogy már
eddig szerencsésen elvégezvén az országgyűlési teendőket Pesten
leszel . . . A váriak folyamodtak az alispán úrhoz, melyben az
egész határ felosztását kérik. Ily kivánatok a népben ugyan igen
mindennapiakká lettek, de azért a közcsend még sehol sem zava
rodott meg. Adja Isten, hogy tovább is ekkép legyen. Tegnapelőtt
tartottam Szalontán az első gyűlést az ezen járás nemzeti őrsége
ügyében, a vármegye állal a szalontai járás fővezérévé lévén kine
vezve. Ottan igen nagy lelkesedést találtam az ügyhöz és remélem,
hogy jó számosán fogunk összegyűlni, mindazonáltal igen vérmes
reményekkel nem lehetek, minthogy a nép jön ugyan és ajánlko
zik, hanem mindeddig nagy bizalmatlansággal viseltetik az ügy
iránt . . .
Ha lejösz, a mint bizton reményiem, kérlek, hozd le atiláimat
(Pozsonyban feledtem); az uj kardomat, melyet Bécsben vettem,
is hozd le . . .
Édes Atyánk kezét csókolom . . . Szerető bátyád.»
Makó, 1848 julius 15. (Kálmán

Déneshez.)

«Kedves Dénesem! Mi tegnap nagy füttyel ráczokat nyelve,
és azoknak végső kiirtási szándékával szívünkben jöttünk ide egész
Makó csudájára, hogy mily elszánt ez a békési ember. Délután
jött is már a parancs, hogy a gyalogság menjen Szegedre, onnan
gőzösön tovább Becsére szállítandó. A lovasok, melyek 300-nál
többen vannak, Tomcsányi Károly vezénylete alatt egyenesen men
tek volna. E rre Szombathelyi népgyűlést tart. Sokat beszél, hogy
szívesen agyonvereti magát etc. Az eredménye a sok beszédnek
az lett, hogy egy tapodtat se megyünk, míg a Csanádi nemzet
G róf Alm ásy "Dénes : A lm ásy grófok•
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őrség, melyre a Maros védelme vagyon bízva, el nem indul; men
jenek ők el; majd őrizzük a M arost mink. Ezen módon fel is
írtak futár által a minisztériumnak, Hogy engedelmeskedjünk-e,
vagy nem. A nemzeti őrség lelkesbjei skandalizálva vágynak, de a
futár már elment. A feleletet előre lehet tudni, aztán megyünk, a
vagy megint egy gyűléstő1 fog függni? Addig a rácz vagy mások
által lesz elkergetve, vagy minket kerget el . . .
. . . Édes Atyánk holnapután akart indulni Pestre; az egész
sége gyenge; szegénynek nehezen esett eltávozásom. Isten áldjon
meg! Nemsokára — remélem — látandjuk egymást. Szerető bátyád.»
Pest, 1848 augusztus 8. (Kálmán — Déneshez.)
«Kedves Dénesem! Kimondhatatlan örömmel vettem leveledet,
melyben jólétedről tudatsz. Adjon Isten továbbra is erőt, egész
séget, hogy annak rende szerint tehessed szolgálatodat, mely, a
mint látszik, nem igen könnyű. (Dénes ekkor a bánáti táborban
volt.) Szegény édes Atyánk még mindig igen gyöngén vagyon,
állapota nem fordul jobbra . . . Én is csak a régiben vagyok; az
orvos ugyan biztat, hogy jobban vagyok, de én nem igen érzem;
békességes tűrés most igen szükséges . . .
Az országgyűlés a nevelési törvénynyel bíbelődik; bizony a
mostani critikus állapotban kevesebbet kellene beszélni és neki menni
a medvének . . Szegény Zichy Feri László fiának halála nagy be
nyomást tett, újabb bizonysága, hogy hübelebalázs neki menni
mindennek nem tanácsos. Meghalni egy győzedelmes csatában is
szomorú, de dicső; de kevésmagával neki menni 80 rácz kocsinak
és magát agyonlövetni, nem okosság . . .
Isten hozzon mentül hamarább egészségesen körünkbe. Szerető
bátyád.»
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Sopron, 1848 nov. 25. (Kálmán — Dénesnek.)
«Kedves Dénesem! . . . Mi mindig a régiben vagyunk. Szegény
édes Atyánk csak olyan nehezen mozdul lábaival, mint ezelőtt;
mindenféle orvosságok és doktorok daczára nem javul. Magam is
kezdem a köszvényes kezemben érezni a telet . . . »
Pest, 1848 decz. 17. (Dénes — Kálmánhoz.)
«Kedves Kálmánom! Nem tudom ezen soraim még kezedhez
jutnak-e, mert mint hirlik, Sopron városa már az ellenség kezébe
jutott . . . Holnap indulok ki hivatásom helyére M onorra, hol az
első századhoz vagyok osztályozva. Kapitányom csakugyan az az
általad gyűlölt A., kit ugyan eddig még nem ösmerek, de ki úgy
hiszem, engem sem fog felfalni . . .
Kilátásaim nem a legkellemesebbek; tudom, lesz baj, confusio,
nélkülözés, de hiába, neki szántam magamat. A jó Isten majd
megsegít!
bejöveteledhez jelen körülményekben alig van reményem, s
félek, hogy hosszabb ideig nem Játandlak. M ár hiába, a mint a
sors akarja! Isten veled! Szerető öcséd.»
Baden, 1848 jun. 8. (Kálmán — Dénesnek.)
«Kedves Dénesem! Kimondhatatlan örömmel vettem leveledet.
A mostani időkben valódi szerencse, ha az ember hírt kap hazul
ról. Én is megpróbálom ezen soraimmal szerencsémet, adja Isten,
hogy erőben és egészségben olvashassad. Szegény öreg Atyánk
egészsége nem igen j ó ; járni már alig tud szegény, lábai tökélete
sen elhagyják. Hónapok óta tegnap derült ki valamennyire leve
lednek vételére.

<4*
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Magam is naponkint fürdők és könnyebben érzem magam
valahogy . . . Csak megsegít az Ur-lsten és visszavezet még e
világon. Ez az egyetlen és legforróbb kívánságunk édes Atyám
mal . . . Isten áldjon édes jó öcsém és vezessen minket e világon
még egyszer egymáshoz. Szerető bátyád.»
Baden, 1849 szept. 9. (Kálmán

Dénesnek.)

«Kedves Dénesem! Nem mondhatom, mely kimondhatatlan
örömmel vettem rég várt soraidat. Vigasztalásul minden bajoknak
az szolgál, hogy épen és egészségesen otthon vagy; ez mindent
elfelejtet velem; a többi bajok mind mulhatók, csak személyed
legyen biztos és jó helyen ezen sanyarú időkben. Azért nem ad
hatok elég hálát Istennek . . . Édes Atyánk nagyon gyenge és
sokat szenved . . . magamnak is bal térdem igen fáj, úgy hogy
csak bottal sántikálhatok . . .
Szegény Atyám bizony sokat szenvedett mind testileg, de még
inkább lelkileg; ezt az utolsót csak az Ítélheti meg igazán, a ki
úgy ismeri, mint mi . . .
Ismerőseimről nem is merek ezen szomorú időkben tudako
zódni ; az Úr-lsten majd segít rajtuk is valamennyiükön . . .
Isten veled kedves Dénesem, alig várom a pillanatot, hogy
láthassalak. Szerető bátyád Kálmán.»
Bécs, 1849 decz. 14. (Kálmán

Dénesnek.)

«Kedves Dénesem! Igen nagy örömünkre szolgál feljöveteled.
Adjon Isten szerencsés utat és hozzon minél előbb karjaink közé.
Édes Atyánknak is nagy vigasztalásul szolgál azon remény, hogy
nem sokára látand. Egészségem még mindig a régiben vagyon.
Lábaim gyengék . . .
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Isten áldjon és hozzon mentül hamarébb hozzánk épen és
egészségesen. Szerető bátyád.»
Bécs, 1850 febr. 13. (Kálmán — Déneshez.)
«Kedves Dénesem! Nem mondhatom, mily aggodalomban va
gyok jövő sorsod felett; mert most látom csak által, hogy mily
nehéz a szabadulás a hadsereg sorából. (M inthogy a besorozottak
ezredet választhatnak: elsorol egy pár oly ezredet, a hol a tisztek
között ismerősei vannak.)
Édes Atyánk jobban vagyon, de nagyon búsul végetted . . .»
Bécs, 1850 nov. 29. (Kálmán — Dénesnek.)
«Kedves Dénesem! Leveledet tegnap vettem és jólétednek igen
megörültem . . . Tudja Isten mi lesz belőlem, alig múlik egy baj
valamennyire, mindjárt egy másik ér. De legyen az ő szent aka
ratja. Szegény jó édes Jltyánk a türelemnek, sokkal nagyobb példáját
adta, minthogy aztat tehetségem szerint utánozni ne kívánnám . . . .
Isten áldjon kedves jó Dénesem!»
Bécs, 1851 márczius 10. (Kálmán

Déneshez.)

«Kedves Dénesem! Leveledet, melyben Pestre való szerencsés
megérkezésedet jelented, nagy örömmel vettem.» . . . Köszöni,
hogy a családi ügyek vezetése és rendezésében szorgalmatosán
forgolódik.
«Állapotom annyiban javult, hogy egy pár éjszaka jól aludhat
tam. Isten áldjon meg jó Dénesem! Vigyázz egészségedre, és ha
némely működéseid mindjárt nem sikerülnének, vagy más bajok
volnának oda lent, ne vedd szivedre, hanem gondold meg, hogy a
mi ma nem lehet, Isten segítségével talán meglesz máskor. Szerető
bátyád.»
Pest, 1851 márcz. 28. (Dénes — Kálmánhoz.)
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Gazdasági ügyekben referál, majd így folytatja:
«Az emberek csendesen és a mindenféle sok nyomás alatt resignáltan folytatják életüket. Este olykor elmegyek Keglevicsékhöz,
hol legalább a kis Lenke ad egy kis érdeket, mert ő mégis az itteni
lányok legkitünőbbike . . . M indent tekintve biz az egészen neked
való volna. De ne többet errül. Tartsuk meg a Jogicai egymás
utánt: előbb egészség, aztán házasság! Kérlek iparkodjál, persze
egészséged kímélésével mentül inkább szórakozni és ne engedj
melancholicus ideáknak erőt venni magadon, ez legroszabb, mert
az adott és úgyis már igen csekély körre szabott élvezeteinket is
megrontja. Isten veled kedves Kálmánom, egész szívből ölel szerető
öcséd.»
Pest, 1851 ápril 4. (Dénes — Kálmánhoz).
«Kedves Kálmánom! Utolsó leveleddel egészséged tekintetéből
épen nem vagyok megelégedve . . . És most egy igen fontos tárgy
ról. Azt mondod: hogy az egészségesek házasodjanak, és magam
is átlátom, hogy igazságod vagyon. 8 nap óta e tekintetben nagy
agitatiókon mentem keresztül, melyeknek resultatuma az, hogy most
legalább tudom, hogy ha házasodom: kit választok: és azt is tudom,
hogy az illető, ha megkérem, kosarat aligha fog adni. Az egész
most csak Tőled függ. Az első az, hogy választásomat Te is helyes
nek nézd. Te eléggé ismered az illetőt, a kit ugyan múlt levelemben
Neked szántam volt. Azt hiszem szilárdabb és nemesebb jelleműt,
és tiszteletreméltóbb családból valót hazámban hamarjába nehéz
volna találni. De, a mi megnyugtatásomra mindenek felett szüksé
ges, az, hogy nekem szavadat adjad, hogy azért, mert én házaso
dom, Te semmi áldozatokat — mi egyebeket — tenni nem fogsz
és az én házasságomat ürügyül arra, hogy Te meg ne házasodjál,
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felhasználni nem fogod soha, mert megvallom, ez engem kimond
hatatlanul szerencsétlenné tenne . . . »
Bécs, 1851 ápril 6. (Kálmán — Dénesnek).
«Kedves Dénesem! Utolsó leveled olvasásakor könnyekre fakad
tam : de ezek örömkönnyek valának; hosszú, hosszú idő óta az
elsők. Az után térdre borultam a M indenhatót kérni, hogy adja
áldását ezen frigyre és boldogitson úgy, a mint Te és bizonyosan
leendő mátkád megérdemlitek. Áldozatról részemről szó sem lehet,
ámbár másrészt okát nem látom, hogy a mint egymást segíteni
eddig is a legnagyobb örömünknek tartottuk, hogy ez jövőre mért
ne maradjon igy. Én legalább részemről ezen viszonyt minden
esetre feltartandom . . . A mi pedig az én jövőmet illeti: légy nyu
godt; ha Írva van, hogy nősüljek, ez most valószinübb, mint valaha
i-ör, mert egészségem helyreállítására nagyobb a reményem, mióta
meg van találva nyavalyám ellen a bizonyos gyógyszer, t. i. az öröm,
a boldogság. 2-or Quia exempla tra h u n t. . . Isten áldjon és vezé
reljen szerencsésen egy boldog családapa irigylésre méltó szerepe
felé. Szerető bátyád.»
Pest. 1851 julius 2. (Dénes — Kálmánhoz).
«Kedves Kálmánom!. . . Szegény Kálmánom, mennyit kell neked
szenvedned! De ha van igazság ezen és a más világon, annyi bé
kén tű rt szenvedésnek lehetetlen, hogy ne vegyed jutalmát.
És ezzel végzem. Valószinüleg ez az utolsó levél, melyet nőt
len testvéredtől kapsz, de a ki nőtlenül és nősen kiirthatatlan
szeretettel fog örökre maradni szerető öcséd.»
Pest, 1853 aug. 5. (Dénes — Kálmánnak).
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írjál kérlek mentül előbb, kivált, ha jól megy dolgod, mert
annyi baj után tőled ilyesmit hallani nekem az örömök legna
gyobbika!
Pest, 1854 junius 12. (Dénes — Kálmánnak).
(Eugenie grófné súlyos beteg.)
«Kedves Eugeniem jelenleg ugyan tűrhetően van, de az orvos
igen rósz prognosticont tett. Valóban igen össze kell szednem
morális erőmet, hogy olykor kétségbe ne essek. Csak a jó Istenbeni bizodalmám tartja fel bennem az e r ő t ! . . .
Eugenietől is minden szépet; ő is kéret, hogy bár mennyire
örül is viszontlátni, ne mozdulj, míg egészen jól nem vagy.
Bécs, 1854 jun. 16. (Kálmán — Dénesnek).
«Kedves Dénesem! Leveledből nagy sajnálkozással értettem,
hogy szegény Eugenie állapota még mindig nem megnyugtató.
Megsegíti az U r Isten őtet is, mert soha el nem hagyja, a ki
bízik benne. Neked jutott a legnehiezebb szerep kedves Dénesem,
ki szeretnél segíteni jobbra is balra is, és nem tudsz; de a kinek,
mint Te néked az U r Isten minden, az ne desperáljon soha.
Pest, 1854 julius 23. (Dénes

Kálmánnak).

«Kedves Kálmánom! Eugenie állapota ismét roszabbra for
d u l t . . . Csak a jó Isten szenvedéseit enyhíthetné! De légyen meg
az ő szt. akarata! Minden betegsége mellett azon ajándék, melyet
számára vettél, néki igen nagy örömet okozott. Egész nap kiterítve
az ágya mellett kellett tartani. Azóta is minden nap egyszer kipakoltatja és megnézi, de használni nem akarja, míg fel nem kél.
Oh, ha az U r Isten még ezt megengedné!»
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Szívemből kívánom, hogy mennyivel nehezebben én, annyival
könnyebben töltsd el Te napjaidat!»
Kétegyháza, 1854 julius 26. (Kálmán — Dénesnek).
«Azt kívánod, hogy mentül nehezebben Te, annál könnyebben
töltsem én napjaimat; de mióta élünk, minden örömben és minden
keserűségben osztozkodtunk, ha nem is mindig physicae, de bizo
nyosan moraliter. Nem mondhatom tehát, hogy mily bensőleg
hatott rám utolsó leveled; bár az U r Isten szent akaratja ellen
zúgolódni bűn is, káros is, mert az emberek minden támasza ezen
a világon csak ő ; de némely csapásokra nézve rendkívüli erőre
van szükségünk, imádkozzunk tehát buzgalommal, hogy bennün
ket el ne hagyjon . . . »
Pest, 1854 julius 30. (Dénes — Kálmánnak).
«Kimondhatatlan vigasztalásomra szolgált utolsó leveled, mert a
legnagyobb sanyaruságot azon meggyőződés, hogy azt egy igazán
résztvevő szív osztja, enyhíti! . . .
Kétegyháza, 1855 január 2. (Kálmán — Dénesnek).
«. . . Levelednek igen nagyon megörültem, hogy kis fiadat oly
jó egészségben és erőben találtad. Megengedendi az lir Istennek
irgalmassága, hogy benne találandsz oly sok és súlyos búbánatnak
folytatólagos vigasztalást. A M indenható jó és el nem hagyja azo
kat, a kik biznak benne . . . .»
Gyula, 1855 máíus 27- (Kálmán — Dénesnek).
«. . . Sietek azon örvendetes hírrel meglepni, hogy ma délután
iul fogva az emberek szerencsései közé vagyok sorozható Wenckheim Minka gfnővel el lévén jegyezve. Remélem kedves Dénesem,
hogy ezen választásom, mely jövő boldogságomnak alapja, a Te
jóváhagyásodat megnyerendi . . . »
Gróf Jllmásy Dénes : Jllmásy grófok •
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Kétegyháza, <855 máj. 30. (Kálmán — Dénesnek.)
«Kedves jó Dénesem! Tudom, hogy széles e nagy világon náladnál senki sem örül jobban szerencsémnek épen úgy, mint bús
és fájdalmas óráimat is náladnál senki sem osztotta hűbben; szen
vedéseimből bizonyosan többet éreztél Te nálamnál. Azért is le
hetetlen, hogy hozzád ne forduljak legelőször, a mint már egyszer
oly nagyobb confusióba tettem, hanem az egy órával volt szeren
csémnek jóvá fordulása után. Forrón szeretett édes jó mátkámat,
ajánlom, csak úgy szeresd, mint engemet, édes jó Dénesem, sze
rettél eddig mindig. Ezt kérem tőled örömkönnyekkel telt szemek
kel és irántadi legbuzgóbb testvéri szeretet, barátság és hálával
telt szívvel . . . »
Kétegyházán 1856 junius 22-én (Kálmán — Dénesnek).
Írja, hogy Szarvason a nagy korcsmában Mitrovszky bált adott,
a melyen jelen voltak ők is.
« . . . a kik tánczoltak jól mulattak, de annál kevesebbet a nézők,
mert kedves kis Minkámon kivül, a kit hála Istennek itthon is
láthatok, nézni való nem volt semmi . . . »
Gyula 1858. május 4. (Kálmán — Dénesnek.)
Értesíti a nagy tűzvészről, mely előző este a kétegyházi kas
télyt (mint ők egymás közt tréfásan nevezték: Ugolinót) elpusz
tító tta.
« . . . Leveled nagyon jól esett; ezen mostani viszonyok között
kétszeresen érzi az ember az igazi testvéri érzésnek becsét. Csak
az Ur Isten tégedet tartson meg jó erőben és egészségben, a többi
úgy is — az ő segítségével — rendbe jövend, mert utoljára is a
becsületességnek kell győzedelmeskedni a gazsággal szemben . . .»
Pásztó 1859. julius 10. (Dénes — Kálmánnak.)
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«Kedves Kálmánom! Leveled, melyben kis fiamnak születése
napjáról oly érzésteljesen megemlékezel, mélyen hatott reám, annál
is inkább, minthogy ezt oly időben teszed, mikor az üldözni látszó
sors ismét súlyos csapást intézett ellened és temérdek gond és baj
nehezedik reád. De épen ez csak újabb és erősebb bizonyítéka
annak: mily igaz érzéssel vonzódol hozzánk. Hidd el, hogy ezt
teljes szivemből viszonzom és hiszem, hogy ezen egymás iránti
érzés, úgy mint eddig mindig, úgy Isten segítségével éltünk végperczéig megmaradand köztünk a maga egész boldogító valósá
gában . . . »
Pest 1863. márczius 24. (Dénes — Kálmánnak.)
«Fogadd szivem mélyéből eredő szerencsekivánatomat azon
boldogító eseményhez, mely családodat érte (Kétegyházán t. i. fiú
született). Az Ú r Isten áldása és védelme terjedjen az uj szülöttre
és engedje meg, hogy őt istenfélő, becsületérző embernek és jó
hazafinak felnevelhessed! . . . Kálmánka ugrál örömében. Adja Isten,
hogy életükben úgy szeressék egymást és úgy tartsanak össze, mint
mi eddig és Isten segítségével utolsó perczünkig . . . »
Kétegyháza 1864. febr. 1. (Kálmán — Dénesnek.)
« . . . Hidd el kedves Dénesem a világon nincs nagyobb kincs,
mint egy oly baráttal birni, mint a minő Te voltál mindig irá
nyomban a legnagyobb bajaimban úgy mint örömeimben. Az Ur
Isten áldjon meg érte örökké és fordítson el tőled minden szeren
csétlenséget, mert nemes lelkű és jó voltál mindig és most is az
vagy . . . »
A forrón szerető testvér ezen imádságát — fájdalom — nem
hallgatta meg a Mindenható.
Dénes gróf, a ki még 1854. augusztus 21 -én Gábor nevű kis
'5 *

almásy grófok.indd 115

2012.07.01. 20:39:32

116

Z sadányi és Törökszentmiklósi Jllmásy J^álmán és Dénes grófok-

csecsemő fiát, s két nappal később imádott Eugéniáját sirba tette,
néhány év múlva súlyos betegségbe esik, s döblingi magányában
csupán a Kálmán bátyja iránti kifogyhatatlan szeretet tartja benne
a lelket.
Döbling 1867. márczius 6.
«Kedves jó Kálmánom! Nem mondhatom, mily nagy örömet
okozott nekem leveled, mert bár forró óhajtásomat — ismét mentül
előbb kiszabadulni — nem osztod és az én tulajdon érdekemben
kérsz még itten egy ideig kitartani: látom, hogy mennyire von
zódd még mindig hozzám és hogy a régi jó testvérbátyám vagy.
Hidd e l: én is még jövő életem boldogságát csak abban látom és
csak azon remény tartja fen bennem a lelket, hogy Isten segítsé
gével még boldog napokat tőltendünk együtt és jövő életünkben,
úgy mint eddig, mindig egymásnak istápul szolgálandunk . . . »
Kegyetlen végzet! Az a megható, lélekemelő harmonia, melyet
soha semmi meg nem zavart, 1871. augusztus 17-én végleg meg
szakadt. Dénes grófot e napon, mérhetetlen keserűségére, az ő jó
testvérbátyjának, lelkét marczangoló kínjaitól megváltotta az enyhet
adó halál.

*

Egyetlen fia maradt: Kálmán, a ki 1852. márczius 18-án szü
letett, s 1873. augusztus 9-én házasságra lépett Keglevics M argit
grófnővel.

*

Azt a nagy szeretetet, a melyet a két testvér között soha semmi
meg nem ingathatott, bizonyára őseiktől örökölték; őseik örök
sége az a mély vallásosság is, a mely a keserűségek, megpróbálta
tások idejében lelkűknek enyhülést, vigaszt nyújtott; azt az erős
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kötelességérzetet is mindenütt megtaláljuk a régi Almásyakban, a
melyet ők sem tévesztettek soha szemük elől, s a melyet egész
erejökből igyekeztek teljesíteni úgy az egyház, mint a haza, kirá
lyuk, családjuk, s a társadalommal szemben.
Kálmán gróf lelkének, szívének felét Dénes testvérével a sírba
tette; de azért csupa lélek, csupa szív maradt, s grófi nemzetsé
gének történetében arany betűkre érdemes.
Életrajzi adatait a testvérével folytatott levelezésből jobbára
ismerjük.
Katonai pályára indult, de ezt családi körülményeinél fogva 13
évi szolgálat után félbeszakította, hogy beteges atyjának gyámola,
s a családi vagyonnak gondozója legyen.
1848-ban még a nemzetőrség szervezésében részt vesz, de min
dig súlyosbodó betegsége a szabadságharczi mozgalmaktól félre
vonulni kényszeríti, s hazája, s a szabadságért küzdő Dénes test
vérének sorsán aggódva nehezen várja a harczi híreket.
Több évig tartó súlyos betegségéből végre kiépül, s a sok fáj
dalom, gond és aggodalom után megjönnek az öröm, a boldogság
napjai.
Családot alapít. 1855 julius 23-án nőül vette Wenckheim Ste
fánia Mária grófnőt, a kivel élte fogytáig zavartalan, boldog csa
ládi életet élt.
Hogy milyen volt Almásy Kálmán gróf?
Hiszen még élénk emlékezetében van mindazoknak, a kiket jó
sorsuk valaha közelébe hozott.
Az öregeket istápolta; a betegeket gyógyíttatta; az ügyefogyottakat gyámolította.
Egyházakat tartott fenn; iskolákat alapított.
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Embertársait megbecsülte, azokat nem rangjuk, hanem belső
értékük szerint mérlegelte. Alkalmazottjait szerette; velük szemben
nyájas, leereszkedő volt.
Hű fia egyházának, hazájának; odaadó jobbágya királyának.
Fiatalabb éveiben a megyei életben élénk részt vett; de a nagy
politikától távol tartotta magát.
A feltűnést egész életén át kerülte. Azért őt lepte meg leg
inkább, midőn 1885-ben ő Felsége valóságos belső titkos taná
csosává kinevezte.
Nevét a nagy alapítók közt hiába keressük. Jótékonyczélú ala
pítványai azért közel 100,000 frtra rúgnak; mert ha családjában
akár örvendetes, akár szomorú esemény adta elő magát, első gon
dolata mindjárt a szegényekre esett.
Feleségét imádta, gyermekeiért rajongott. Minden gondolatát,
minden tettét családjának szellemi és anyagi jóléte, boldogsága irá
nyította.
Bár sem magától, sem családjától nem tagadott meg semmit,
a mit társadalmi állásának igényei megköveteltek: okos takarékos
ságával nem csak rendezte, s tetemes befektetésekkel jövedelme
zővé tette öröklött birtokait, hanem több nagy uradalom — leg
inkább ősi Almásy birtokok — megvásárlása által tetemesen nö
velte azokat, mi által családja földi jólétét biztosította.
Hitves, gyermek, unokák, jó barátok, tisztelők őszintébb fáj
dalommal, nagyobb kegyelettel és tisztelettel nem sirattak halottat,
mint siratták őt, midőn 1898 okt. 28-án végsőt sóhajtott.
Visszatért Istenéhez, a hol szeretett Dénes öcscse bizonyára
ölelő karokkal várta.
*
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Almásy Kálmán gróf után a leszármazási táblázat így alakul:

ERZSÉBET

MÁRIA

DÉNES

férje :
gr. C ziráky
János

férje :
Beniczky
Géza

neje

GYÖRGY

EM M A DENISE GARRI ELLA MÁRIA ALAJOS I I I . KÁLMÁN

] 890

EMÍLIA

JM RE

neje :
neje •
Károlyi Ella Z ichy Zenke
W esselényi
grófné
grófné
C ornelia bárónő

1894

J

095

férje :
br. T rau tten b erg
Frigyes

DÉNES ILONA IM RE MÁRIA

1902

MÁRIA

GEORGINA

1889

1890

PÁL

JAGUELIN

1895

Jegyzetek.
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JEGYZETEK.
(') 1679-ben a gyöngyösi plébános bérbeveszi az egri püspöktől a
hevesmegyei püspöki tizedet 2180 írtért, s ebben társul öcscsét, Almásy
Jánost veszi magához.
1682-ben a fogacsi (Heves) Gyenge-féle birtokrész lett egyszáz talléron
A lm á s y A n d r á s gyöngyösi plébánosnak elzálogosítva.
1698. Majosházi András örökíti el a maga fü g e d i (Heves) részbirtokát.
1698.
Besenyei András a maga sülyi, vécsei, g y a n d a i és kőtelki birtokát
(Heves és Kűlső-Szolnok) vallja föl gyöngyösi A lm á s y Jánosnak és hites
társának javára az egri káptalan előtt.
1698.
Mérai Farkas János és felesége Oláh Kata T o g a cs (Heves)
pusztai birtokrészét «tolvajlásért és emberfosztogatásaiért» fejváltságul
140 írton A lm á sy Jánosnak, Heves- és Szolnokmegye alispánjának elzálo
gosította.
1698, Nyári Mihály \ i s - T ü g e d , N a g y - T ü g e d , C zin ér, Tarosa, D o m a k á za
(Heves) és G elye, N é g y e s , V a ta (Borsodm.) birtokait 1430 frt-on eladja
A lm á sy J á n o sn a k : «mert mostan elviselhetetlen teher és portiózás (adózás)
miatt el kellett adnom.»
1699. Almásy János V ezekényen zálogbirtokos.
1699.
Darvas János a maga fo g a c si és m érai öröklött birtokrészeit, és
pedig a mérait, mely 100 írtban, a fogacsit, mely 970 magyar írtban vala
a Gyenge és Farkas családnál elzálogosítva, 480 rénes frt felülfizetése
mellett eladja gyöngyösi Almásy Jánosnak és hitvestársának, nemes Deák
Judit asszonynak.
1699.
Nemes Tassy Rózáinak (férje Rácz István) kérelmére nádori és
káptalani emberek vizsgálatot tartanak Tassy Rózái szerződése tekinte
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tében, mdylyel pu sztam onostort praedialis részeiket nemzetes A lm á sy Jánosnak
elörökítették.
1701. Györkey Ferencz és leányai Z a r á n k (Hevesm.) faluban levő bir
tokukat eladják A lm á s y Jánosnak, feleségének és Almásy Ágnesnek (férje:
Mihályi Deák Pál), fizetvén zálogváltság czímen 2000, majd vétel czímen
600 rénes irtokat.
*
(*) 1700. Nemzetes Almásy Jánost az egri káptalan bevezeti a hűtlen
ségben elmarasztalt néhai Bekényi Gábor és Szuhay Mátyás bírta követ
kező részbirtokba: J S a g y -T ü g e d , M ik ó f a lv a (Borsod) 7\ecsk, T isza szeg h .
1700.
ápril 3. L ip ó t király meghagyja az egri káptalannak, hogy A lm á sy
János, Heves- és K. Szolnokmegye alispánját és feleségét vezesse és iktassa
be hevesmegyei Tarosa birtokba, a király beleegyezését adván a Nyáry
Mihálylyal 1698-ban kötött adás-vételi szerződéshez, melylyel ez A lm á sy
Jánosnak eladja a birtokot.
1700.
juli 26. Lipót király Tő'rökszentmiklós, T isza ten yő , \ e n g y e l , S z e n t
tam ás és C sépa külső szolnokmegyei egész pusztákat adja A lm á s y Jánosnak,
feleségének, és első sorban a férfiiv a d ék n a k 1700.
ápril 3. L ip ó t király két rendbeli birtoklevélhez királyi jóvá
hagyását adván, meghagyja az egri káptalannak, hogy A lm á s y Jánosi és fele
ségét vezesse be G ya n d a , Téptelek, S ü ly , G acsa, D o m a h á za V écs, 'N a g y -T ü g e d ,
\i s - T ü g e d , C zin é r, T o g a cs (Heves és K. Szolnok) puszták és birtokrészek
birtokába, a mi 1701-ben meg is történt.
1700. jul. 26. Tő'rökszentmiklós, T iszaten yő, \ e n g y e l , S zen tta m á s, Csépa
beigtatására kap utasítást a káptalan, a mit a következő évben teljesít is.
1701. julí 7. L ip ó t király a Z s a d á n y és C selőháza (Hevesm.) tarnamenti
puszták, és a szintén Heves megyében fekvő Z a r á n k falu vételéhez adja
királyi beleegyezését felségpecsét alatt és rendeli el a beigtatást A lm á s y János
és M ih á ly i D e á k "Pál ezredes, D e á k J u d il és A lm á s y A g n e s , D e á k P á ln é
javára.
1701. Az egri káptalan jelenti Lipót királynak, hogy parancsára A lm á sy
Gróf Almásy Dénes : Almásy grófok•
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alispánt és feleségét Tarosa birtokba akarta vezetni, de Maizik Simon,
János és András ellentmondtak.
*

János

1706. Nemes Deák Judit, néh. Almásy Jánosnak meghagyatott özvegye,
Ágnes és Apolló leányai az egri káptalan előtt megbízottat vallanak Detrik
István személyében.
1707. Özv. Almásy Jánosné, Ágnes (Deák Pálné) Apolló (özv. Detrik
Istvánné) Dévay Pált vallják jogi megbizottjuknak.
1713. okt. 26. J^ároly királyi megerősítő levelével hozzájáró! a g yö n g yö s
h a lá szi és m érai 6—6 jobbágy telek vételéhez,
melyeket az özvegy
1600 magyar forintért János fia részére vett volt meg Vécsey Jánostól.
1719-ben tiltakozik Pereszlényi Pál jószágigazgatója személyében az
egri káptalan előtt Törő István mérai lakosnak Fáy Sándorral kötött
birtok-szerződése ellen, mint a mely tudta nélkül köttetett, s rá, mint
fő-birtokosra nézve sérelmes.
*
(3)

(4) 1 7 2 2 . D e á k Ju d it h a lá la u tán A lm á sy A p o lló é s Á g n e s p erp a tv a r
k odn ak A lm á sy Ján ossal, é s k ö z tö k e z é v b e n jö n e g y e s s é g lé tr e.

1724. Almásy János tiltakozik Boczonád és Puszta-Fogacsnak elidege
nítése ellen.
1724. Almásy János és Borsi Anna bevezettetnek k e re k e g y h á zá n a k
(T. Szt. Miklós mellett) és T élfa lu n a k egész birtokába.
1726. Károly király meghagyja, hogy Melczer György és felesége:
Borsy Kata, valamint Borsy Anna, Almásy Jánosné ellen, kik Ónod borsodmegyei birtokba vétel utján, be akarnak vezettetni, idézze meg a
Zákány családot, mely az iktatásnak ellenmondott.
J726. Almásy János és Majtényi Márton, mint a Tibold család női
ágának megbizottjai, a kincstárral szerződnek a Tibold család és a kincs
tár közti birtokperben.
1726. A királyi tábla perbehivó levele, melylyel a kincstár Almásy
Jánost: Szt. Miklós, Szenttamás, Tisza-Tenyő birtokok tárgyában csömöri
Zay András báró ellen megidézi.
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1726. Perfelvétel a táblán Melczer György, Borsy Anna: Almásy
Jánosné, Borsy Kata: Melczer György felesége felperesek, — Bekényi
Zsigmond, Damffi Katalin: Szemere Józsefné alperesek közt,
1726. Táblai Ítélet, mely szerint Almásy János Tarcsa hevesmegyei
birtok felének birtokjogának bizonyítására utasíttatik.
1727. Almásy János tiltakozik a tótfalusiak ellen, kik az ó vécsi földét
elszántották.
1730. Az egri káptalan jelenti, hogy Almásy János ellen a hevesmegyei
Méra birtokon, Túr városában és Varsány pusztán a végrehajtást a Tatay,
Okolicsányi, Fáy, Csanády, Polgár, Ország családok javára befejezte.
1731. A kir. tábla idéző levele, melylyel Almásy János kérésére Halász
hevesmegyei birtok Petes János része fölött felveszi a pert.
1731. T já r oly király záloglevele, melylyel M o h i és Csüllő birtokokat
(Borsod) Borsy Mihálynál és Almásy Jánosnál huszonöt évre 7000 írton
elzálogosítja.
1731. A lm á s y Jánosné, "Borsy A n n a bevezettetik az ő r s u r nembeli T ibold
csa lá d le á n y á g a za ta czím én a Tibold-féle: D a r ó c z , másként A lk á c s , O szlá r,
S á ly , íjo n d ó , S ik á to r, "Nádasd, G eszt, JS Iagy-M ihály, D o ro g m a , P u s zla -T e lk á c s,

(Mészalja), L e á n y fa lv a , T ejé re g y h á za , T ély, P a r a s z t (Boldogasszony)
B ik borsodmegyei birtokokba.
1731. A lm á sy Jánosné, B orsy A n n a beiktatásának ellentmond Szentmiklósi
István, mint néhai Geszthi Péter leszármazottja.
1731. Ezen statutionak ellene mond Geszt tekintetében Csáth község is.
1732. Négyesi Szepesy János Parasztbikhöz tart igényt.
1732. Szerződés a kincstár és A lm á sy János között Tarcsa birtok másik
felét illetőleg. (Az első fele már tulajdonában volt Almásy Jánosnak.)
A szerződés szerint Almásy János 300 frtot fizet, miért a kincstár a birtok
másik felét is reá ruházza.
1732. A lm á s y János megerősítteti a Lipót-féle T örök-Szenlm iklós, T isza Tenyő, S zen tta m á s, Tjén g y e i, Csépa, "N agyfüged, T isza -S zö g h , M ik ó f a lv a egész
és részbirtokokat illető adománylevelet.
1733. A lm á sy János (ki itt a hélszemélynö'k helyettesének mondatik) beadV á ra lja

16*
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ványa a táblához Bossányi Gábor báró ellen, ki előbbinek királyadomány,
részben pedig vétel utján jogosan birt S ü ly hevesmegyei birtokát bitorolja.
1734. A lm á sy János Tarcsa tekintetében alkuszik meg az egyik Majzikkal, minek aztán a másik Majzik ellene mond.
1735. Jfó ro ly király meghagyja, hogy a kincstárra szállott hevesmegyei
T arcsa birtok, melyre három concurrens: A lm á s y János, Taródi István és
a Majzik család jelentkezik, felerészben 1001 írton adassék a Majzikcsaládnak, mely azt emberemlékezet óta birta, másik feléért pedig A lm á sy
János fizessen 371 forintot.
1735. A lm á sy János beadványa a táblához Majzik András és Jgnácz
ellen T a rc sa hevesmegyei birtokát illetőleg, melyet még néhai atyja: János
1700-ban kapott Lipót királytól; Majzik Simon, János meghalván, az ügy
Andrásra és előbbi fiára szállott, kiket kér megidéztetni.
1738. Roskoványi Erzsébet a Tibold birtokok tekintetében minden
jogosultságát J llm á sy Jánosnéra és Melczernére ruházza át. Hasonlóképen
Réthy Judit is.
1740. Tövisházi Éva: Laczay Gáborné Nagymihályon egy fundust és
Daróczon egy szőlőt kapván, ennek fejében B o rsi A n n a (Almásyné) és
Kata (Melczerné) javára a Tibold család javaiban való részesedés jussolási
jogáról lemond.
1741. A lm á s y János magához váltja TIaim a j on a Komjáthy-féle birtokrészt.
1741. A lm á sy Jánosék házat vesznek M isk o lczo n a Boldogasszony
utczában.
1741. B orsy A n n a , A lm á sy Jánosné és Borsy Kata, Kellemesy Melczer
Györgyimé atyai birtokaikon megosztoznak.
1742. Rákóczy ónodi várába és álladékainak birtokába mánydi Koller
József és mások 38,187 forintnak lefizetése mellett adományt nyervén,
bevezettetésöknek ellent mondottak ónodi ingatlanjok és emődi szőllejük
tekintetéből B o rsi A n n a , tek. A lm á sy Jánosnak, és Borsy Kata: Fáy
Lászlónak felesége.
1743. Csiszár Mihály ellenzi a m iskolczi cu rián ak, mely felerészben őt
illeti, eladását és A lm á s y János által való birtokbavételét.

almásy grófok.indd 124

2012.07.01. 20:39:37

Jegyzetek■

i 25

1743. Fáy Sándor a maga leleszi (Heves) portáját felvallja 500 írtért
az egri káptalan előtt J llm á sy Jánosnak és feleségének.
1743. Részes zálogbirtokosai a diósgyőri koronauradalomnak : D ió sg yő r,
J^övesd, \ i s g y ő r , B á b o n y, T(adicsőny, Jyápolna, P a r a s z n y a , Varhó, S a jó p erri,

(Borsod), melyet 117,000 írtért öt évre bírnak: az egri káptalan, Butler
János gróf, Fáy László és J llm á sy János, kiknek feleségeik Borsi Mihály
leányai.
1743. A diósgyőri dologban J llm á sy János az egri káptalannak teljes
meghatalmazottja.
1743. Jllm á sy János a Tarcsa-birtok feletti perét, melyet Maizik Ignácz
ellen vitt, ez meghalván, felesége: Tűz Katalin és gyermekei ellen
folytatja.
1744. A Fáy-fiuk ellenzik, hogy atyjuk: Fáy Sándor szükségtelenül el
adta a múlt évben J llm á sy Jánosnak az ő nyolcz jobbágyteleknyi birtokukat.
1744. J llm á sy János az 1735-ben Tarcsa birtok iránt indított perét
Majzik Ignácz időközben meghalván, annak leányaira is kiterjeszti.
1744. Tanúvallomás J llm á sy János tá b la i ülnök érdekében arról, hogy
T arcsa birtokot birta-e valaha egy Konkoly nevű család.
1746. Fiai: P á l, Ig n á c z, M ih á ly , János , J ln la l és J ó z s e f javára együttes
nádori bevezetést eszközöl ki a boczonádi Szentmi klósy-féle 650 írton vett
felerészre, a f o g a c s i részre, a Fáy-féle m éra i részre, a leleszi hat jobbágy
telekre.
1746. Újabb összesített bevezetés tizennégy jobbágytelekre Bodonyban,
Holmajon és másutt.
1746. J llm á sy János Tarcsa puszta felerészébe bevezettetik.
1746. Nagym. gyaraki Grassalkovits Antal gróf azon curiát, a melyben
Jllm ásy János lakott, s a melyet eddig zálogul birt, örökjoga azonban a
grófot illette, különféle okoknál fogva J llm á sy Jánosnak és maradékainak
adományozza örökjoggal. Ezen háznak felső szomszédja a grófnak új szál
lója (diversorium), alsó szomszédja pedig az Orczyak háza és curiája volt.
1746. M o h i, Csüllő borsodmegyei birtokok J llm á sy Jánosnak és Fáy
Lászlónak 10,000 írton 25 évre zálogba adatnak.
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1746. Szerződés A lm á sy János és a Majzik fiuk közt, melynek értel
mében ezek A lm á s y János javára Tarosa puszta feléről lemondanak.
1749. A lm á s y János perbeadványa a táblához Mahli József wellehradi
(Morvaország), p á sztó i és p ilisi apát ellen: M á tr a -V e r e b é ly , "Nagybathon,
Terebes, T ótverebély, L e n g y e id , S ósh arlyán , H a szn o s, B á rk á n y , Tepke, P á s z tó ,

város heves- és nógrádmegyei birtokok iránt, melyeket az apát elődje a
kincstártól 17,000 írton vett zálogba, hogy az uj apát is tegye le a zálog
összeget.
1750. Mária Terézia adománylevele M á tr a -V e r e b é ly t illetőleg.
1750. Grassalkovits Antal a szerencsi vár- és uradalmi részt: S zeren cs,
M e g y a s z ó , H a rk á n y , \ a r á d , P . B a c s, P . L eg y e s-B é n y e , mely az előtt a
T{ákócziakó, majd Lambert kir. herczegé, Serényi Antalé, utána Szirmay
Tamásé, s vétel utján Grassalkovitsé, — negyvenezer r. írtért birtokába
bocsátja J llm á sy Jánosnak, B orsy A n n á n a k Még azon évben megnyerte rá a király jóváhagyását; 1756 ápr. 8-án
pedig a férfiágra szóló adománylevelet.
1750. Grassalkovits Gyöngyösön egy beltelket ad el A . Jánosnak1750. A lm á sy M ih á ly és testvérei: P á l, Jgn ácz, János, A n ta l, J ó z s e f i s
A p o lló bevezettetnek a n a g y fü g e d i hét jobbágyteleknek és S ü ly -n e k negyed
részébe.
1751. A lm á s y János az esztergomi főkáptalan által Verebély birtokába
vezetteti be magát.
1756. A lm á s y János királyi jóváhagyás mellett bevezettetik feleségével
egyetemben h em ádném elhi, keszn yéten i, h íd vég i, belső és ikülső bocsi, p u szta
alkem eji, gyöm rői, abon yi részes javak birodalmába, melyeket Grassalkovits
Antal Aspermont Góbertin grófkisasszonytól vásárolván, 1750-ben elörökí
tett A lm á sy Jánosnak és B o rsy A n n án ak1756. A lm á sy János, A lm á s y A p o lló , Hellebront János bevezettetnek
T isza -B e ő birtok felébe, G a csa és D o m a h á za puszták felerészébe.
1756. M á r ia T e ré zia királynő meghagyja, hogy idézzék meg ifjabb vajdi
Vay Lászlót csernek! Dessewffy Istvánt, Bessenyei Lászlót, Török Józsefet,
kik A lm á s y Jánosnak a szerencsi birtokba való beiktatásakor ellentmondottak.
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1756. Mária Terézia A lm á sy János k ir. tanácsos i s se p te m v im e k S zeren csre
nézve v á m jo g o t adományoz.
1758. Fáy László folyamodványa, melyben Mohi és Csüllő puszták
állapotáról és arról tesz jelentést, Hogy a pusztákat Mária Terézia királynő
adta bérbe neki és A lm á sy Jánosnak huszonöt évre és kéri, hogy ez idő
leteltéig a bérösszeg esedékes ne legyen.
1758. A lm á s y János levele a szepesi kamarához, a melyben annak a fel
szólítására jelenti, hogy a nála zálogban levő M o h i puszta kiváltásának
határideje még le nem telt, hanem még egy néhány évig eltart a bérlet.
1759. Pécsy Antal és Pécsy Kata (Viczmándy Mihályné) A lm á sy János
nak és B orsy A n n á n a k javára a T ib o ld javakat illető minden jogukról lemon
danak.
1761. Másodbevezettetése B orsy A n n á n a k (A. Jánosné) és Borsy Katának
(előbb Melczer Györgyné, most Fáy Lászlóné) valamint Ebeczky Évának
(kesselökői Majtényi Mártonné) mindannyian az E őrs-n em beli 776oW-család
leánysarjainak szemben a korábbi és egyetemlegesen elmarasztalt ellen
mondókkal, a kérdéses Tibold-birtokba.
1761. Grazzalkovits gróf kamara-elnök tudósítja A lm á sy J á n o st é s Fáy
Lászlót, hogy M o h i, Csüllő birtokok, valamint D ió sg y ő r uradalom közt fenn
álló szerződés még 14 évig érvényben marad.
1761. Mária Terézia királynő M o h i és C sellő pusztákat A lm á sy János
n á l és Fáy Lászlónál 25 évre elzálogosítja.
1763. Nemes Bessenyei István az egri káptalan előtt ellenzi, hogy
László testvére Z s a d á n t, a per alatt álló birtokot C selőháza p u s z tá v a l A lm á sy
Jánosnak örökáron eladta és elidegenítette.
1770. A szepesi kamara Nánássy István diósgyőri jószágigazgatónak
meghagyja, hogy szólítsa fel A lm á s y Ján ost és Fáy Lászlót Mohi és Csüllő
birtokok után az év deczember havában lejáró zálogösszeg megfizetésére.
1770. Grassalkovits levele a szepesi kamarához, melyben tudatja, hogy
a Mohi és Csüllő birtokok zálogbérlete 15 évre meghosszabbíttatott.
1770. A szepesi kamara ugyanezt megjelenti Nánásy István jószág
igazgatónak.
*
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Judit-féle just keres az A lm ásyakon, jelesen Pálon és Jánoson.

1769. A. Pál visszautasítja Vargha György, Erzsébet és Katalin tilta
kozását a nagy- és kis-fügedi, tárcsái, gacsai és domaházi részeket illetőleg.
1769. Özv. Hellebunt Jánosné, Almásy Apolló hármas pert akaszt az
Almásy-had nyakába Zsadány tekintetében.
1769. Kis- és Nagyfüged, Domaháza, Gacsa, Vatta, Négyes rész
birtokokat illető egyesség ellenzése merül föl.
1770. Ugyané tárgyban egy harmadik oldalról támadt tiltakozás üti
fel fejét.
1770. Plathy Sándor tiltakozással ellenzi, hogy Szendrői Török József
a bárkányi, sós-hartyáni és csécsei, puszta-almási és puszta-tepkei (Nógrád),
valamint hogy a pásztói, hasznosi és puszta-muzslai birtokrészeket Borsy
Annának és törökszentmiklósi Almásy Pálnak nemrégiben eladta.
1772.
Almásy Pál beiktatódik királyi adomány mellett Fáy Antal magva
szakadása czímén a királyi fiscusra szállt mérai nyolczad birtokrészbe,
részint érdemeinél fogvást, részint háromezer forintért, a férfiágat illetőleg
örök joggal, a leányágat illetőleg pedig «sub titulo inscriptionis.»
1772. Almásy lgnácz gróf (bizonyosan a méltóságos asszony unszolá
sára) tiltakozik atyjának: néhai Almásy Jánosnak azon végrendeleti intéz
kedése ellen, hogy a törökszentmiklósi, verebélyi és szerencsi javak osztoz
kodásra soha se bocsátódjanak.
j773. Almásy Apolló és legidősb fia: Ferencz, Hevesvármegye másod
alispánja tiltakoznak, bizonyos tekintetben sérelmesnek tartván magokra
nézve Almásy János osztozkodó utódainak eljárását.
1773. Almásy Krisztina (Henter Ferencz báróné), valamint Almásy
Ágnes (Erős József ezredesné) tiltakoznak atyjuknak, néhai Almásy Jánosnak
végrendeleti intézkedése és fitestvéreiknek osztozkodása és eljárása ellen,
a mennyiben daczára annak, hogy a szerencsi, törökszentmiklósi, verebélyi
és más Zemplén-, nógrád- és hevesvármegyei birtokokat anyjuknak: néhai
Borsy Annának pénzén szerezte végrendelkező atyjuk és a királyi adomány
levelekben is a kettejük neve áll, ezen birtokokból mégis kizárta a leányokat.
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1773. Perfelvétel a táblán Ötvös Ferencz felperes többedmagával zsadányi és törökszentmiklósi Almásy Pál alperes közt.
1774. Vargháék visszavonják ellentmondásukat Fügéd, Domaháza stb.
tekintetében és az Almásy Pálnak és érdektársainak tett fölvallást örök
érvényűnek nyilatkoztatják az egri káptalan előtt.
1775- Másodbeiktatása Almásy Pálnak és testvéreinek (Ignácz, Mihály,
József és Antal árvái) a szerencsi vár és uradalom felerészébe (Szerencs
és Megyaszó városok, Harkály és Karád faluk, Bás és Legyes-Bénye
puszták); nemkülönben Hernád-Némedi, Kesznyéten faluk, Alkunej,
Gyomrő (Zempl.), Belső- és Külső-Bőcs (Abauj-Zempl.) negyedrészes bir
tokába számos ellenmondás mellett.
1775. Almásy Krisztina és Ágnes megint nyugtalankodnak a fitestvérekkel szemben.
1783. Almásy Pál ügye Kovács Borbálával és Rácz Györgygyel.
179a. A Hellebronthok ősi just keresnek. Méltóságos Almásy Pál
reprotestál.
1792. Méltóságos Almásy Pál az egri káptalan által átíratja Verebély,
Utas-Pernye, Egyházas-Pernye és Sámsonháza (Nógrád vm.) és Tár (Heves)
birtokok határjárását.
1795. Bala (Törökszentmiklós) város, Puszta-Tenyő, Kengyel, Szent
Tamás, Cséfa és Kerekegyháza birtokokra újabb királyi levelet eszközöl
és az egri káptalan újólag bevezeti a fiágat. A leányág ellent mond.
1796. Tilalmazza, hogy a Majthényi-Baratnaky örökösök az 1759-iki
megállapodás ellenére Kács, Darócz (Alkács), Geszt, Fejéregyháza, Pély,
Dorogma, Leányfalva falukban a közösnek hagyott telkeket egyes kézre
bocsátják.
1802.
Mélt. Almásy Pál öregebb egy birtokrészt vált magához Bodonyban (Heves) 8000 rénes forintért.
*
(6) «Könyörögjünk a mindenható Istennek és kérjük a boldogságos szűz
anyát, esedezzen érettünk, távoztassa haragját.» (1777-)
«Egy borbély mondotta, hogy lábam nincs helyén, már többé helyre
G róf A tnásy "Dénes: Jllm ásy grófok■
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sem lehet hozni; hanem mégis csak a budai fürdőkre kell szorulnom.
Mióta elmentél, egy cseppet sem vagyok jobban, sőt még nehezebben,
tapasztalom, hogy tapodok. Engem megrontának a sok gaz borbélyok . . .
Kénytelen leszek Pestre besietni, b o l d o g s á g o s s z ű z h e z f o l y a m o d n i , és a für
dőt megpróbálni.» (1778.)
«Én is oda sántikálhatok s z ű z J l n y á m esedezése által.» (1778.)
<l A l d a s s é k I s t e n n e k s z e n t n e v e , hogy generalis öcsémmel megegyeztetek.
Bár a szentmiklósi osztályról való gondolatát letenné és oly jó atya nyu
galmát (mint a miénk volt) ne háborgatná.» (1782.)
«Imádkoztass az apáczákkal, minden nap egy szt. misét mondass a vár
kápolnában és a Sándor-kápolnában Pesten, az jó remete imádkozzon 1»
(1786.)
«Deus det felicem exitum et sanctissima Dei Genitrix cum sancto
Johanne Nepumuceno avertat infamiam et damna.» (Isten adjon kedvező
kimenetelt és a szentséges Istenanya és nép. szt. János távoztasson el
minden kárvallást!) (1786.)
«Imádkoztass és misét mondass, küldök rá egy aranyat.» (1786.)
«A várkápolnában három misét mondass, Bécsben is a Szentistvánban,
a nagyoltárnál.» (1789.)
«Az Úr Isten szent anyja esedezése által adja a dolognak jó eredmé
nyét!» (1790.)
«Legyen az Ur Istennek szent neve áldott érette, hogy Lojzika jobban
vagyon, kiért imádkoztam, az papokat is kértük, hogy érette imádkozzanak.
Nincs is egyéb reménység, csak csupán az Úr Istenbe’. Nincsen megsegítőnk
rajta kívül.» 1790.
Leveleit mindig ilyenformán kezdi:
«Isten áldjon édes Fiam!» vagy «Isten ő szt Felségétől minden jókat
kívánok édes fiam!»
A befejező sorok pedig majd mindig így hangzanak: «Ezek után atyai
áldásomat adván és ájtatosságtokba recommendalva magamat, maradok szív
ből jót kívánó édes atyád.
*
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(Almásy Pálné fiához : Ignáczhoz) «Kérlek tégy rendelést Törökszentmiklóson vadrul... ha vagy két pár fáczánt lövetni lehetne, jó volna...
Pásztohán (Pásztó) is jó volna rendelést tenni őz felől, vagy Sajó-Szegedre,
hogy Diósgyőrben keresnének egyet. Olyan urat invitálni és becsületet
nem tenni, igen rutul jönne ki.» (Grassalkovics, az excellentias personalis
ígérkezett hozzájuk, azért e nagy sürgés-forgás.)
A kávét, czukrot édes fia vásárolja neki Pesten.
«Egy mázsa czukrot vegyél számomra. Most van a befőzés ideje, nem
különben 40 font kávét.»
1788. Küld tojást, zöldséget és egy edény vajat. «Nekünk sincs több,
mert kevés tehenet fejek. Sok vendég jár.»
1789 máj. 27. «Menyemasszonyt köszöntetem és valami kevés apró
marhát küldök számára, úgy mint: libát és gyenge csirkét 10; jercze-tyukot
hatot.»
1787 febr. 10. « Vendus (unokája) jobban van, már jár is keveset. Nem
lesz himlőhelyes. Istennek hálákat kell adni, hogy szent fölsége kigyógyította.
Az P a l i fiam promotiója sokaknak nem tetszik, az úr Isten áldja meg,
segítse munkáiban! A kit reméllek, hogy az Ur Isten el nem hagyja.»
1788 márcz. 10. «Reméllem, hogy az húsvéti napokban meglátlak ben
neteket. Isten hozzon! A kis V en del friss és nagyon hamis. Szalézt is már
elviszik. Csak jól neveljék. Nehezellem, hogy elmegy, mert hozzászoktam.
A P e s ta fiam levelét is vettem. Ők is már a török gránicz felé maséroznak. Isten ótalmazza veszedelemtül szegényt, csak az Ur Istent kérjük
és szűz anyánkat.»
1789 jun. 6. «Ki nem írhatom örömömet promotiodon. Isten adjon is,
adjon nagyobbakat is, jó egészséget a munkához. Annyival is inkább örvendek, hogy a felség kedvezése maga különösen érdemesített. Legyen az
Ur Istennek szt neve áldott! Csak őtet keressük, ő el nem hagy minket.»
1789 okt. 12. «Dajkát fogadtunk, kit Taródiné öcsémasszony Egerből
a szobalánynyal együtt hozott ki és hozott be a maga lovain ide. Isten
áldja meg érte. A dajkának gyereke még nem egészen fél esztendős, elég
kövér és egészséges. Megvizitáltattam, mint a
a doktorral. Azt
(7)

.7*
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mondta, hogy ennél jobbat már kívánni sem lehetett mint tejre nézve, mint
tisztaságra való nézve. Mondtam neki, mi lesz kötelessége stb.»
1790
jan. 28. «Balog van ma itt, jó embernek látszik és világra valónak
és a feje se üres, előre mehet. Istentől kell várni, imádkozni. Menyemasszonyt valóban sajnálom, midőn hallottam L o jz i változását. Tudom, hogy
nagyon szereti, meg is érdemli, hogy szeresse, k evés ilyen g yerm ek e v o l t . . .
Menyemasszonyt köszöntetem és anyai áldásomat adom édes Fiam . . .
édes anyád.»
*
<8) 1798 jun. 28. (11. Pál 11. Ignáczhoz) «Kellemetlenül szólnak a gyön
gyösi hírek. Pista válaszolja levelemre, hogy öreg jó apán k, mióta Pestről
visszajött, naponkint Taródinénál van, órákig nála időzik. Zord. Semminek
se örül. Pistánk azt hiszi, hogy nincs tisztában magával a h á za ssá g tekin
tetében s még küzd magával: hogy és mint tegyen ? Én azt hiszem, mégis
csak házasság lesz vége a dolognak. Reményiem még is, hogy gyermekei
csekély károsításával fogja tenni. Hanem ezt a különös even em en t soha sem
hittem volna, hogy megérjem. D e e l k ell venn ü nk egyebekkel a z t is de manihus
P ro vid en tia e , míg valami jobbat érünk.»
1804 febr. 19. (Ugyanaz — ugyanannak.) «Küldöm Szvesznyiczky
levelét. Oly iszonyatosan festi atyám szerelmeskedését, hogy szintén látom :
Gosztonyiné intriquája sikerült, a lakodalom mielőbb meglesz. Bölcs meg
fontolás után azt írom a directornak, hogy: bár a házasság ránk, gyerme
kekre, felette káros, sőt szerencsétlen atyánkra nézve is, miután végnapjaira
nyugtalanság és megelégedetlenség vár rá; mivel azonban mi három év óta
ennek a lépésnek minden következését elébe adtuk, itt már semmit sem
lehet tenni, csak az eredményt bevárni. Itt cselekedni csak elmérgesítése
lenne a dolognak és végletekre vinne. Bizzunk az isteni Gondviselésben,
ó — m ert m i minden esetben jó gyerm ekek kívá n u n k m aradn i, — nem fog
elhagyni bennünket. Az intriquálók és felbujtók azonban bűnhődni fognak
még ezen a világon. Hát ebben ne tégy semmit. Minden ártatlan lépés
cselszövő emberek kezébe taszíthatná őt és végletekre ragadhatná.»
1804 nov. 18. (Ugyanaz — ugyanannak.) «Kedves Testvér! Egy per-
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czig sem kételkedtem, hogy mi mint igaz emberek és egymást szerető
testvérek a de «meo et tuo» pontjában is megegyezünk, csak így Jesz rajta
Isten áldás. Számíts viszont az én szeretetemre és méltányosságomra is, ha,
mit kétlek, úgy kerül, hogy a mi praetensiónk is összeütközésbe jutna.
Bizok az Istenben, hogy mindent kölcsönös megelégedésre és méltányosan
fogunk befejezni és miránk a z égből letekintő jó szüléinknek ezt a z örömet is
megszerezzük-

A végrendelet tartalmát, vagy, ha egyáltalán van-e, még nem tudjuk.
Jövő szombaton, f. hó 22-ikén fogjuk keresni darabról darabra átnézve,
hogy nincs-e legalább valami jegyzék, minőt generalis nagybátyánknál
találtak. Ötvös, Hazuha és Lojzi lesznek jelen. Ötvös sógorral kijelentésed
szerint fogok tárgyalni a nélkül, hogy elsietnők a dolgot, vagy kimutatnánk
neki, hogy az nagyon érdekel bennünket.
Szegény jó Pista testvérünket mindjárt jó atyánk utolsó óráival biztos
ságba helyeztem. Most Budán van minden veszélyen túl.
Nem tudom ecsetelni előtted azt a helyzetet, a melyben 11 nap óta
élek. Egy megholt atyát siratni, a mellett minden oldalról beteg rokonokat
látni és elszigetelve ily helyzetben: ez az én mostani állapotom.
A mi jó apánkat illeti, a szt gyónást saját kívánságára még e hónap
5-én elvégezte, fölvette az utolsó kenetet; de az oltári szentséget már nem
volt képes magához venni. Tehát elkészülve ment Istenéhez. Testi elpusz
tulása inkább csendes elalváshoz hasonlított, mint rettegtető halálfélelem
hez. Ezt kérte mindig Istenétől és meg is nyerte. Imádkozzunk érte, mint
legnagyobb jóltevőnkért és szerencsénk megalapítójáért!»
* Gyöngyösi és pásztói.
*
(9) 1801 márcz. 1-én írja a Generalis unokaöcscsének: 11. Ignácznak:
«Hírem nélkül feleségem Énok fiamnak kamarásságot kért. Miként méltóságos uramöcsém leveléből olvasom, meg is kapta. El is maradhatott volna;
jobb lett volna, ha ő Felsége majornak tette volna, mert nem szeles gyerek
nek való a kamarásság. A fiú úgy is tele van Splényi-széllel . . .
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«Az én jó szivemet a csalárdságnak képmutatásai ekképpen játszották
meg, melynek örvényes veszedelmeibe egészlen bekeveredve lévén, egész
bizodalommal folyamodom méltóságos Uramöcsémhez, mint meghitt igaz
véremhez, méltóztasson ezer dolgai közt ezen veszedelmes ügyemet meg
vizsgálni, engemet bölcs tanácsadásával megokosítani. Ezeknek ugyan meghálálására én magam elégtelen leszek, de ösmerem nagylelkét mélt. líramöcsémnek, melybe egész bizodalmamat vetem, hogy ily méltatlanul kijátszott
és szomorúságban elmerült vérét elhagyni nem fogja.»
(Történt ugyanis, hogy a gen eraltsn é (a családban mindig ez volt a neve)
nem csupán tetemes adósságokkal terhelte a generalist, hanem bizonyos
kötelező levelek alapján sérelmes követelésekkel is föllépett ellene.)
*
0 °)

Pest, 1814 ápril 2 0 . (II. Pál 11. Ignácznak.) Sok bajlakodás után a
családi összejövetelt 'Enoch és Illés ügyében befejeztük.
Illés jobban rendben volt és több nobilitással vitte a dolgát és prudentiával ; hanem Énoch maga sem tudta, mi mélyen van sülyedve (az adóssá
gokban). A családi összejövetel jegyzőkönyvét itt melléklem Énochra vonat
kozólag, melyből kitűnik, hogy az ő adóssága valutában 164,300 frt és
váltópénzben 17,312 frt. Most Bécsbe megy és a befolyásoddal kérvényt
akar benyújtani, a melyben 8 évi moratóriumot kér, mely idő alatt uzsorás
hitelezőivel tárgyal és a kamatok mellett valamit a tőkéből is törleszt.
Ha kérvénye benn lesz, támogasd, befolyásold a kanczelláriánál. Akkor
lehet rajta segíteni, különben veszve van.»
Pest, 1814 decz. 14. d. u. 2 ó. (II. Pál Ignácz testvérének.)
«Épen egy órája, hogy szegény Énoch kiadta a lelkét. Adjon Isten
neki örök nyugodalmat! Vigasztalásom, hogy mint keresztény halt meg.
Felesége mellé akarjuk eltemetni Vécsen.»
1814 decz. 16. (Ugyanaz ugyanannak.)
«Holnap viszik szegény Énoch holttestét Vécsre . » . A nevelés kér
désében azonban a nagyanyának (a generalisné) teljes votuma legyen.
O azt kívánja, hogy a fiút (G y ö r g y ) Bécsbe adjuk bizonyos Anastazio
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nevelőhöz. Én ezt a becsületes embert nem ismerem. Tudakozódjál utánna
és írd meg véleményedet.»
1823 (11. József, Hevesm. administrátora, 11. Ignáczhoz.)
((A mi Éliás öcsémet illeti, sajnálom a sorsát, mert vérem. Maga oka
azonban szerencsétlenségének, ugyanazért senkinek se tulajdonítsa szeren
csétlenségét . . . »
*
(") Buda, 1798 szept. 24. (Pál — Ignácznak.) «Kedves Testvérem,
írtam már és ismétlem, légy rajta, hogy naponkint tégy mozgást. Ülő élet
ben ez az egyedüli mód az egészség fentartására. A «ministerielle Slagén»
azonban még szükségesebb. Ez a talentum a közügyek terén még szüksé
gesebb, mint maguk a talentumok és a mi Téged illet, könnyű a játék.
Neked már általános «etablirte reputatiod» van. Absque violentione mondd
ki véleményedet, mint igazi becsületes ember; egyébiránt pedig hagyd
gurulni a koczkát . . . »
Buda, 1798 decz. 28. (Ugyanaz — ugyanannak.) «Szívbéli boldog uj
évet! A mi gróf Csáky egészségi állapotát illeti, szívből sajnálom ezt a jó
embert. Reményiem, hogy még megmenthető . . . Én bizony nem eről
tetem meg magamat. Legfölebb, ha egy «regni baronatus» vacalna, azért
jelentkezném . . . »
Buda, 1799 márcz. 7. (Ugyanaz — ugyanannak.) Szirmay Pálné kéz
besíti ezt a levelet. Miután férjének szerencsétlen pere befejeztetett és
először a kir. táblánál 3, azután 2 évre ítéltetett: a jó hitves kötelességé
nek tartja, hogy szerencsétlen férjének az uralkodónál kegyelmet kérjen.
A mit kötelességed sérelme nélkül megtehetsz, tedd meg érte . . . »
Buda, 1799 márcz. 11. (Ugyanaz — ugyanannak.) «Igazad van, hogy
nincs kellemetlenebb a közpályán, mint az ellentmondások, melyek pusz
tán magán érdekekre czéloznak. De ez volt mindig a közpályán való műkö
dés sorsa. Erélyes férfiú megvallja hitét.
Miután a francziák a rajnánál vannak, úgy látom, itt a hadüzenet . . .»
Buda, 1799 nov. 30. (Ugyanaz — ugyanannak.) «Én már indifferens
vagyok minden iránt, míg igen nagyon a lábamra nem taposnak. . . Abban
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az esetben erősen feltettem magamban, falura megyek. Azt is elhatároztam,
hogy többé életemben semmiért sem törtetek, noha nem volna szerény
telen 15 évi főnöki hivatal után regni bdronatust (zászlós ur) keresnem.
Valósággal értem, hogy a kik nem értenek a z intrquiákhoz, mindenütt a rövidebbet húzzák- Csak azt kívánom a jó herczegnek, hogy ezek az új urak olyan jól
szolgálják, mint mi, kik oly hosszú időn át praelensiok nélkül kitartottunk . . . »
Buda, 1799 decz. 22. «Bizony mozgalmas egy világot élünk. De elveink
mellett (melyek kell, hogy minden nemes emberéi legyenek) csak dolgoz
zanak kedvökre az intriquen-ök, közönyösen vesszük. Én már indifferens
vagyok minden iránt, csak a z a szivem kívánsága, hogy a nyilvános szolgálat
jól el legyen látva . . . »

Buda, 1800 febr. 5. «Elhatároztam, hogy Hevesmegyét még a főherczeg
előtt sem hozom szóba. «Fiat, quod fieri vult et prudentia jubet.» J\em
törődöm én m ár az éleiben semmivel . . . »

Buda 1800 május 5. « . . . Apropos 1 Még egy szegény ágról szakadtért is valamit. Szegény Farkas szolgabiró fia, huszártiszt, /5 sebbel invalidus
lett, az árokszállási postamesteri állásért pályázik. De, mert ő későn jelent
kezett, egy másiknak a kérvénye már felment, ö megfelelő bizonyítványok
kal a magáét felküldte egyenesen a Te kezedbe. Pártfogold . . .»
Buda, 8
jul. 23. Nagyon kedves, nagyrabecsült Testvérem! Szivem
mélyéből kívánok közelgő névnapodra minden mennyei és földi boldog
ságot. Áldja meg a Mindenható minden lépésedet. Te pedig tarts meg
mindnyájunkat testvéri szeretetedben és barátságodban. Házamnak apraja
és nagyja egyesíti jó kivánatait az enyémmel. Szívből ölel őszinte testvéred
és engedelmes szolgád, Pál.»
Buda, 1800 febr. 14. (Pál — Ignáczhoz.) «Főherczegünk már újra
rendes foglalkozási körében ; dolgait rendesen és szorgalmasan viszi. De az
esték eddig ritkán voltak ünnepségek nélkül. Engem tegnap ért az a sze
rencse, hogy a főherczeg-palatinus a z estélyemet magas megjelenésével meg
tisztelte. Tőlem telhetőleg fogadtam. Jó kedvűek voltak s reményiem:
a magas udvar meg volt elégedve; mert távozásakor azt üzente Czapáry
által, hogy a jövő vasárnap repetáin! kell.»
j
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Buda, i8ooszept. 14. (Ugyanaz — ugyanannak.) ((Indirect utón tudom,
hogy Alvinczynek kezében van a terv az insurrectio katonai részét illető
leg. . . Almásy Jancsit illetőleg a főherczeg formaliter fölszólított Alvinczy
előtt, készítsem elő őt, fogadná el a hevesmegyei commandót stb.»
Buda, 1800 nov. 25. (Pál — Ignácznak) «Annyi bizonyos, hogy a ren
des katonaság eltávoztatásáért egy lépést sem szabad tennünk. Ennélfogva
nagy agodalommal vagyok az ujonczozás miatt. Sokkal inkább óhajtanám,
hogy a huszárság toborzásán kivül, kik bőségesen lesznek, a gyalogságról
főleg az által legyen gondoskodás, hogy megfelelő szervezéssel (regularis
katonák beosztása az egyes századokba, ügyes al- és főtisztek a hadsereg
ből) az insurgens gyalogságot használható sorcsapatokká tenni. "Bölcs belátá
sodra bízom ezeket a tervező gondolatokat. »

Buda, 1800 decz. 24. (P. ].-nak.) «A mit boldogult Révay állásáról
írsz, arra nézve kimondom, hogy erősen elhatároztam semmiért sem jelent
kezni. Ha nekem adják az állást, elfogadom. Gyakorlatból tudom, hogy
minden vágyammal kudarczot vallottam és a prudentiának mindig több
hasznát láttam, mint vágyaimnak. Erős feltevésem, hogy életemben többé
semmit se keressek.»
Buda, 1801 jun. 6. ( P. 1.-nak.) «. . . Pár nap óta elhatároztam, hogy
aquisitor leszek Iratos tekintetében. De a speculatio rám nézve nincsen
minden veszély nélkül . . . Mindegy, szerencsét próbálok . . . Tudom,
kedves Ignácz, hogy Te becsületes ember s részvevő testvér vagy; szíve
sen megteszed a Tőled telhetőt . . .
Buda, 1801 aug 23. (Ugyanaz — ugyanannak.) «Köszönöm szives
ajánlatodat, hogy pénzzel is kisegítesz . . . Én, ki már József császár alatt
Jánoshidát kaptam, érdemiek tekintetet egy fél pusztára, a minőre öreg
napjaiban még egy szolgabiró is számíthatna . . . Vezesd ezt az aquisitio
ügyet bölcs belátásod szerint . . .
Buda, 1801 okt. 8. «Egyszerre azt a hírt terjesztik itt felőlem, hogy
cum honore coronae custos leszek . A hír mint mondják Bécsből jött. Én semmit
sem tudok felőle, nem is kutatom . . . »
Pozsony, 1802 ápril 3. (Ugyanaz — ugyanannak.) «Tegnap ide érkéz
G róf Alm ásy Dénes: A lm ásy grófok •
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tem. Hemzseg a nép a főherczeg anti-chambréjában; voltak ott ma vagy
120-an: városbirák, bárók, grófok. Tündöklők, mint az ég.
Az emberek hangulata jónak látszik, hanem — finis coronat opus.
Holnap lesz az első ülés. Hidd el, egészen közönyös vagyok. A rivá
lisok, mágnások üzelmei nem az én. gyomromnak valók, k> oly nagyon
meg voltam elégedve a z aurea mediocrilassal. Számomra már nincs mit
várni.»
Buda, 1802 ápr. 5. (Ugyanazok.) ( ( . . . . formalis mellőzésről nem
lehet szó . . . erkölcsi elvem vigasztal is, hogy t. i. meg kell hajolnom az
isteni Gondviselés előtt.»
Buda, 1804 jan. 2. (Ugyanazok.) Itt semmi újság. Zúgnak Sztáray
dispenzatioja és a sok commissio miatt. Hanem én a múltkoriban meg
mondtam nekik az igazat és tanácsoltam ezekre a kényes dolgokra nézve,
hogy a királyi tekintélyt, mely most egész Európában kezd megszilárdulni,
ilyen túlzott érzékenykedéssel kár ingerelni.»
Buda, 1804 jun. 3. (Ugyanazok.) «Nem ajánlom, hogy többet egy szót
is szólj öreg septemvired projectumáról. Hidd el, a jó Isten jobb projectumot fog készíteni számodra. Részemről legalább azt tapasztaltam, hogy
emelkedésemért tett kísérleteim mindig rosszabbak voltak, mint a mit a jó
Isten magától nyújtott.»
Pest, 1814 ápril 7. (Ugyanazok.) Kedves leveledet ma kaptam. Jól
teszed, ha hosszabb szabadságot kérsz; mert bizony a Te jó tempera
mentumod mellett az a sok dolog, a mely oly rég nehezedik vállaidra :
nagyon megviselheti a testet a mi korunkban és mit használ utóvégre is az
államnak, ha egy derék becsületes férfia elnyomorodik . ...»
Pest, 1815 jul. 16. (Ugyanaz) «. . . Az isteni Gondviselés a maga
dicsőségére és az emberiség jó voltára intéz mindent; csak adjon nekünk
kegyelmet, hogy a vallás, az erkölcs, a monarchia és a haza iránt tartozó
kötelességünket minden körülmények között hiven betölthessük . . . Egyéb
iránt pedig őrizkedjél kedves Testvérem a melancholiától, az Almásyak
a nélkül is hajlandók rá; folytonos szórakozás és főleg vallásunk tanítása az
egyetlen menedékünk, hogy ebben a válságos helyzetben megállhassunk.»

almásy grófok.indd 138

2012.07.01. 20:39:45

Jegyzetek-

13 9

Pest, 1815 jul. 16. (Ugyanaz.) «Téged illető újság, hogy g ró f leltél,
vagy hiteles tudósítások szerint, hogy ez iránt való kérvényedet be adtad.
Gratulálok, mert óhajtásod ez és mivel megillet.»
*
(,s) Szentál Ferencz kir. directorialis fiscalis, a ki az Almásyaknak is
ügyvédje volt, haszonlesésből méreggel pusztította el Almásy Józsefet, a ki
akkor Heves vármegyének főszolgabirája volt. A gonosz tett kitudódván,
tettes elvette méltó büntetését.
*
('3) A gyöngyösi ferenczrendiek házi kápolnájában 1700-ból olvassuk,
hogy mélt. Almásy Jánosnak (11) oroszlán része van a mostani nagy terje
delmű szerzetház felépítésében. Hálából a jótékony családnak bizonyosan
annak előtte is adott már egyházában temetkezőhelyet a szerzet.
Az első Almásy-Mausoleum a családi kápolna alatt volt, de oly csekély
terjedelemmel, hogy 1780-ban betelt s a család ekkor gondoskodott a sír
bolt rendezéséről és kibővítéséről olykép, hogy a sírboltban eddig eltemettettek hamvai részére egy nagy boltozott közös pihenő helyet készítettek
s ott helyezték el azokat, a kiknek nevei ekként vannak megörökítve:
«Fuerunt autem ibidem tumulati :
1754 die 16. Junii. Filiola duarum septimanarum spect. ac magnifici
dmni Pauli Almásy. Ez volt az első ártatlan lakója az új sírboltnak.
Anno 1757 die 24. Februarii scpulta est Jlnna filiola trium circiter
annorum magnifici dmni Pauli Almásy.
1759 die 1. Junii filiolus Carolus eiusdem.
1760 die 5. Maii Ludovicus herulus aetatis suae anno septimo, filius
Pauli Almásy.
1761 die 13. Februarii sepultus est herulus JJndreas (cujús?), qui natus
est anno 1760.
Eodem anno sepultus est in Laureto (lorettói kápolna) spect. ac gene
rosus dominus Joannes Almásy, aetatis suae 33 anno.
1762 die 30. Martii sepulta est magnifica dmna nata baronissa de
18*
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conthonalis magnifici dmni Ignacii Almásy inclyti regiminis caesarei
equestris Colonelli, aetatis suae 25-0 anno.
1763 die 25. sept. Apollonia Almásy annorum circiter duorum.
1764 die 31. aug. sepulta est Barbara Almásy mensium sex.
Eodem anno recenter natus filius spect. dmni Pauli Almásy.
1765 filiola Trancisca Ejusdem.
Eodem anno 16. Aprilis in Capella Lauretana a se erecta depositae
sunt ecuviae spectabilis ac magnifici dmni Joannis A lm ásy, qui die 11 -a
debitum universae carnis solverat, quondam tabulae septemviralis assessoris,
et Jazigum ac Cumanorum Capitanei Palatinalis, conventus huius singularis
benefactoris. Cujus memoria in benedictione est.
1768 die 21. Febr. sepulta est filiola Christina spectabilis dmni A ntonii
Almásy Capitanei legionis Forgachianae.
1769 Infantulus Andreas primogenitus spect. domni Josefi Almásy.
1769 die 14. Dec. infantulus illustrissimi dmni Colonelli Josefi Erős.
1770 die 19. Maii. Infans eiusdem Colonelli.
1772. die 8-a Maii infantulus J. dierum relictae viduae Antonii Almásy.
1772. die 3-a Junii spectabilis domina A n n a Borsy conthoralis specta
bilis dmni Johannis Almásy.
1777. die 3. Aprilis filiolus Alojzius spect. dmni consiliarii Pauli
Almásy.
Anno eodem die 23. novembris spectabilis domina Thecla Bossányi,
conthoralis spectabilis dmni Ignatii junioris Alm ásy. Jasigumet Cumanorum
vice-modo supremo Capitanei.»
Ezek kerültek a nagy közös sírboltba, mely a templom falától a kápolna
belső része felé terjed. Az áthelyezés ima és egyházi szertartások kísé
retében történt. A közös sírba az itt felsoroltak közül nem helyeztetett át
az 1762. máj. 30-án eltemetett Splényi bárónő, kinek tetemeire vonatko
zólag ezen feljegyzés olvasható:
Reservato unico duntaxat corporae illustrissimae dmnae Joannae baronissae Spleni, illmi dmni Colonelli. nunc excellentissimi comitis et gene
ralis Ignatii Almásy perdilectae conthoralis, anno 1762 die 30 Maii tumuSplényi
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Ialae ; quae, eum aliqua signa incorruptionis haberet iudicio patrum discetorum, facta insinuatione inclytae familiae, ad unam excelulis reposita est,
ut inscriptio demonstrat.
[Magyarul: Csak Spléni Johanna bárónőnek, méltóságos ezredes, most
nagyméltóságu generalis és gróf Almásy Ignácz hitvesének holtteste, kit
1762, máj. 30-án temeftek el, nem lett áthelyezve a közös sírba, mert a
szerzetes atyák tanúsága szerint a holttest még nem oszlott fel, mely körül
mény a nagynevű családnak tudomására esvén, a holttestet egy sírüregbe
helyezték, mint a fölirat bizonyítja.]
A sírbolt átalakítása József uralkodó parancsából s az általa elrendelt
módon történt.
Az új sírboltban elhelyezettek a következők:
1781. die 2. Maii sepulta est virguncula Theresia Erős, filiola Agnetis
Alm ásy et illustrissimi Colonelli Joseíi Erős.
1782. die 24. februarii sepulta est Ludovica, filiola anni dimidii spec
tabilis domini Jgnatii Junioris A lm ásy supremi capitanei.
1783. die 3. Martii sepulta est Carolina, filiola spect. dmni Ignatii
Almásy Jazigum et Cumanorum supremi capitanei.
1784. die 25. Martii sepulta est virgo Trancisca, illustrissimi guberna
toris P auli Alm ásy filiola, annorum 7.
1785. die 26. Februarii sepulta est infans nomine M aria, filiola magnifici
dmni Ignatii A lm ásy Jazigum et Cumanorum supremi Capitanei.
1791. die 7. Septembris sepultus est herulus Eendelinus annorum 6,
filiolus illustrissimi domini Ignatii junioris Almásy.
1792. die 30. Septembris sepulta est Barbara , unius anni filiola specta
bilis domini Joannis JSep. Alm ásy.
1796. die 2. septembris sepultus est illmus dmnus emeritus Colonellus
Josephus Erős, annorum 69.
1797.
die 21. januarii deposita est consors illustrissimi dmni P auli
senioris, Trancisca \v a s s a y , annorum 69.
1799. die 8. Martii illma dmna relicta vidua illmir dmni 1. baronis
Trancisci Tienter, nata Christina A lm ásy, annorum 62.
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i 799. die 8. Octobris sepulta est A n n a A lm ásy unius anni, filiola illmi
domni Ignatii Almásy junioris.
1799. die 14. Novembris sepultus est filiolus illmir domni Ignatii
Asm ásy Leopoldus.

1804. die 14. Aprilis mortua est virgo multis dotibus exornata A n n a ,
et sepulta est 16. Aprilis, filia illmi quondam Colonelli Adalberti (?) Erős
et Agnetis Almásy.
1804. die 21. Novembris sepultus est illustrissimus dominus senior
Paulus A lm ásy, anno aetatis suae 84.
1814. die 8. Septembris sepultus est infans Valentinus, spectabilis dmni
Joannis Nép. Erős filius.
1812. die 20. Martii sepulta est infans M ária, Jlnna, Jgnatia, Elisabetha
Kőnigseg.
1814. die 17. Martii sepultus est infans Stefanus, filius spectabilis
dmni Stephani Alm ásy.
] 8 J5. die 20. Januarii sepulta est A n n a M iklósi, spectabilis dmni
Joannis Erős uxor.
1821. die 29. Julii sepultus est pene ossa patris excellentissimus dominus
Paulus Alm ásy.

[Erről jegyeztük meg, hogy különös kegyelettel viseltetett a sírboltban
pihenő vérei iránt; ő építette ki a sírboltot a szt. Antal kápolnájáig, de az
építkezés befejezése előtt megszűnt élni. Vérei iránt viseltető kegyelete
szolgált sokban indító okul, hogy a gyöngyösi Almásy-Mausoleum hallgatag
lakóiról is lehetőleg számot kívántunk adni.]
1822. die 19. Aprilis sepultus est filiolus spectabilis Emanuelis A lm ásy,
Adalbertus novem mensium ex Nagy-Fügéd.
1827. die 19. Aprilis obiit Pestini illustrissimus ac magnificus
dominus Tranciscus Salesius A lm ásy et sepultus est in Crypta inclytae
Familiae.
1832. die 14. Februarii sepultus est ex Noszvaj allatus magnificus
Joannes A lm ásy, aetatis suae 68 anno.
1833. die 10. Junii sepulta est excellentissima dmna Trancisca T^ovanecz
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conthoralis excellentissimi dmni Josephi A lm á s y supremi comitis comitatus
Gömöriensis.
1836. die 4. Aprilis tumulata est consors spectabilis domni E m anuelis
J llm á sy, nata Maria Blaskovics.
Anno 1836, die 14. Maii tumulatus est illustrissimus dmnus Comes
L u dovicu s Jllm ásy.

1837. die 1o. Aprilis tumulata est M a r ia 'Erős, conthoralis Caroli
Csepreghy.
1839. die 14. Octobris sepulta est illustrissima domina comitissa
J lle x a n d r a W olkenstein de Trossburg e t L ed n ic ze, conthoralis illustrissimi
domni comitis M a u r itii J llm á sy. Mortua est aetatis suae 27. anno.
1842.
die 5. Julii tumulatus est infans E u gen iu s, filius spect. dmni
Adalberti Erős.
1842. die 31. Augusti tumulata est illustrissima domina Christina nata
Comitissa Haller, relicta vidua spect. dmni Joannis Almásy.
1843.
die 15. Aprilis sepultus est illustrissimus dominus Comes Christophorus Jllm ásy.

1843. die 27. Oktobris sepultus est J ld a lb ertu s E rő s, pensionatus
centurio.
1844. die 20. Julii sepultus est infans A lm á s y , filiolus M a u r ittii e Com i
tibus A lm á s y .

1844.
die 18. Decembris sepulta est M a r ia septem mensium, filiola
spect. domni E elicis A lm á s y e x G yö n g yö s-H a lá sz.
1846. die 7. Augusti tumulatus est infans A r p á d u s, filius spect. domini
E elicis A lm á sy .

1847. die 13. Julii tumulatus est spect. dominus C arolus A lm á s y , anno
aetatis suae 70 circiter.
1849. die 1• Aprilis sepultus est spectabilis dominus Stephanus A lm á sy ,
aetatis suae 91 anno.
1849. die 19. Augusti 7(osalia A/, vidua spect. dmni Chrislophori
A lm á sy .

1850. die 30. Aprilis sepulta est domicella
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1855. die 8. Martii dmna Joanna "Erős, consors quondam denati spect.
domni Stephani Alm ásy.
1861. die 18. Februarii sepultus est Josephus, miles cadetius, anno
rum 21. filius domini P auli Alm ásy.
i 860. die 15, Septembris sepulta est magnifica domina Sophia B erzeviczy,
vidua dmni Josephi Jllmásy.
1867. die 19. Maii sepulta est spect. dmna Helena Almásy, consors
spect. dmni Josephi Prónay.
1868. die 1. Aprilis sepultus est Adalbertus, unicus filius excellentissimi
dmni Mauritii Almásy, 18 annorum.
1875. die 8. Aprilis sepultus est magnificus dominus Emanuel Almásy.
1880. die 7. Aprilis tumulatus est excellentissimus dominus Georgius
Jllmásy comes, vir omni aestimatione dignissimus, optime de patria meritus.
1884. die 25. Maii sepultus est magnoficus dominus Sigismundus Alm ásy,
pensionatus Capitaneus apud huszarones, anno aetatis suae 72.
1897. die 20. Martii tumolo illatus est illustrissimus dominus Vincentius
A lm ásy, eques Maliensis et heros aurei calcaris.
*
(h) Buda 1802 decz. 6. Almásy I. Pál írja Ignácznak:
«Teljes szivemből gratulálok kitüntetésedhez. E mellett örömödre szol
gálhat az, hogy maguk ellenfeleid is mondják, hogy ehez az esethez nem
férhet magyarázat.»
Fiume, 1802. decz. 15. Klobusiczky József A. Ignácznak:
«Kedves sógor! Quod Deus vult, Fortuna debet (a mit Isten akar,
annak teljesedni kell). Hogy megörvendeztetett kereszted, nem bírom kimon
dani. Megkaptad érdemeidnek nem megfelelő, hanem némi jutalmát. Jó
fejedelmünk elismerésének ezen mostani megnyilvánulása nem lehet, hogy
a hozzádtartozókat ne gyönyörködtesse. Árasszanak el az égiek még bősé
gesebb vigasztalásokkal is! Megérdemelted, mint szűz lány a koszorút.»
*
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Oí) Haag bei Ens 1798. aug. 1. Illés g r ó f \ ki százados a Mészáros-huszá
roknál, úgy hallja, hogy kedves nagybátyja "Becsbe té te te tt á t, s így nem
messze van tőle; és mivel nagyon meg van akadva, hozzá fordul:
«Tudom, hogy n a g y ló szerelő és m in dig jó lo v a i szo k ta k lenni — írja —
nagyon kérném barátságát, engedjen át nekem pénzért egy lovat» stb.
1800. márcz. 7. Solingen. Illés g ró f.
«Kedves Bátyám Uram! Megbocsát, hogy a kért 80 frtot csak most
köszönöm meg stb.»
Merching, 1797. okt. 3. Almásy János (V.) Híreket ír, és katonai
ügyeiben közbenjárását kéri.
Riburg, 1799. decz. 28. Alm. V. János. Quietálni akar: «beülök azon
nyugalomba újonnan, melyet — Isten látja a telkemet — csupán királyom,
hazám és famíliám szeretetéből hagytam el.» Major czimre vágyik, vagy,
hogy kapitányi jellegét megtarthassa. Indokolásul fölhozza: «— mindent,
sőt többet tettem országunk, királyunk hasznáért s famíliám becsületéért,
mint a mi kötelességemben állott.»
Gyöngyös, 1800. márcz. 2. Ugyanaz. «Mind engem, mind József öcsé
met az assessorság elnyerésében segíteni méltóztasson.»
Zsadány, 1802. jan. 26. J g n á cz g en erá lis veszedelmes dolgának meg
vizsgálását, bölcs tanácsát kérvén így zárja levelét: «Ezeknek ugyan meghálálására én magam elégtelen vagyok, de ösmérem nagy lelkét mélt. Uramöcsémnek, melybe egész bizodalmamat vetem, hogy a szomorúságban
elmerült vérét elhagyni nem fogja.»
Eger, 1801. jul. 10, II. J ó z s e f Arad vmben kamarai jószágot óhajtván
venni, tanácsát kéri.
Miskolcz, 1802. decz. 15. U g y a n ő már többet kiván: seg ítség et, az aradi
birtok megvételében. «Valamint én, úgy gyermekeim is örökkön-örökké
meghálálni és nsgodat áldani el nem mulasztják.»
Buda, 1799. nov. 18. J ln ta l (11) rimánkodik neki, hogy «m in t k i a
kegyelm ek kútfején h ely h e zle tve v a g y o n , mint tapasztalt igazszivü véremet,
igaz reménységgel arra kéri» . . . Lett is belőle helytartósági tanácsos.
Sávoly, 1802. szept. 19. Egy másik Almásy: «Daczára annak, hogy
Gróf Jllmásy "Dénes : JUmásy grófok•
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ezen mostani környUlállásban a közjónak gondjai föképen Nsgodat tér
helik, — Kishontban Ostyánt akarván megvenni: Ö felségénél hathatós
eszközlésével megnyerni és így maradékomnak főbb gyámolító oszlopa
lenni méltóztassék.»
Szalabér, 1903. febr. 18. A V. János kérdi: Anyósa fundus religionisféle jószágot akar vásárolni, — hogyan kell e részben eljárni ?
Buda, 1803. január 4. Antal (]]) A kölcsönkért 500 frtot visszaadja.
«Kedves ángyomasszony ő Nagyságának kezeit csókolom.»
Buda, 1814. márcz. 9. E d u á rd , (11. Antal fia, a kit az Exc. úr magához
rendelt): «Excellentiád, kegyelmes Nagybátyám! Hasztalan tennék kísér
letet szavakkal kifejezést adni hozzám való jóságáért hálámnak. Viselkedésem
és gyermeki szeretetem legyen bizonysága, mennyire egyetlen óhajom,
hogy kegyelmére és szeretetére érdemes legyek.
Boldognak érzem magam, hogy most a világba lépve maga Excellentiád
vezeti első lépésemet. A miért örökre hálás lesz nagyméltóságodnak leg
alázatosabb, legengedelmesebb unokaöcscse. Eduárd.»
*
(l6) Annak az Andrássy családnak lehetett tagja J ln d rá ssy Tálára, a
melyiknek utolsó férfisarja: 1753-ban elhalván, Kétegyháza, Sarkad, Vári
gazdátlan maradt.
Sacza (Abaujm.) 1798. jul. 19. (A. Klára írja Ignácznak.)
«Kedves Fiam uram! Valóban szives szánakodással vettem ily hosszas
betegeskedését. Az leányom eléggé nyugtalankodik. A sok ülést, írást nem
minden ember szokhatja meg . . . tökéletes szivü anyja, Andrássy Klára.»
1798. jun. 1. «Kétegyháza vételére örülök. H a ta lá lk o zik nálam S a r 
k a d irá n t le vé l , kinek hasznát vehetné fiam uram, minél előbb felküldöm. . .
Lányom tegnap jött hozzám a gyermekekkel. 'Lépőid orvosságot vesz.»
1799. nov. 17. «Fiam Uram» kedves gyermekén kesereg, úgy a leánya
betegségin. «Bízzuk Istenre, ki mindent jóra szokott fordítani.»
1799. decz. 15. «Szegény leányomnak sok szenvedését szívfájdalommal
érzem, rettegve várom iránta való tudósítását.»
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Jegyzetek.

147

1800.
jan. 22. «Istennek hála, úgy írják, hogy jobban van leányom
annyiból, hogy fájdalmai már megszűntek, de a sebi még be nem gyógyult...
jo b b is, ha lassan g y ó g y ítjá k ■ ■ ■»

1800. ápr. 20. Megbízatásokat végezvén, biztosítja «fiam-uramat», hogy
elvégzi máskor is, ha mit reá bíz. Leánya Budán van. Mellében még
keménysége van. Bécsbe készül. L o jz i egészséges, szépen viseli magát,
igen dicsérik, igen jól tanul.
1803. jan. 5. Az újévi köszöntését viszonozza. «A kis 'Lajos egészséges,
nagyot nőtt.»
1804. jan. 4. «Szerdahelyi (a nagyasszony másik veje), hogy táblabiró
lett, kedves «fiam-uramnak» köszöni, mint a kiben segítsége volt.» Az újévi
köszöntést viszonozza.
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A Zsadányi és Török-Szent-M iklósi /
András
*f* 1698

f

sári apátur, egri kanonok,
gyöngyösi plébános

neje: Mihályi

A poll

A gn es
1. férje: M . Deák Pál
2. férje: Steössel Kristóf

1. férje: Detr
2. férje: Hell

/. P ál

I. Jgnácz gróf

1721— 1804
neje: Kvassay Francziska
1728— J797

172 3— 1804
i- neje: Splényi Johanna bárónő f 1762
2. neje: Splényi Terézia bárónő

7
neje:
4

I

11.

II. Pál

I749—1821
_______ I______
J ó zsef

I792---1827

I793—1823

István

Illés

Anna

1751 — 1840
1758— 1849
férje: br. Eötvös
1.
neje: Bossányi Teréz
neje: Erős Johanna Gábor
f >777
----------- 1---------------------------------.
2. neje: Semsey Anna
ZsígmOlld
VtnCZe
3 . neje. Hardegg M. grófnő
1812— i 884
1814— 1897

neje: Kapivári Kapy
Anna

Terencz

Ignácz gróf

neje:
Berzeviczy
Zs.

Borbála

I. Alajos

férje: gr. Szirmay T.

1788— 1850
1. neje: Festetics E.grófnő
2. neje: Wilczek L. grófnő

1779— 1837
neje: Festetics S. grófnő
A t á r ja
férje: báró Werklein József

Lajos

Ottilia

1790— 1836
férje: gr. Kőnigsegg
neje: Brezenheim L.
János
herczegnő

n i pát
1816— 1882
neje : Batthyányi Amália
grófnő

I. Kálmán

I. Dénes

1815— 1898
neje: Wenckheim St.
Mária grófnő

18 j 7— 1871
neje: Keglevich Eug. grófnő

Andor

Mária
báró Beust Eduárd

II. Kálmán
1852
neje: Keglevics M. grófnő

Erzsébet

Mária

férje : gróf Cziráky János

férje: Beníczky Géza

II. Dénes

1863

neje: Károlyi Ella grófnő

Emma
1889
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Denise
1890

Gabriella
1892

Mária
1894

II Alajos
1895

III. Kálmán

Már

1902
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János

G yörgy

1704
Deák Judit *f* 1721

neje : Szabó M argit

J_________ _____________
ónia

II. János

■ik István
ebront János

t 1765
neje: Borsi Borsy Anna 177a
________________________ !____________________________________________________

Mihály

III. János

Jlntal

I. Jó zsef

\risztin a

Ágnes

Okolicsányi
Zsuzsa

1728— 176«

f 1768
neje: Vécsey Anna bárónő

neje: Paíásthy
Magdolna

1737— 1799
férje: br. H enter F.

férje: Bethlenfalvi
Erős József, ezredes

Enoch

Kristóf

'779— l8 l4
neje: Keglevits T. grófnő

1781 — 1843
neje : Haller Rozália grófnő

Zsófia

György

Adél

férje:
itha József

1805— 1880

férje:
gróf Festetics
Ág.

Móricz

Ernő-Bódog Albert

1808-1881
1818— 1849
j . neje: "Wolkenstein neje : Ebenberger
Trostburg grófnő
Mat.
2. neje: Festetics R. ________ !________ _
grófnő
Tasiló
-------------------- ■
------------- 1847
Melánia
neje: Fiáth Anna
férje: gróf Pálffy András
bárónő

f 1816

Anna

Hildegard

férje : gróf Wilczek

férje: gróf Schaumburg

Izabella

Vilma

f 1813
f 1814
férje: gr. De la Motte

Huberta

György

I. Imre

Emília

1864— 1858
neje'. Zichy Zenke grófnő

1868
neje: Wesselényi Cornelia bárónő

férje: báró Trauttenberg1
Frigyes

ia Georgine

Pál Jaquelin

,

i 89 j

1890
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1895

III. Dénes

Ilona

II. Imre

Mária

18911

1894

1896

1902
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ALMÁSYAK
NEMESI ÉS GRÓFI CZ1MERE ÉS OKLEVELE
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B o h e m ia e , D a l m a t i a e , C r o a tia :, S l a v o n i a n G a H ic ia j
et L o d o m e ria e , R a m a e , S e rv ia e , C u m a n ia e , e t-0
B u lg á r iá é R e x A p o ito lic u S ; A r e h i d u x A u i t r i a e *
L o t h a r i n g i a e , S a l i s b a r g i , V i r c e b u r g i , e t i n F ran ._
c o n i a D u x ; D u x S t y r i a e , C a r i n t h i a e , e t C a r n i o lia i
M a g n u s D u x C r a o o v i a c ; M a g n u s P r i n c e p s T r a n ly í
m u i a e ; M a rc h io M o r a \ i a e ; D u x S a n d o m i r i a e ^
M a l i o v i a e , L u b i m i , i u p e r i o r i s e t i n f e r i o r i s Sileiia:,
O f v e c in ia e , e t Z a t o r i a e , T e f c h i n a e , e t F o r o - J u l i i , o h
P r i n c e p s B e r c h t o l d s g a d e n a : , e t M e r g e n t h e m i i . Co
m e s H a b i p u r g i , K y b u r g i , G o r i t t a e , e t G r a d i s c a e ; ,b)
M a r d iio in fe rio ris e t iitp e r io r is L u ia tia e , n e c n o t
I it r ia e ; D o m in u s T e r r a r u m V o llh y n ia e , P o d l a d u a
e t B e r e i t i , T e r g e i t i , i n F r e u d e n t h a l , E u i e n b c r g , e t- S
i a e S l a v o n i c s , et

F id e ii N o i t r o N o m s i i n c e r e D ile d to M a g n i f i c o IG N A
T IO A l M Ä S Y D E Z S A D Á N V , E T T O R Ö K -S Z E N T M IK L O S , O r d i n i s f a n d l i S t e p h a n i R e g is A p o f í ö l i c i
_ „__ . _
. 1 _ , _ * y-,
•
/-«
4 '»
,. *
M
. i
C o m m e n d a to ri, C a m e ra rio , a d tu a li in t im o S ta tu s
C o n f ih a r io , n o i t r o , C a m e r a e n o f t r a e C c d a r e o R e g ia !
A u l i c a e V i c e - P r a i i d i , C o m iti T e m e f f i e n l i , a c C o m ita
t u s e j u s d e m N o m i n i s f u p r e m o C o m iti, Salutem, & G ram .
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nofirse Ccefureo Régióé continuum erga TE Incrementum! Laudatis„ \
fima fiát/ á muitis Sceculis /Majorum noftrorum Imperatorum, & j
Regum gloriofiffimcrum Confoetudo, ut quos Origine claros, feJVi [
toe Integritate con/ptcuos, atque Virtutum ornamentis prceditos -o :
animadverterent, eos pra coeteris Gratia fiua fovendos, novisqué \
Honoribus, £? Dignitatibus Clementia, 6? Munificentia ,fua conde \
corandos fu fciperem Id vero nonfiolum hane ob Caufam, ut ii me \
ritis fu is condignos Honores, Virtutisque Prcemia ex augufta Be. :
mgnitatc fe fe ccnfecutvtros certo intelligerent, fed ut reliqui etiam e. \
jusmodi Beneficus a d p a ria Virtutis, ‘O verve Gloria capeffendae \
Conamina excitati omne Studium, &Induflnam eo converterent,
quatenus Principibus p er edenda qucevis Fidelitatis, Virtutum,
ac prceclarorum Geftorum Specimina quum acceptrßimi ejfie
mereantur. Hoc namque Honi, vel maxime fu m m a Regum, & *
Principum Fafiigia in antecellendis privatis Hominibus obtineri*
videntur, quod Eorum probatis,, ac bentmeritis Viris, fe?Subditis S.
largiendi, remunerandique Facultas f it amplior, atque uberior.^
N ulla enim efi Virtus, qua in reconciliandis A nim is Hominul,
augendisque fiu diis Munificentia ejfet prafiamion Hinc apud-3 \
prifcos Orbis Terrarum ReAorts Benignitate, fe?Munifioenticui \
nihil frequentius, nihitque antiquius habebatur, bocque ideo, utS> \
Laus & Gloria, qua in Viris benemeritis, Honore & Dignitate \
cumulandis quam maximi fulgere filet, longe, lateque propaga , j
retura Quibus Rationibus Nos quoque niJuéli, fe1M ajorum nc\
flrorum hoc in genere Vefiigia L audis fedulo, fiudiofeque feftm \
tes, amplioribus eos Ornamentis fe5Honoribus condecorandos, \
clarioribusque Donis cumulandos ducimus, qui tum Nobilitatis \
Profapicc Vetiifiate, tum propriis A ltibus, fe?pr,veclaris M eritis \
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mtemeratoeque Fidei, Fidelitatis perfiverantia, n et non extmits
Virtutibus, i t Qualitatibus praediti firm , ut nimirum hac Ratio
ne A nim i eorum veluti A cri quodam Stimulo, Gratiarum nu
meres a d fidelem in quibusvis Occafiambus Reipublicoe Chri.
Ifliemee, facrce item Regni nafiri Hungarioe Coronee, ac D om uit
nofira Aufiriaax praefandam operam , proeclaraque Virtutis
13 Fidelitatis fiu d ia tanto ferventius incitari, cxfitm idanque
pofiim. H arum itaque Rerum Confiderario cum firm iter A n i
mo noflro inhaereat, Tu Illiciti Allílcily d<?ZikdAtiy
et Tőrök- Szent-Miklcis pro proejenti dignus Nobis occur
.rifii, qui e pcrvetuflo nobili dramate ortum ducens, a d Exem
p iu m Amenanorum- TUORUM ja m fq b gloriofijfimis Hunja.
\ritx Regibus, Proedeceffbribus videlicet nofiris felicis Recordatici
ms Sajo, Toj a que clarorum, a deoque de Domo nofira Auflria ,
' ea, fe1facra Regni nofiri Hungartoc Corona optime m tnionc'
>intemerata fim per Fide, tl Fidelitate, fidelibus item, ac utihbuf
Servitiis in diverfis publicis, ac eminentioribus etiam Officiis
longa Annorum ferio p ro flitis Gratiam, &
J Clemeritiam no,
fira m Coefiarec Regiam mereri fiuduifii, quo ob-eximias Anu
m i Doits, if Qualitates, compara tuque TlBI confpicua M erda
ex fpedali Gratia & Cltmentia nofira Ccefareo Regia a d fitb
lim iores D ignitatis Gradus, §? Honores eveharis. T u enim
in protgeflis tum Comitatenfibus M uniis, cum etiam in Ofii.
ció VÍC6-acfitbinde f u p r e m i C a p ita n e i Nifiriélus Jazygum
& Cumanorum, praeterquam quod m fiatuendo edum majorba
Militum Equefiris Ordinis Numero peculiariter TEMET difiin
Xerü, ac ob praeclara Servitia TvA in Album CoffJillűYlOniM
n q flro ru m R e g io ru m H u n f in c o r im rd a w s cxfnem f
fe*
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ea rnfuper m pcrtratlamhs quibusvis publicis Negotiis luculentis,
fim a Dexteritatis, É
? tndefefiji 2eb T ill edidifli Specimina, ut tam
Fundamento horum, quam frJpeólata TUA fingulari in J u n s =
prudentia Cognitione, fc’ m admimfiranda Jußitia probata Ex,
perientia in Afleffomn Tabuioe noflm Regiae Judicia
VICC f"enuncmriAnno porro miüeßrno Jpptm^entcfimo ofluagefimo
nono in Aßejjerem Tabula noflm Septemviralis eotum
cum Conflliariatu Aulico confiunclum promoveri merueris,
ac poflquam in his quoque Stationibus Exjpeélatio'm de TE conci•
put plene refptmdiffes, prcettrea n? pubhcis Regni Comitiis A n n o s
nnllefimo Jeptingemejimo nonagefimo, & mdlejhno ßptm gtntßm o. -j
nonagefimo primo celebratis, quibus qua AblcgJtUS COtJllM,[,
IUS lievefflenfis mterfuißi, 'benignas Intentiones naßras Regias
m Bonum publicum tendentes m ßgni Eloquentia <
b' Dexteritati
T ua, nec non flagrante percbari Fogni nqflri Hm igarice Inore
mentum prom ovendi Studio 6/ Ardore, omnimode famdcfifiei.
Anno »niiefimo ßptingm tefim o ncnagepmo qum to m A d jlilil
f/ratorem mox verd edam in fl/pm m /m Comum Comi
tarns Barflcnfls benigne nominatus exflitifti, quo^ conjpiato
Ofificw atque plena cum SamfaJione nojlra, TlJIQUE peculiari
cum Commendatione geßo; prceßitisque non minus penes ínfűn
rechenalem etiam M ilitiam Anno millefimo fepitingetnefimo nq
nagefimo fexto regnicolariter decretam, cui ex Parte antelati
Comitatus qua CoIOTiellUS, fiubin vero p e r , ScTCnifllMUTllTij

Regium Principem, et Archiducem Dominum Jofe,
Regni nofíri Hungáriáé Palatinum, Fratrem._>
neflrum vharififlmum qua fiipremum antelati Regni
ncflri Himgarw Capitaneum obpmciaras Tuas Vtrm;

p h im i,
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tes, qua Primarius complurium Comitatuum infit rechcnalts^
M ilitia B r ig a d e n U S proefcdus exfhtifli\ fidelibus ac milibus
Servitiis, tandem Anno miUfiimo fiptingenttfiinw nonagejbno^
odavo ad Cancellarium nofirani Refiam Hungária: Aulicam in

Qualitate Conßiarii Aulici & Referendarii transia

tus fuifii, quo etiam in M unere tán tam in Rebus amentiis. ~
c-umprimb? in iteratis R egni Comitiis qua Dnetalú Referens tcjh
tus es, Perfpicaciain , Dexteritatem>, C Prudentiam , ut m teffé
mm a i tiff met nofirce Complacentia:, & S'alisfadionis, nec non
Recognitionem conjpicuorum Meritorum W O R UM, J lB I etiam
tam p er procuratam celeriorem Tyronum M ilitariu m Statu
tton em, i i gratu itaru m Frugum Adminifi.'rationem, quam £■
Benevola d TE ipfo p ro publicis Status neceffitatibus in .Aire ,
parato, M ilite ac E qu is oblata Subfidia comparatorum, Ano
millefimo oóhngentefimo Jecundo in Numerum JEtfbtitlDTLD
Ordinis fa n ä i Stephani Rep's Apoßolici, A nw ven*
millefimo odingentejhnp Jexto Honore 8/ Dignitate d d l l OlliS
intimi Status Conftliarii condecorari, p orro Anno mille
jhnó odingentefimo decimo in Coibl7flinofd101X1/2 antelati
Ordinis fa ild i Stephani renunciari, ac Anno millefimo
oélingentefimo undecimo in PlCC- R n f f d c m CdlYl6Y(lCo>
noßroe Ccefarw Repce Aulicce prom overi merueris, q u ii
c.onfpicuam Statten em oeque cum Decore, pecu lia r i que 1 VI
cum Commendatione, fe? odtrffimot Satisfactione noftra tn fifin',
usque Jußmuiflt'i ac-Jub decur Jit hujus temporis in aliis ctiet
gravibus Miffiombus-, altera quidem in Comitatu N ittrienfi
gravius Negotium concernentei a ltera vero in Negotio Regu
lationis Bonorum cameralium Fanaticorum , & A radtenfuií
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aque Camcraticorum JWutinenßum d Nobis ÍIB I dementer der
latis a d altifjimam Complacentiam noßram fu n du s es- fed &
alias etiam pro locorum fe5temporum Varietate., atque Occa/iő
num Exigentia prompta ac utilia facrce cttmprtmis prcelibati
Regni nqfiri Hungartcc Coronee, augußceque Domui Außnacce,
ac jam M ajeßati quoque noßra indeßnemer prceßttißi Servi
ita, £f prout Nobis de TE firm iter ac benigne pollicemur, in fu
turum quoque pares Conatus TUOS pro Incremento ßoni pu lli
ci, altiffimiq-ue Servitii noflri Regii exhibiturus es, ac tmpenjurus.
Quo vero fingula prtemtjforum tanto daruira evadant, 'hd profun
diores a d benemerendum ponant Radices, fim uique proeclara-E)
TÜA Facinora ampliori adhuc, &’ uberiori Coefareo Regiarum
, Gratiarum noßrarum erga H i declarato Argumento compenferp.
tur, taliterque etiam ccrifns Fidelibus noßris in Virtutum Pale,
ß r a ßm et exercentibus Subditis ßm iha benemerendi ß u d ia ample
tßendi, Id imitandi ma/us Incitamentum, fe* Calcar addatur, S
etc ipfa eta'am Roßeritas TUA in fedandis Virtutibus tanto
ferventiorts Conatus, id Animos capffert valeat, Ti?

tium ÄLmafy de Zfadány et Torok- Szent-

Miklós,

ex certa noßra Scientia, Adimoqué deliberato, deque
Cocfotreo Regioe Ppteßatis nqßrce Plenitudine, & Gratia Jpeciali
verum, & indubitatum C o m i t e m , vulgo
didum,
declaravimus, fe1tan quam de Avito Comitum Genere ortum
ducentem Comitem nominavimus, Tituloque, ac Honore, nec~j>
non Dignitate Comitis cum Praedicato SpecT<3^ÍlÍS, <SIC
gnifici, germanice $ o ( t i * u n b ^ f f i g e v o $ m inßgni.
vanus, TEQUE, ac p er TE Filios TUOS JÜoyííum, C d,
m e m n u m n o jln iM , & a d Canceüariam noßram Regiam
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Hungarico A ulicam antea honorarium Secretarium A ulicum , ^ \
nec non L l l
c u m , Comitatus H eveßlenfis VlCC- Jll.\

dovi
dicem Nobilium, Filmsque Tuas Barbaram ,/}^

h nofiro nobis d ile flo Spe fla b ili ac Adahiißco^ C P U lltF f)

Thomct Szirmay de Szifma-Beffenyo nuptam, S
ex p rim a Tu a Confine Nobile Theda Bojfinyi des
Eadem profinitam , ii Otíliám, Fideli p artier noßro no,
bis dileilo- Spedabiti ac Magnifico Comiti uOűTVilJ ricpOWU|
CCflO Komgszeg - Eottenfels nuptam, ac tam hanc, quam j

prcefpecificatos Filios ll/O S ac fecunda Ccnfiqrte TUA ]NobÍÍÍS [
Anna Semfey de Eadem, natos, nec non Haeredes
fr’ Pofteros TUOS in futurum T E I Beneditdione m injim
i tum legtinle. nqfcituros, utriusque Sexus univerfis Defiendentesl
ßVumero, Ccetui, U Ordini, atque Confirrio verorum, andquone
& indubitatorum Comitum aggregavimus,
annum eram ”
7mus, omniunique Gratiarum , Libertatum , Prcerogativart&x
ii D ign itatu m Com itibus debitarum capaces, ii confortes
fecimus, volentes, ii p e r expreßum decernentes, u t Tu 1^

In a ti Almály de Zfadány, et Tőrök-Szent-Mi
IMos,, Hoeredesqué lu i jam nati, ii Poßeri DEI Bei
\nediiliane in pu turum lég iim é nefcitun u triusque Sexus •[
um verfi Dtgcendentes a modo tmpq/lerum fu tu ris, ii per i
petuis fem per temporibus . omnibus iliis Gratiis, Honoribus, \
P rivilegiis, D ignitatibus, Induitis, Im m unitatibus, Praeroga tivis, Libertatibus, Favoribus, ac .Exemptionibus, quibus eaten \
veri, antiqui, S in du bitati procmem orati F edni nefin Hml
gam e, Partium qué ei adnexarum , S aliorum etiam F t, \
Quorum, Provinciarumque nefirarum Comites five de Jure, f i \
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ve e/e antiqua Confvetudine, aut aiuer quuhiercunque utuntur;
/ruuntur, potiuntur que, & gaudent, tam intra; quam extra
Judicium, & Comitia, au t altas ubivis u tifiru i, potirique ; &
gaudere pojfits,. ac vaieas, Ho&'CdcSCjUß IU I ja m nati, euo
PcJICTl DEIBenediŰione in infinitum legitime nafcituri0
utriusqué Sexus unwerfi valeant, atque pojjint. Quo vero peti
potuum hujus nofirce T u i a d hanc Dignitatem. Subliniationis
exfiet Documentum, eademque pleniore Beneficio decorata ^
in Oculos clarius incurrat Hominum antiqua Gentilitia—5
TUORUM, quibus hailenus ufUs es, Armorum Infignia noth
filu m laudavimus, approbavimus, ratificavim us, roboravimus
& confirmavimus, f i d etiam eadem vigore Prcefintium ire
^hunc, u ti fiequitur modum, wtpoflerum fu tu ris, fer"perpetuis^
fem per temporibus p er TE, HCCYCCICSŰ/U6, & PoftCYOS J lf
“ OS uiriusque Sexus umverfi><; Defiendentes habenda, fierendaj
J & gerenda clem enter concedimus, & elargimur. Scutum v ij
delicet M ilitare eredum cdelejfhni Coloris, m -rnfenori Jui
Parte in Cujpidem vergens, in quo duo Unicornes f ib t m
vicem oppofiti flip a n t Cantherium aureurn ab utroque Ba,
f is Angulo a d Centrum Regionis Cephalicae ajfitrgentem^i
Eundum'' demum Scan occupat viridis TrtcoUis, Juperimpofi.\
ta medio ejusdem Corona nobthons M etalli, cui trtfiflit
■Columba alba fic duda Noemi, expanfis A lis a d volandul
prona, rofiro viridem Frondem Palmee tenens. Caput porre
Scuti prem it Corona Comitibus propria, Telamonum vo Mees
obeunt duo argentei Unicornes. Quemadmodum heee ommcLj
m Principio fieu Capite proefientis Diplomatis nqfiri Piclons
edeéla M anu, m propriis, C genuinis fin s Coloribus clarius
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depilia, atque ob Oculos Intuendum pofita efife lucidius cordpici
untur. lic e a t ungue T i b i I g n a t i p A l m á i g de z í á

dány, et Török-»Szent-Miklós, Hceredibuscp

T u is ja m vatis, Si P o flC T lS D E I Bcnediélione in infinitui
legitim é nufcitum s utriusqué Lexus, univerfis Defcendentibus~
prcedeclarata A rm o ru m In fig m a m fu tu r u m in om nibus ^
fe5fingulis honeflis & decentibus Aedibus; Exercitiis, atque j 5x
peditionibus tam ferio, quam joco\ tn H afliludiis, fe it H ajla,
torum Dimicationibus pedefiribus Si equefiribus, in Deliis, f i t
g u la n b u s Certaminibus, fe* quibuscunque JPugnis cominus, Si
eminus in Scutis, Banderiis, Vexillis, Clypets, Tentoriis, Domi
bus, (.’cenotaphiis, Sepulchris, M onum entis, Clenodiis, A nnulis,
^M onilibus, Sigillis, M dificns, Parietibus, ‘0 Supettelhhbus libe
re, pacifice, & absque om ni Impedimento, M oleßia, vel Contra
diéhone habere, géflare, ac deferre, iilisque in A evum uti, fid .
’ & gaudere■, Aptusqué, infuper fis, & idoneus, fiUIQUE JJ(X
T6CÍCS, f f P ojlC T l f in t apti, it idonei cui in eu n d u m , fe» n
crpiendum- om nes Cratias, fe? Libertates, Exem ptiones, Ju ra s.
&■ Privilegia, Vacationemque ab O neribus, & M uneribus
fu ia v stc itn q u e RealibUs, P erfinaiibus, & M ix u s, a d tiiendú.
denique Jingulis Juribus, qüibus eceten d veris Comitibus
jarogeniti capaces, & pantctpes ven, a n tiq u i, & indubitati
mem orati R egm n o firi Hungáriáé, fer' P artium ei adnexarum,
imo aliorum etiam Regnorum , & P rovinciSirum nofirarum
Comites utuntur, fru u n tu r, potiunturqué , ti gaudent, quome
dohbet de Jure, v e l a n tiq u a Conjvetudine■, n em ine unquam
prohibente i Im o evehimus, aggregamus, fe? a n n u m e ra m u s,^
pradecíarataqué A rm c ru m lU O R lJM In fig m a preem entiona
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ro modo etiam acceptamur, approbamus, roboramus, fy ton.
firm am us, concechmusque, fy elargimur, Teofué nec non-Jl
Iferedes Tuos jam natos, & Poíteros PE1 Benedi.
chone in infinitum legitime nafeituros utriusqud Sexüs ami
verfos Defcendentes praeau adle ConlittUH Titillo 6t HÓ
nore, cum Prceolicctto Spectabilis ac Magnifici, da
namus, & condecoramus. Atque ideo univerfis
fingulis, M a
jefilaits nofirce Regnorum, Ditignum, & Provinciarum nqfirtt,
rum Subdim tam Ecclfiafilicis, quam Saecularibus, cujustun.
que Status, Gradus. Dignitatis, Ordinis, Conditionis, fy Proteint
nentia exifitam, feno mandantes, ut Te I^UAtitllll Alitia«
f y de Zfadány, et Törők-Szent-Miklós, H ir ,
r e d e s q iié T uos, ja m natos, fy P o f l e m P E I B enediäiom
in infinitum legúime nafeituros utriusque Sexus univerfos Döfi
tendentes pro venis & indubitatis Comitibus ditio, & Jcriptd, 1
►
nominent, ‘eneant, & honorent, iisdemqui Titulis, & omnibus r c
Praerogativis jugiter firm, U gaudere firnant, nec adverjits ham
benignam noflram Gratiam, fy Indultum impediant, turbenuQ
aut moleflent, ii ab aliis im pediri, turbarij aut molejhzrbj)
perm ittant quovtsntodc, f i qui vero ex JVobis fiib jetiit id att
tentare prxfumpjerint, noflram, fy Succeffiorum nofirorum no,
verint Indignationem fie ipfi' fiatid incurjuros. Ac tnfuper m Si,
gnum uberioris erga T0 I^HatitATll AÍTtlőlíy de ZCfiL;
dkny, et Torok - Szerit-Miklós, demonflrandoe Gra,
tue, fy Clementice no/lrce Cqpareo Regier Proedieamm etictmS
P e r p e t u i in Sarkad, prater duplex Gentilitium Prcedt
catum, quo a d u uteris, Tibi, Hasredibusque Tuis,
ja m natis, &' Pofteris, PEI Beneditiione in infinitum ^
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nqßituns univerßs Dependentibus una benigne conferimus,
gj* concedimus. In quorum *Fidem , fe/ Tefhmonium hasce
Liter as n p rcts Privilegiales M anus noftrce propria Sub .
Jcnptione,
S igilli majoris, quo ut Rex Apoßohcus u ti.
mitr, impendentis M unimine roboratas Tlbl, IlciTedi-

busqué Tuis jam natis, e t Poiteris utrius=
que Sexus univerfis Deicendentibus in pen
pernam Rei memoriam extradari jufjhnus. Datum per Ma
nus Fidelis noftri nobis finceré dilecti Spectati.

lis ac Magnifici Comitis Jofephi Erdoay deMo
nyorőkerék, Aurei Velleris, ac und tnßgms Ordinis San
ili Stepham R egs Apoflohci Magnce Crucis E quitis , Montis
Claudii, &
r Comitatus Utrasdin enfis perpetui Comitis, prout £

él Arcis, Civitatisojue ejusdem Nominis hoereditarii Capita,
'ne% Camerarii\ Confiliariique nofln adu alis Status mtimiS*
'Daptferorum noßrorum Regalium per Hungáriám M agißnf.
Comitatus N ittrienßs fitprem i Comitis, nec non p e r idem—D
Regnum noßrum Hungária Auloe rwßrce, prout & dich Or,
dim s San d i Stephani Cancellarii Fctlfiiiis ill GUÍIÍU |

Die undecim a Mentis Auguiti Anno DomiJ
ni m illefim o ocftin^entefinio decimo quitu
tO^ Ret norum
!
noßrorum Hungxnoe, Eohemwe, £/ rei?pm\
Anna y lp ß ir iO fllCtf'tO. R everen difßm is, R everendis ~>f
item, ac V enerabilibus in ■C hrßo P a trib u s f Archiepifco [
ppttu Strigomenfi vac an tef C oftlitC L ddlS iC lO K o llo [
HUS d e K i)IfCip'Cld, Colocenßs i l B acßenßs CanoniceS) [
unicarum, S te p h a n o item L ib e r o B a r o n e F if c h e r
d e N a p if z a k a n y a , P e r p e tu o i n B a c ß o , A g w ß Ä
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m etro p o lita n a ru m Eccleßarum /I rch lep flo p is. A d a xim ilia n o
Verh o va ex. d e R a k ito v e c x X agrabünfis, M tchaele Libero B.
rone B rig id ö Scepufienfis, L a d is la o K S fte g h y C fm utdienfis,
A ndrea Szedő Cafldvienfts, Leopolde Somogyi de P eriák S a .
barienfis, S a m u d é V u lká n groect R itu s catholicorum Adagio
varadinenfis, Petro K lo lu fito cky de E a d e m S za th m a rien fis,
Jofepho K irá ly Q uinque-JScclfictfls, L a d isla o K a m a n h á zy—
V äcxiettßs, Jqfcpho K lu c k N u trie n fis , Georgia K u r b ’d y lg.
p rim ien fis, Comite L a d is la o B jite r h ä z y d e Galatuha Rofnc,
vien /is, C onflam m o Stam ch grtxci R m 'ts Catholicorum Crifiet,
Sedibus groect R itu s catholicorum A lu n k a fle ? ß 7 Im im
vero R itu s A lagnovaradinenji, Albctregaienfi, J a u n n e ifl, Neo
jelien ß , Ecßienß, f l i t Jhakovarienß, & S yrm ien ß , etc Trarflyi
ve m im fi v a c a n n h is; B m erico L ibero B aro n e P ercn yi d efio
Bacenfis, D aniele A íitterp a ch er eleélo S c u ta rie n /is, Comue
’L a d isla o C /aky de K erejxtfiegh confictato T m n in ierfls, Brno,
rico Carola R a jja y elefto P h a r e t f l s A le x a n d ro R a d n a y -,
d e B adem eleélo A n f trie n ß s} B ed cß a ru m E p fc o p ts B ccle.
ß a s D F J fe lic ite r g u b ern a n tib u s. S e r e n í f f l m O 7161113

Arcmduce Auflnoe Domino Jofepho, FeAir
m ß n Hungária Palatino, & Zocwntenente
f l Ofh~ 0 P e p O - neo n o n ó'peflabilebus etc M a g n ificis Jofe
p h o Urm en yi de B a d e m J u d ic e Curice nofirce Regioe, Co.
m ite Jg natio G yu la y d e A 4 á r o s -N e m e d , fc? N a d a jk a , R t
g n o ru m n o flro ru m D alm atice, Orca tue, & Slctvonice B am
Comite Jofejjko B r u tfin k de K a r o m p a T avernicorum , M u
flr tß m o P rincipe Carola P d /JJy ab E r d ő d Cunee, Comite
A dichaclt de N a d a fd Perpetuo T e r r a Fagaras, Ja n ito ru m ,
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Comite. Francifco Sze’cfi’n y i de Sárvárt- F elfi- Vidék Cubicuc
lariorum , a n te i a tű Comite Jofepho B rdődy de M onyoróke
rék Dapiferorum, liiußrijjim o Principe Nicolao EJzterkay
de Galantha nobilis Turnice noftroe Proctoreae bungaricae^
Capitaneo, Paulo A lm d jy de Zßtdany, & Torok-Szent-Mi
Alos Agazonum, Comite Francisco Kobctry de Cfctbragh euj)
Szittnya Pincernarum nqflrorum Regalium p e r Hungari'=
am M agiftrtsj, ac prceltbato Principe Carolo P alffy ab Er
dod Comite Poßmienfi\ ceeterisque puamptummis Jixp efa tiS j
Regm nepiri Hungáriáé Comitatus tenentibus ‘Ci PIOUQ/CS,^,

Diploma Comitis pro [piano Almdß-' de Zfadány, old
Torek* S ren t-M ikb s, u n a cunt Coiia t lone Prctdican P C T p ű líl ] fl S c i f h i t d

ckmenter efarptm n-^3
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