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Bevezetés . 
Eredet, cimer, név, be fo lyás , régi emlékek , e l á g a z á s . 

A Görgeyek eredete Szászországban keresendő. 
A XII. század elején Szepesmegye még királyi őserdő 
volt, melynek irtására és lakhatóvátételére a XII. szá-
zad közepén II. Géza és III. Béla király hozták be az 
első szász telepeseket, kiknek vezetője Arnold, másként 
Rajnold lovag, volt a Görgeyek első őse, ki a XII. 
század második felének közepén kapta III. Béla király-
tól Hodermarkot és Majerkát, mely birtok halálával 
lányára Erzsébetre szállott. 

Ezen első Görgey közt és a XIII. század elején 
éltek közt a közvetlen kapcsolat ki nem mutatható, 
tény azonban, hogy a Görgeyek a XIII. század közepén 
itt vannak és tekintélyes urak, mert Arnold, István 
fia 1241-ben Szepesvármegye első okmányilag igazol-
ható főispánja, fia Jordán pedig 1240-ben a szászok 
egyetemének első grófja. 

Hogy a Görgeyek német eredetűek azt igazolja 
azon tény, hogy századokon át eredeti német kereszt-
neveket használnak, ezenkívül azon körülmény, hogy 
V. István király 1271-ben egyik szabadalomlevelében 
megengedi a szepesi szászoknak, hogy maguknak ma-
guk közül válasszanak grófot. A szepesi szászok pedig 
eddig, és ezután is a Görgeyek közül választották 
a grófjaikat. 

1* 
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A XII. század közepén megindult telepités a ta-
tárjárás (1242) után uj lendületet vett és még az 50-es 
évek kezdete előtt Poprád, Felka, Csütörtökhely, 
Szepesszombat, Nagyszalók, Végfalu, Zsegra, Lőcse, 
Strázsa, Hunfalu, Svábóc és Leibic újonnan megalakult 
egyházközségek, melyeknek létesülése körül a Gör-
geyeknek, mint azt IV. Béla 1256-iki okmánya ki is 
emeli, nagy érdemeik vannak. 

A Görgeyek telepítő munkásságára utal címerük 
is, amelynek kék pajzsában, egy lágyékán és homlo-
kán tölgyfalevéllel koszorúzott, kitépett fát megmar-
kolva tartó meztelen ember áll. Ugyan ez az ember 
tör ki növekvően a kivül kék, belül arany takaróval 
letakart sisakból. 

A családi oklevelekben sem címer, sem nemesség 
adományozásáról szó nincsen, mi egyrészt azt igazolja, 
hogy a Görgeyek címerüket az irtás emlékére maguk 
választották, másrészt, hogy Szepesbe való bejövete-
lükkor már nemesek, német lovagok voltak. 

A címer az idők folyamán változott, a Görgeyek 
embere kétkézben mellén harántfekvésben tartja a 
fát, a Görgey családból eredt Svábyak embere pedig 
egykézben kinyújtott jobb karral. 

Az eredeti egyszerű címert már a XVI. század 
végén erős átalakultságban látjuk, a sisak felett ott 
van az öt, későb néha, a szász „grófja" címének em-
lékére, a kilencágú korona. Az eredi két takaró szín 
(kék arany) négyre szaporodott, a Görgeyeknél jobb-
ról kék arany, balról piros ezüst, a Svábyaknál jobb-
ról kék arany, balról kék ezüst. 

A család hatalmi állása kétség kivül a legnagyobb 
az Árpádok korában, bejáratosak az udvarhoz, fő-
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ispánokat, Szász grófokat, adnak a Szepességnek, 
tevékenységük jutalmául nagy birtokokat kapnak. 

Az idegen házbeli uralkodók uj nemességet hoz-
tak magukkal, a régi háttérbe szorul igy a Görgeyek 
is, noha Róbert Károly érdekében feltűnően exponál-
ják magukat, lemaradnak és 1407-től kezdve a szász 
grófságot sem viselik. 

A család hanyatlását még erősebben elősegítette 
a XVI. század elején megindult reformáció, és az azt 
követő nemzeti fölkelések és ellenreformáció. A csa-
lád legnagyobb része protestáns lett és védője volt 
mindvégig a szepesi protesztantizmusnak, valamint a 
nemzet szabadságának. 

A Thököly és Rákóczy féle felkelésekben való 
tömeges résztvétel nem csak költséges volt, de több-
szörös birtok elkobzással járt. 

A megmaradt föld nem hozta meg a kellő jöve-
delmet, ugy hogy a XV1I1. század közepén igen sokan 
lépnek a hivatásos katonai pályára, majd a XIX. szá-
zad közepén a legtöbbnek kenyérkereseti pálya után 
kell nézni, hogy tisztességgel megélhessen. 

Hogy az Árpádok alatt élték a Görgeyek fényko-
rukat igazolja azon tény is, hogy az utolsó Árpád 
házi király halála után egyetlen adományban sem 
részesültek, holott az Árpádok idejében tömegesen 
kapták a földet, igy 1170 táján Hodermark Majerkát, 
1214-ben Lipnik-erdőt, 1256-ban a Poprád két part-
ján a Tátra, a Semene-hegy és lengyel határ közt 
fekvő erdőt, 1267-ben a Poprád és Dunajec közti 
területet, 1270-ben Répás-erdőt, 1278-ban Görgő falut, 
1282-ben egy földterületet Domány mellett, 1294-ben 
egy erdőt a kolcsói hegyek mellett. 
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Feltűnő első pillanatra, hogy a Görgeyek nevüket 
nem a régebbi 1256-iki toporci donácio, de a későbbi 
1278-iki görgői után vették fel. 

Ezen ellentmondás azonban csak látszólagos, mert 
bár a területet, melyen Toporc épült már 1256-ban 
kapták, Toporc csak 1295-ben megalakult egyházköz-
ség. Görgő 1278 ban már mint létező telep van említve 
és adományozva, s mint régebbi lakhelye a családnak 
szolgált a név alapjául, mert bizonyos, hogy a Görgeyek 
Görgő adományoztatása előtt is Görgőn laktak már, 
s midőn annak telepítésével elkészültek, azt a király-
tól adományba kérték és meg is kapták. 

Görgő a későbbi időkben is fő fészke volt a 
családnak, mi érthető, hiszen ott van a megye szék-
helyének és a szepesi várnak közelében, a kettő közti 
útnak felében. 

Toporc nevét a rajta keresztül folyó hasonnevű 
pataktól vette, mert a Toporc vize az 1256-iki ok-
mányban már említve van. Hogy a patak honnan 
kapta nevét nem tudni, de lehet, hogy a lengyel 
Topor, irtó ácsoló bárdtól veszi nevét, melylyel az 
irtást völgyében megkezdték még a szászok betele-
pítése előtt, a lengyel szomszédok, lévén IV. Béla alatt 
még a Toporc vize a határ a magyarok és lengyelek 
földje közt. 

Világot vetnek a család fénykorára a régmúlt idők 
építményei, melyek részben még megvannak, részben 
régi okmányokból ismeretesek. 

A legrégibb emlékek a család ősi fészkében 
Görgőn keresendők. Még a XIX. század közepén ál-
lottak a régi görgői vár maradványai. Ezen várkas-
tély hiteles okmányok szerint 3000—4000 ember be-



fogadására volt képes és éppen ezért 1583-ban a 
katonai kincstár, félúton Lőcse és a szepesi vár közt 
veszélyesnek találta és falait lebontatta. 

Görgőn egy másik családi emlék a róm. kath. 
templom, mely román goth építészeti modorban a 
XIV. században épült. Harangjai a XV111. század leg-
elejéből valók. 

Kisebbszerü, de nem kevésbé fontos volt a to-
porci erődített kastély, mely körül volt véve fallal, 
melyet kerek tornyok és bástyák ékítettek. Az utolsó 
torony a XIX. század második felében bontatott le. 

A toporci kastély épülésének idejéről pontos 
adatok nincsenek, de az építési modorból következ-
tetve a XVI. században épült, annyival is inkább, 
mert a család a XVI. század végén osztoszkodott 
birtokai felett és egyik ága állandóan ide telepedett, 
egyszersmind átvévén a toporci kegyuraságot is, míg 
a másik ág megtartotta a répási és görgői patroná-
tust és birtokot. 

Miként nyerte a toporci kastély mai alakját nem 
tudni, de annyi kétségtelen, hogy midőn Mária Therézia 
a XV111. század végén, közel 70 évig tartó elkobzás 
után, visszaadta Toporcot Görgey Jánosnak, az a le-
véltárban levő tervek tanúsága szerint a kastélyt 
átépítette. 

A jelenleg paraszt kézen levő másik toporci kas-
télyt 1794-ben Görgey Pál és neje Kornides Judith 
építették. 

A toporci róm. kath. templom építője Görgey 
János Comes 1303-ban. Harangjai a XVII. század 
közepéről származnak, mert a régi harangokat tűz-
vész pusztította el és ujak szereztettek akkor be. 
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Mészkőből faragott szép portáléja 300 évig be 
volt falazva és 1907-ben a templom renoválásakor 
került napfényre. 

A templom, melyben a XV. század végén élt 
Görgey Illés, Márton, Kristóf és István kőből faragott 
síremlékei láthatók, mentsvára volt évtizedeken át a 
felsőszepesség protestánsainak. 

Így 1550-től 1673-ig a katholikusok és protestán-
sok közösen használják a templomot, 1673-tól 1682-ig 
a podolini piaristák felügyelete alatt áll, 1682-től 
1698-ig közös, innen 1705-ig a róm. kathok. kezében van, 
1705-től 1710-ig még egyszer és utoljára a protestán-
sok használják. 

Azon időközökben mig a templom a róm. kathok. 
kezén volt, a protestánsok részint a Görgey kastély-
ban, részint a Görgey János által adott telken épült 
fatemplomban tartották az Istentiszteletet, ezen fa-
templom 1681-ben mint artikuláris templom engedé-
lyeztetett. 1705-ben leégett és csak 1732-ben épült fel 
újra fából, majd 1767 május 15-én tették le a mai 
toporci evangelikus templom alapkövét. 

A toporci kastélyt övező kertben látható három 
ősrégi 3—400 éves hársfa, melyeknek ketteje kerü-
letben, a föld felett megközelíti a 10 métert. Ugyan-
csak a kertben állott 3 hárs, melyeket Görgey János 
ültetett 1784-ben; közülük, máma már csak egy áll, 
alatta piheni örök álmát Görgey Arthur tábornok 
édesanyja. 

A Görgeyek a Szepességen töltött 200 év folya-
mán több ágra szakadtak. A család törzsága a XII. 
század végén Istvánnal kezdődik és terjed az 1565-ben 
elhalt Lőrincig, kinek három fiával a család három 



I. tábla . 1. I s tván született 1150 körül 
1214-ben kapja Lipnik erdőt 

II. Endre királytól. 
I 

2. Arnold született 1180 körül 
1240—1242 Comes-főispán és a 

szepessümegi királyi vadászok ispánja, 
neje Sigrai N. 

Tőrzság. 

2. Jordán született 1210 körül 
1240—1299 

Comes kapja 1256-ban Toporcot. 
Neje Máriássy N. 

4. János 
1267—1304 

5. Illés sz. 1240 k. 
1262-1304 

kapja 1270-ben Répást, 1278-ban Görgőt 
Comes, főispán. Neje Korotnokv N. 

6. Arnold 1267—1278 szász Comes 
1270—71-ig 

1261-ben a pallós jog megerősítését 
kapja 

I 
7. Detrikus 1271—1280-ig szász 

Comes főispán; a Svábóci ág őse 
(Svábiak) 

(lásd II. tábla 

8. Jordán 
1294-ben III. Endrétől 

a kolcsói hegyek közt 
egy erdőrészt kap 

9. Gvula 
1302—1329 

Comes 
neje Hildegard 

10 Jordán 
1299-1312 

Comes 

11. István 
1278—1331 Comes. 

(lásd III. tábla) 

12. Margit 
1316—1326 

Berzevicy Péter 

13. Arnold 
1278-1329 részt vett 
1312-ben a rozgonyi 

csatában; Comes; 
sóvári Soós Klára 

14. János 
1303—1326 

szász Comes 1312—26 
a toporei templom 

épitöje 1303-ban 

15. János 
1347 

I 
16. Irentrud 

1347 

17. Konrád 18. Pál 
1310—1369 1328-1338 

19. Péter 
de Scepus 
1329—1338 

szepesi várnagy 

20. János 
1319—1338 

21. Tamás 
1329 -1338 

22. Márk 23. Klára 
1344 1394 

Bethlenfalvy N. 

24. Frigyes 
t 1307 

25. Illés 
sz. 1300 k. 
1314—1364 

Comes; Berze-
vicy Erzse 

26. Margit 
1358-1360 

Bethleiifalvy 
Frank 

I 
27. Arnold 
1338—1358 

Görgőn 

I 
ι 

28. György 
1333-1347 

Simonyi Klára 
1350 

40. Mihály 
Zsófia 

29. Miklós 
1333—1347 

1333-ban Mateócz felét a Stoli 
Benedek rendnek adja 

30. Gergely 
f 1280 

31. Jakab 
1380 
I 

I 
32. János 
1374—1399 

Kenye Heléna 

33. Jordán 
1375 

alispán 

34. László 
sz. 1360 k. 
1378—1459 

Bethlenfalvy Dorottya 

35. Dorottya 
1378 

Ponth Bertalan 

I 
36. Ferenc 

1418 

I 
37. János 

1330 

L_ 
38. Jakab 

1330 
39. Katalin 

1344—47 

41. Péter 
1414 

42. Miklós 
I I I I I I I I I 

43. Klára 44. György 45. Tamás 46, Márton 47· Zsófia 48. Illés 49. Benedek 50, Ferenc 51. Ilona 52. János 53. Heléna 54. János 
1417 1463 özv. 1407—48 1417 - 2 5 1417 1432 1417—32 sz. 1390 k 1402—45 1432 1445-47 1440 

Sváby Antal Hedry Helén béli apát 1417—73 kanonok Máriássy 
alispán György 

Bethlenfalvy 
Klára 

1 
1 

57. János 
1 

58. Péter 
1 

59. Anna 
1 

60. Ferenc 
S 1 

61. Benedek 62. Miklós 
1 

63. László 
1 

64. Simon 
1 

65. Péter 
- 1417 1420 1475 1449 1436-1519 sz. 1420 k. 1454-1497 1438—1488 1488 

Lapispataky 1493-ban Tokaji 1454—1479 kanonok 
Miklós várnagv Lapispataky N. 

1 
1 

67. Julia 
1 

68. Benedek 
1 

69. László sz. 1450 k. 
1 

70. Péter 
1513-15 1482 fl518 1512 f i541 1462- 1519 

Vinczenty Gáspár kanonok I. Berthoty Helén Borsos Kata 
II. Rákóczy N. 1 

55. András 
1440 

56. Péter 

3. Péter 

I. 71. Zsófia 
1522—50 

Szentandrássy Lőrinc 

I. 72. Bora 
1549-1557 

Petróczi Szakács Boldi 

I 
II. 73. Lőrincz sz. 1480 k. 

1522-1565 alispán 
II. kolcshosszuinezei körtvélyessy 

Margit 
I. nemes Kürty Pogránvi Margit 

I 

II. 74. Anna 
1553 

Bajor Boldi 

II 75. Kata 
1522-1570 

Körtvélyessy 

II. 76. Márton 
kanonok 

77. László 
1494 

78. Kristóf 
sz. 1520 k, 1552-95 
katona alisp. követ 

1. Monóky Boro II. .Chetneky Zsófia 
(Lásd IV. tábla) 

79. Ursala 
I 

80. Dorottya 
I 

81. Ména 82. László 
sz. 1510 k. 1526 fl592 . 

alispán, követ, kamarafőnök 
Czoppel-Hedvig 

(Lásd XI. tábla.) 

86. István 
1553-62 

84. Márton 
1559 

85. Benedek 
1570-97 

Fritchy Anna 
(Lásd XVII. tábla) 

86. Kata 
1521 

Recsky Zsigmond 





ágra szakad; Kristóf megalapítója a toporci ágnak, 
László a görgőinek és Benedek a rom. katholikusnak. 

A törzságról leválnak az 1270 körül élt Detrikus 
comessel a svábóci ág, kik a Sváby nevet vették fel 
és az 1280 körül élt István comessel egy a XVI. szá-
zad végén kihalt ág. 

A törzságnak utolsó tagja a fent emiitett Lőrinc 
már pártfogója a reformációnak és két fia Kristóf és 
László, a toporci és görgői ágak megalapítói, mái-
protestánsok, mig a harmadik fiu Benedek megmarad 
r. katholikusnak és vele együtt leszármazottjai is a 
kihalásig. 

A toporci ág az 1553 és 95 közt élt Kristóftól 
az 1793-ban elesett Jánosig mint törzság fejlődik és 
János két fiában Jánosban és Györgyben kétfelé ága-
zik, a György ágából az 1812-ben született Armin 
alága válik le. 

A toporci törzság fejének Kristófnak, három 
unokájával (a XVII. század elején) Miklós, Eréchiel 
és Zsigmonddal három ág fejlődik, melyek közül a 
két első a XIX. század elején, a harmadik a XIX. szá-
zad végén hal ki. 

Az 1526—92 közt élt Lászlótól a görgői törzság, 
az 1821-ben elhalt Sámuel-ig terjed, kinek két fiával 
Arnolddal és Györgygyei a görgői ág kétfelé szakad. 

A görgői törzság fejének, Lászlónak ugyancsak 
László nevü unokája a XVII. század közepén meg-
alapítója egy a XV111. század végén kihalt ágnak. 

A görgői ágból, a görgői ág fejének Lászlónak 
Vilmos nevü fiától származik le a pelejtei törzság, 
melyből az előbb nevezett Vilmosnak ugyancsak Vil-
mos nevü unokájától származik le egy a XIX. század 
végén kihalt ág. 
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A Görgey Benedekkel 1570-ben kezdődő r. kath. 
ág a XV11I. század végén halt ki. 

A legtöbbet szenvedett az idők folyamán a to-
porci ág, mely a görgőivel egyetemben nemcsak 
protestáns volt, de a nemzeti fölkelésekben leginten-
zívebben vett részt. 

Legkevesebbet szenvedett a katholikusnak megma-
radt Benedek ág, mely buzgón szállította a vármegye 
számára a labanc érzelmű alispánokat és szolgabirákat. 



A törzság. 
2. Arnold. 

Az első Görgey ékről keveset tudunk, mindössze annyit, hogy 
2. Arnold 1. Istvánnak a fia, 1240—42-ben Szepesvármegye első 
okmányilag igazolt főispánja. 

3. Jordán. 

2. Arnold fiáról, 3. Jordánról már többet tudunk. Jordán 
fiatal éveit a királyi udvarnál töltötte, majd hazatérve, 1240-ben 
a 24 szász szepesi város provinciájának első választott grófja lett, 
mely hivatalát 1270-ig viselte. 

1241-ben, a tatárdúláskor, a Szepesség szászjait összegyűjti 
és őket a Káposztafalva mellett fekvő Menedékkőre vezeti, hol két 
éven keresztül dacoltak a tatárok hordáival s midőn ezek elhagyták 
az országot, leszálltak sziklavárukból és hozzákezdtek a rombadőlt 
községeiket újra felépíteni, mivel azonban az emberanyag nagyrésze 
a küzdelemben elpusztult, Görgey Jordán beutazta Európa nagy-
részét és telepeseket gyűjtött a Szepesség részére. Ezen munkás-
sága oly eredménnyel járt, hogy IV. Béla 1256-ban egy földterü-
letet adományoz neki (lakatlan őserdőt) a Poprád folyó két partján, 
a Zimina hegy és Tátra hegység közöt t ; egyszersmind felruházván 
őt és utódjait pallos joggal. 

Nevezett területen épült pár év múlva Toporc, a hasonnevű 
patak völgyében. 

Az 1256-iki adomány nem az első, a Görgeyek ekkor már 
bírtak a Szepességen földterületeket, mert elképzelhetetlen, hogy 
valaki szepesi főispán, vagy a szászok grófja legyen birtok nélkül. 
Hogy ezen birtokok hol feküdtek, adománylevél hiányában meg 
nem állapitható, mindössze annyi tűnik ki, hogy a család 1214-ben 
kapja Lipnik erdőt. 
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A Menedékkőről való szerencsés megmenekülés emlékére, ott 
Jordán 1299. évi kezdeményezésére, fiai 1305-ben Karthausi 
kolostort építettek, mely 1543-ig állott lenn. 

5 i l l és 
3. Jordán fia 5. Illés 1267 ben kapja IV. Béla királytól test-

véreivel együtt a Poprád és Dunajec közt fekvő erdőterületet, majd 
1270-ben V. Istvántól Répás erdőt, a szász határ és a Zimina 
hegy közt. 

Nyolc évvel később, 1278-ban talán a morvamezei csatában 
szerzett érdemeiért, László királytól Görgő falut kapja, melyért 
Szent Márton napján bizonyos adót kellett fizetnie aranyban, de 
ennek fejében nevezett falu a szepesi főispánok bíráskodása alól 
ki lett véve. 

Ugyanez évben meginti a káptalan a Görgő környékbeli 
nemességet, hogy Illés comest Görgő birtoklásában ne merjék 
háborgatni. 

Illés 1278-tól 1280-ig Szepesvármegye főispánja és 1280-tól 
94-ig a szászok grófja. 

1280-ban megegyezik Görgő lakosságával Görgő határait 
illetőleg. 

1282-ben egy földterületet kap László királytól Domány mel-
lett, mely adományt László 1286-ban újból megerősít. 

1280-ban szabályozza a papi tizedet s ezen szabályzatot III. 
Endre király 1297-ben, Zsigmond király pedig 1424-ben meg-
erősítik. 

9. Gyula. 
9 Gyula 1312. év és 1328. közt szerepel; eleinte Vencel 

király pártján van s így Róbert Károly birtokainak egy részét 
elkobozza,-de később Tamás esztergomi érsek rábeszélésére Róbert 
Károly hűségére tér és 1312-ben ennek pártján harcol a rozgonyi 
csatában, amiért Róbert Károly kegyeibe fogadja s 1317-ben és 
23-ban meglevő birtokaiban megerősíti, majd 1326-ban Drugeth 
Fülöp nádor és szepesi főispán közvetítésére, elkobzott birtokait is 
visszakapja és a szászok grófjává választatik, mely tisztséget 
1328 ig viselte. Meghalt 1329-ben, Neje 1 Iildegard, a podolini földes-
úrnak, Kunigunda ügyvédjének, Hajderikusnak volt a nővére, kivel 
hozományképpen a kislomnici birtokot kapta. 
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10. Jordán. 

10 Jordán 1299-től 1307-ig a szepesi szászok grófja. 
1302 ben adományba kapja Vencel királytól Nagyőrt, Lublót és 
Gnézdát, mi azonban Róbert Károlyhoz való hűségében meg nem 
ingatja, inkább lemond a birtokokról. Részt vesz 1312-ben a 
rozgonyi csatában, hol a király szemeláttára el is esik. 

11. István. 
11. István 1278-ban szepesi főispán és mint ilyen 1288. 

március δ-én a szepesi várban fogadja IV. László királyt. 

1307-től 12-ig a szepesi szászok grófja, 1310-ben Jordán 
és Arnold testvéreivel osztozik oly módon, hogy István kapja 
Répást, Arnold és Jordán kapják Rókust, Toporcot és Schön-
valdot, Görgőt pedig, mint a család főfészkét három részre 
osztják. 

Az 1312-iki rozgonyi csatában István, a szepesi szászok 
vezére, kik előbb Kassát ostromolták, hol velük a sárosi vár ostro-
mánál visszavert Róbert Károly serege egyesült. 

A rozgonyi csatában szerzett érdemeiért Róbert Károly őt és 
testvérét Arnoldot 1312-ben. 17-ben és 23-ban összes birtokaikban 
megerősíti és elengedi a Görgő után járó adó fizetését. 

1320-ban István a menedékkői Karthausi szerzettől megveszi 
a malduri malmot, melyet nekik testvére János ajándékozott . 

24. Frigyes . 

A Berzeviczy és Görgey családok közt folyó viszálykodásokból 
kifolyólag, 1307-ben Berzeviczy Hermán megölte Görgey Frigyest. 
Ez ügy rendezésére a Berzeviczy és Görgey családokból bíróság 
ült össze, mely következőleg döntött : Kakas mester tartozik 100 
ember jelenlétében Arnold gróftól, Frigyes apjától és IG legköze-
lebbi rokonától bocsánatot kérni. Kakas mester testvére pedig 
lezárandokol Rómába, Bariba, Compostellába és Achenben. Kakas 
mester fizet 200 márka ezüstöt, alapit 6 kolostort, 4000 misét 
olvastat. Svábócot és Palocsa várát vissza adja Görgey Arnold 
grófnak. 

A fegyverrel, tűzzel, rablással okozott károkat kölcsönösen 
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megtériték egymásnak. Azon fél, mely az egyezséget megszegi, fej 
és jószágvesztésre lesz ítélve. 

Az alapítandó 6 kolostor közül az egyik a Vörös kolostor 
a Dunajec partján, a másik a landokii. 

25. Illés. 
1314-ben Illés cserél András fiával Miklóssal, Illés kapja a 

Jánóczi birtokot a malommal és 18 ezüst márkát, Miklós pedig 
Görgőt és Csütörtökhelyet. 

1323-ban Róbert Károly megerősíti őt és testvérét Arnoldot, 
továbbá István nagybátyjukat azon birtokokban, melyeket tőlük 
Drugeth Fülöp nádor elvett, ezen megerősítést 1324-ben újból 
jóváhagyja. Ezen birtokok voltak : Totgörgő, Felső és alsó Répás, 
Toporc, Schönvald, Szentmargit, Richwald, Szentpéter, Maldur fele 
és Kistoporc fele. 

1337-ben a káptalan jelenti Drugeth Vilmos nádornak, hogy 
Illést és Arnoldot, Jánost és Jakabot, Jánost, Tamást , Péteri, Pált 
és Jenőt, kik mindnyájan Görgeyek, értesítette, hogy a nádor elé 
vannak idézve; ezen idézés következtében 1338 ban, Illés vérbeli 
rokonai a nádor előtt megegyeznek Illés fiával Jánossal oly módon, 
hogy nevezett Jánosnak átengedik Szentmargitot, Helivágást és 
Olipniket, maguknak tartják meg Maldurt, Kistoporcot, Schönval-
dot, Ujlipniket és Kriget, végre az O- és Ujlipnik közt fekvő erdő-
ket közösen használják. 

1341-ben Illés osztozik testvéreivel és rokonaival birtokain, 
42 ben pedig testvérei és rokonai nevében egyezséget köt János 
préposttal oly formán, hogy Krig északi részét megtartják a Gör-
geyek, a másik részt pedig a prépost és az egyház kapja. 

1344-ben Illés testvére és rokonai nevében egyezséget köt 
Betlenfalvy János és Dénessel, továbbá nővérével Klárával Schön-
vald, Kistoporc, Nagytoporc, Kislomnic, Szentgyörgy, Maldur, 
Nagylomnic, Pelcs, Görgő és Krig birtokaira. 

1347-ben Illés és rokonai megegyeznek Drugeth Miklós nádor 
előtt görgői Arnold leányával Katalinnal oly módon, hogy Katalin 
kapja Görgő 1 / 1 részét és Krig azon részét, melyet 1316-ban János 
gróf Margit nővére leányainak hagyott ; a krigi erdő a krigi lako-
soknak közhasználatra adatik. 



— 15 -

1350-ben i s m é t o sz toz ik Illés r o k o n a i v a l R é p á s , T o p o r c , 
Schönvald és Kistoporc nevű birtokokon. 

1358-ban Margit nővérével leány negyede felett egyezkedik, 
Margit kap 20 aranyat és a német görgői kúriát, melyre Illés elő-
vételi jogot biztosit magának. Két évvel később 10 márkáért tény-
leg megveszi nevezett kúriát. 

1361-ben Klára nővérének adja ki leánynegyedét, 1364-ben 
pedig László király megerősíti a pallos jogát. 

30. Gergely . 
Gergely 1280-ban a lázadó Lóránt, szepesi gróf pártján van 

s midőn Kun László király seregei Lóránt seregeit leverik, Gergely 
fogságba kerül és 1280-ban lefejezik. 

34. László . 
1378-ban Dorottya nővérének kiadja leánynegyedét. 
1381-ben osztozik testvérével Jánossal, de mert 50 arannyal 

adósa maradt Jánosnak, zálogba adja neki birtokát k'istoporcon, 
malmát Nagytoporcon és kúriáját Görgőn. 

1397-ben egyezséget köt Máriássy Jánossal. 
1399 ben pedig sógornéjával Kenve Helénával, ki ekkor Gör-

gőn és Répáson kap birtokot. 
Ugyazez évben kiegyezik peres ügyben nagynénjével 

Klárával. 
1400-ban ellentmond Ujvágási Péternek és Zsigmondnak, 

mivel ezek birtokát Répáson adományba kérik a királytól. Ez ügy-
ből több évre terjedő pör fejlődik; igy 1401-ben a pör halasztva 
lesz, 1402-ben a káptalan felszólítja Lászlót, indokolja 1400. évi 
ellentmondását, 1403-ban a per újból halasztást nyer, 1405-ben 
végre sikertelen per után László lemond a kérdéses répási birtok-
részről, mely lemondást 1410-ben Görgey Miklós is érvényesnek 
ismer el. 

1411-ben László a menedékkői barátoknak adja birtokait 
Rókuszon, Farkasfalván és Frankvágáson. 

1415-ben u j osztozkodásra hivja fel Görgey Pétert és Mik-
lóst s ez okból 1416-ban az eredeti okmányok felmutatására hivja 
fel a nádor, mire ő halasztást kér, de eredmény nélkül, 1417-ben 
azonban a káptalan igazolja neki, hogy Péterrel szemben rövidsé-
get szenvedett, de ő ennek dacára perének elhalasztását kéri. 
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1417-ben László és rokonai protestálnak nagylomnici Görgey 
György és fia László ellen, mert Nagy- és Kislomnicon, jobbágy-
telkeket, szántókat és réteket podolini polgároknak zálogosított el, 
1418-ban hihetőleg ezen per halasztását kéri. 

1432-ben 300 arany forintért Görgey Benedeknek adja részét 
Farkasfalván 

49. Benedek . 
1413-ban protestál Ferenc testvére ellen, ki birtokait Alsó-

Répáson el akarta foglalni. 
1424-ben Görgőn 18 forintért telket vesz egy lőcsei polgártól. 

Ugyanez évben kétszer is ellentmond Zsoldos Tamásnak, ki birto-
kait Farkasfalván, Frankvágáson és Rókuszon el akarja foglalni 

1425-ben a káptalan igazolja, hogy a menedékkői zárda 
átengedett Benedeknek egy részt azon birtokból, melyet apja, 
László 1411-ben neki adott Rókuszon és Farkasfalván. 

1427-ben osztozik rokonaival egy Görgőn fekvő cserjés 
felett. 

1429-ben perben van Lőcse városával bizonyos toriszkai erdő 
és répási szántó miatt, mely ügyben a Kúria maga elé idézi. 

1430-ban perben van Proch Mihállyal, ki őt fogságban 
tartotta. 

Ugyanez évben testvére Ferenc okmányhamisi tás miatt hűt-
lenségbe esik és ezért Zsigmond király birtokait Toporcon, Görgőn, 
P'arkasfalván, Schönvaldon, Kistoporcon, Alsórépáson és Szent-
margiton elkobozza és azokat Benedek gyermekeinek adományozza. 

Ugyancsak 1430-ban az egész Görgey család nevében egyez-
kedik a görgői plébánussal a káplántartás és tizedfizetés ügyében. 

1432-ben Benedek és testvérei, anyjuknak, hozománya fejében 
50 márkát fizetnek. 

1433-ban osztozik testvérével ; a káptalan ekkor igazolja, 
hogy a betlenfalvi birtokot vétel utján szerezte. 

1434-ben a káptalan igazolja, hogy Benedek Farkasfalván, 
Toporcon, Schönvaldon és Répáson zálogjogon szerzett birtok-
részeket 

1437-ben Berzeviczy Üetrikkel és Mihállyal van perben. 
Ugyanez évben igazolja a vármegye, hogy olsavicai jobbágyai 

a vám alól fel vannak mentve. 
Ez évben újból osztozkodik testvéreivel, az osztályt testvére, 

Illés, béli apát vezeti. 
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1438-ban testvérétől, Ferenctől a jándékba kapja arinak részét 
Farkasfalván 

Ugyanez évben zálogba vesz Farkasfalván Berzeviczy Mik-
lóstól 50 arany forintért egy birtokrészt. 

1439 ben Erzsébet királyné meghagyja Benedeknek és test-
vérének Ferencnek, hogy Répás egy részét, mely Lőcse várost 
illeti meg, ne merje birtokba venni. 

Ugyanez évben zálogba vesz Berzeviczy Miklóstól 90 arany 
forintért birtokrészeket Krempachon, Lapson és Szenterzsébeten. 

1442-ben Görgey Keresztély protestál Benedek ellen, mert 
Répáson földet és erdőt adott bérbe lőcsei polgároknak. 

1443-ban Benedek, György testvére özvegyének, Hedry Helé 
nának kiadja jussát . 

1445-ben a tábla megtiltja Benedeknek, hogy az elhalt test-
vérének, Ferencnek birtokait Fritsen, Szentmargiton, Répáson és 
Körtvélyesen birtokba vegye, mert Ferenc ezeket a káptalannak 
hagyta s mivel Ferenc ebbeli okmányai Benedeknél voltak, a káp-
talan az összes Görgey okmányokat lefoglalta, mely okból Bene-
dek a kápt ' lan t beperelte. Ez ügyben 1446-ban lépnek a felek 
egyezségre oly módon, hogy a káptalan kapja a liszkai szőlőt, 
Benedek pedig Fritset. 

1445-ben Benedek engedélyt kap a káptalantól Kistoporcon 
egy kápolnát épiteni. 

1447-ben Heléna nővérének kiadja jussát 178 forintban 
1450-ben Görgey Simon özvegyétől átveszi a Görgeyekre 

vonatkozó okmányokat 
1463-ban beiktatják Görgőn egy kúriába. 
1473-ban zálogba veszi Bakos Istvántól 37 aranyért annak 

birtokait Göbölfalván és Görgőn. 
1473-ban törvény elé idézteti Fritsy Mártont. 

62. Miklós. 
1454 ben kifizeti Máriássy Dorottyának és Borbálának anyai 

jussát, kik leányai Miklós nagynénjének, Helénának Máriássy 
Györgynének. 

1464-ben Görgey Jánossal cserél bizonyos görgői kúriákat. 
1466-ban kérésére vizsgálat folyik Fritsy Márton ellen. Ugyan-

2 
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ekkor egy gyilkossági esetben megegyezik Görgey Simonnal és 
Lászlóval s vélük birtokot is cserél. 

1469-ben törvény elé van idézve. 
1475-ben kifizeti Anna nővérének jussát 
1479-ben ismét törvény elé van idézve. 

68. B e n e d e k . 

1482-ben tanulmányait a krakkói egyetemen végzi, 1496 tói 
1512-ig szepesi kanonok s mint ilyen 1500-ban és 1508-ban a 
szepesi prépostság kormányzója f 1518-ban. 

69. László. 

1512 ben visszaváltja Máriássy Lászlótól zálogban levő bir-
tokát Toporcon. 

Ugyanez évben ellentmond Holly Mátyásnak, ki Görgey 
Györgytől Nagylomnicon, Szentgyörgyön, Malduron, Kislomnicon, 
Kistoporcon, Pokojon birtokokat vett. 

1513-ban kérelmére Berzeviczy Ferenc ellen vizsgálat folyik, 
ki Répáson határsértést követett el, marháit tilosban legeltetvén. 

1515-ben perben van Polyánkay Istvánnal, ki neki és testvé-
rének Benedeknek adósa. 

1419-ben zálogba adja Csalóközy Mihálynak birtokát Kis-
toporcon és Bethlenfalván. 

Ugyanez évben Lajos király számon kéri tőle Benedek kano-
nok testvérének hagyatékát. 

1522 ben eladja részét Bethlenfalván 150 aranyért Thurzó 
Eleknek. 

1524-ben megegyezik a vöröskolostori barátokkal Schönvald 
és Szentmargit határait illetőleg. 

1525-ben Mekcsey György szepesi prépost a Kúria elé idéz-
teti egy 1509. óta folyó perben, melyet a káptalan 1526-ban 
megnyer. 

1525-ben zálogba adja Holy Mátyásnak birtoka felét Kis-
toporcon. 

1526 ban zálogba adja birtokát Farkasfalván Teöke Kristóf-
nak 150 forintért. 
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73. Lőrinc. 
1538-ban zálogba veszi Görgey Jánostól annak birtokait Gör-

gőn és Répáson, minek nővérei ellentmondanak. Ugyanez évben 
kölcsön vesz Sauer Sebestyéntől 150 forintot. 

1539-ben kölcsön vesz Ipolyfy Miklóstól 150 forintot s 
ugyanekkor elzálogosítja Kistoporc felét Sawniczky Jakabnak és 
Kunszky Miklósnak. 

1541-ben a görgői kúriába és répási birtokba lesz beiktatva. 
1542-ben a kistoporci birtoka másik felét Segney Lászlónak 

adja zálogba s ugyanekkor a kis vármegye által kiállított 5 har-
cossal bevonul szolgálattételre. 

1542-ben I. Ferdinánd király megdorgálja, mert a züllött 
János prépostnak megtagadja a dézsma kiadását. 

1543-ban per folyik közte és Csorba László közt, mert Répá-
son határsértést követett el s 1544-ben Lőrincet el is marasztalják. 

1544-ben zálogba vesszi Vincenti Gáspártól annak görgői 
birtokát. 

1546-ban birtokát Répáson Szakács Boldizsárnak adja bérbe 
s ugyanekkor visszaváltja Teöke Mártontól és Lénárdtól birtokát 
Farkasfalván, melyet apja Teöke Kristófnak zálogosított el 
1526 ban. 

1547-ben visszaváltja Segney Lászlótól a kistoporci birtokot, 
de ugyanez évben ismét elzálogosítja Rédey Kelemennek. 

1548-tól 1555-ig szepesi alispán; talán ő az, kiről a krónika 
feljegyezte, hogy egy alkalommal Görgey alispán és a lőcsei 
polgármester, kiki a maga, de határos területén vadászott. Görgey 
kutyáját, mely átment a lőcsei területre, a polgármester lelőtte, 
mire Görgey mérgében a polgármestert lőtte agyon A polgármes-
tert társai felkapták és a csepegő vérével körülkerítettek egy terü-
letet a görgői határból, melyet mint a tények igazolják, hivatko-
zással egy régi privilégiumra, „vér n" szereztek és meg is 
tartottak. 

Ezen eset hosszú per tárgya lett és Görgey alispán a megye 
gyűléseket ezután évek során át Görgőn tartotta. A per Görgey 
javára dőlt el, dé midőn ezután az újra Lőcsén tartandó meg3re-
gyülésre Görgey bevonult, a lelőtt polgármester utódja, Fabricius 
polgármester, Görgeyt elfogatta és rövid uton lefejeztette. 

2* 
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Ezen esetet dolgozza fel Mikszáth Kálmán „Fekete város" 
cimü könyvében. 

Talán ezen esetből kifolyólag rendezték 1582-ben a határokat 
Lőcse és Görgő közt, 1000 forint bírságot szabván ki a határsértő félre. 

1549-ben Lőrinc kötelezvényt ad Zsófia és Bora nővéreinek 
160 forintról jussuk fejében, mely őket anyjuk Berthóty Helén 
után megillette. Ezen összeget Zsófia nyugtázza ugyanezen évben. 

1550 ben zálogba adja 50 forintért birtokát Répáson Bor-
nemissza Benedeknek. 

1551-ben zálogba vesz 1 birtokrés- t Kommer Simontól Görgőn. 
Ugyanez évben nővére Borbála perli, mert 230 forint tarto-

zást nem akar neki Lőrinc megadni. Ugyanekkor az elhalt Görgey 
Vilmos birtokát örökli. 

1552-ben zálogba vesz telkeket 200 forintért Stoll János 
leányaitól, Margittól és Orsolyától Görgőn. 

1553-ban megegyezik Csorba Andrásnéval oly módon, hogy 
Csorbáné megtart Görgőn bizonyos szántót és rétet, de vissza-
vonja 1552 ben Lőrinc ellen beadott tiltakozását. 

1553-ban ellentmond Lőrinc a Paludszky testvérek beiktatá-
sának Répáson és Görgőn és egyezményt köt Görgey Anna nő-
vérével, Bajor Boldizsár nejével, hozományát illetőleg. 

Ugyancsak 1553-ban birtokot örököl Görgőn Stol után s ez 
ügyben megegyezik Csorba Lászlóval és Andrással. Ezen birtokba 
még ez évben be is iktatják, mint azt egy 1555. évi végzés igazolja 

1557-ben ellentmond azon szerződésnek, melyet Görgey Borbála 
férjével Hedry Ágostonnal kötött. 

1561-ben megegyezik ő és fia Kristóf a Zozna családdal azon 
birtokrészre nézve, melyet Görgey Vilmostól örökölt. 

1562-ben megegyezik Csorba Kubinyi Lászlóval és Ficzenes 
Gáspárral azon répási birtokokra nézve, melyeket fentiek Görgey 
Vihr.os halálával a nádortól kaptak s most örök jogon átengedtek 
Lőrincnek és fiának Kristófnak. 

1565-ben Lőrinc özvegye, Körtvélyessi Margit protestál Bor-
nemissza Gergely ellen, mert felsőrépási szénáját elhordatta. 



II. tábla. Svábóci ág (Svábyak.) 
7. Detricus 
1271 — 1280 

I 
1. Lénárt Ladomér 

1280 
1291 kapja Kolcsót 

2. Jordán 
de Svap 

5. Jakab 6. János 
1338 

3. Arnold de Svap 
1294-1310 

elcseréli Polocsát Svábócért 

4. Illés 
de Tótfalu 

7. György 
de Busson 

8. János 9. Arnold 
1338 

10. Illés 11. Miklós 

12. Arnold 

15. .János 
1435 

17. Boldizsár 

13. Antal 
de Busson 

1450 
Görgev Klára 

I 
16. János 

1435 
de Svap 

I 

18. Antal 
1504 

Svabi de Svapovec 

14. Katalin 
1426 

Szuha Péter 

19. Henrik 

20. Mátyás 21. Bálint 
Anna 

I 

I 
30. György 31. Mihály 32. Zsófia 

sz. 1565 1549 
f 1597 

22. Gáspás 
de Busson 

23 Benedek 
1542 

de Svap. 

24. Melchior 25. András 

33. János 
1615 

26. István 
1570 

Svabovszky 

27. Gáspár 
Svábi 

de Busson 

28. Istváu 29. Melchior 

34. Melchior 
1603 

I I I 
35. János 36. Margit 37. Zsófia 38. Benedek 39. Valentin 

1611 Csepanovszky 1558 
Kristóf Svabovszky 

1 1542 

I ι 1 

1 1 1 
40. Anna 
Fekete 

41. Pé ter 
1598 

42. János 43. Miklós 44. Márton 45. Katalin 46. A n n a 
1563 Bástha 

Sváby György 
de Tótfalu 

47. Bora 48. Ursulc 

ι 
I 





11 b· t áb la· Svábyak (a máma élő ág,) 
Károly 
f 1726 

Starinszky Helen 
f 1728 

I I I I 
Márta Imre Zsuzsanna Benedek 

1691—1717 1678 1Ö95- 97 1688 
Bohus András Horánszky 

Zsófia 

Imre Mária Anna 
1742 1731 

I 
János 
1785 

Grodkovszky Julia 

I 
I I I 

János József Ignácz 
1821 1811 1813 

I I I I I 
Imre Nándor Zsófia Frigyes Károly 
1830 Görgey 1847—79 1834 fl904 1844—1879 

Duohon Kornélia Mária Rakovszky Székely 
Ferenc Ilona 

I I I I I 
Béla Sándor Anna Vilhelmina Kezső Frigyes 

Rátonyi 1869 1873 1874 1880 f99 
Borbála Neogrády Lajos 

I 
Ilona 





Svábóczi ág. (Svábyak). 
7. Detrikus. 

3. Jordánnak Detrikus fia alapítja meg a svóbóczi ágat, job-
ban mondva a svóbóczi és tótfalvi Sváby családot. Nevezett Det-
rikus kapja fiával Lénárttal 1263-ban V. István királytól Palocsa 
várát. Lénáit 1291-ben Kolcsoi Henning gróftól kap Kolcso hatá-
rában egy erdőterületet irtás véget t ; ezen szerződést Dánus gróf 
erősiti meg 1314-ben. 

Dénárt fia Arnold 1294-ben III. Endre király engedelmével 
Palocsa várát elcseréli Svábóczért, mely községről magukat Svábyak-
nak nevezték. 

16. János. 
16. Jánost Zsigmond király 1435-ben a husziták elleni küz-

delmekben szerzett érdemeiért, megerősíti svábóczi, busóczi, tót-
falvi, schneebergi, richvaldi, helivágási, lipniki kaczvinkeli, körtvélyesi 
és dományi birtokaiban. 

30 György. 
30. Györgynek a tótfalvi templomban levő alakos sírkövén 

latinul magyar fordításban e sorok olvashatók: 

„Jeles és Nemes Swabowszky Bálint ur és neje Anna asz-
szony gyászoló szülei fiuknak, Swabowszky Györgynek, a törekvő 
ifiúnak, aki jámborúl 32 éves korában az üdvösség 1597 évében, 
április 28-án esti 10 órakor halt meg. Szeretetük jeléül emelték ezt 
az emléket." 

Svabovszky György ezen síremléken vértezetben, szük ma-
gyar nadrágban és sapkában van ábrázolva, jobb kezében buzo-
gányt tartva, bal keze a széles, kissé hajlott kard markolatján 
nyugszik. 
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A Sváby családdal kapcsolatban levő még egy sírkő van a 
krigi r. kath. templomban, rajta a Bischofsheim, Wilczkowna, Tluk 
és Sváby címerekkel. Felírása magyar fordításban: „Ugy szárma-
zásra mint erényre nemes férfiúnak, Boldizsárnak, Tluk Menyhért 
és Wilczkovna Euphrosína fiának, ki midőn gyermekkorában apját 
elveszítette, mostoha apjától Bischofsheimi Boldizsártól mint tulaj-
don fiu neveltetett. Öt nyelven: latinul, olaszul, németül, magyarul 
és lengyelül tudta magát kifejezni s ezért a császár Őfelségének 
megbízásából a vértes német lovagrendnek comisáriusa volt, ki 
aztán követségbe Lengyelországba küldetett, hol megbetegedett s 
betegen hazatérve jámborul és türelmesen elhunyt 1593 szeptember 
15-én. Sváby Anna legjelesebb kincsétől megfosztva, ezen emléket 
a kegyeletnek és szeretetnek sok könnye közt eltemette." 

Sváby Anna nagyanyja lehetett Boldizsárnak. 
Okmányok hiányában a Sváby-családról nem sikerült több 

adatot szereznem, számos tagja ismeretes, de a családi kapcsolat 
köztük kiderítetlen. 



III. tábla. 

11. István 
1278—1331 

zsász Comes főispán 

István Comes ága. 

1. Illés 
1317 

2. Tamás 
1330 

3. András 
1338 - 44 
Comes 

4. Arnold 

5. András 
1347 

13. Péter 
1431-ben birtok 

visszaadásra szólítja 
fel a káptalan 

21. Bóra 
1456 — 64 

•Szentiványi István 

6. János 

14 Miklós 
1388 

15. János 
1376 

7. Péter 
1368 

podolini pap 

16. Klára 
1415 —3jl 

8. Miklós 
1312 

Lublóvár parancsnoka 
Venczel pártján 

17. Péter 
1415—1430 

22. Keresztély 
t 1449 

23. Kata 
1461 

Pikfalvv Mihály 

24. Benedek 
1437 

25. Jakab 
1407-ig a szászok 
Comes utolsó a 
Görgeyek közül 

9. István 
1328-1314 

Comes 

18. Balázs 
1376 

26. Péter 
1400 

10. Mihály 
1369 

Zsigray Anna 

19. Miklós 
1342-48 
kanonok 

27. Simon 
1449 

11. Illés 

20. Benedek 
1439-42 

28. László 
1462 

12. Arnold 

29. Péter 
1449 

36. Simon 

42. Vilmos 
sz. 1551 t 1559 
kinek birtoka 

visszaszáll a 
törzságra 

30. János 
1430-ban 

kapja kisszalókot 

37. l'éler 
1504 

43. János 
1536. 

31. Bora 
1437 

38. Simon 
1488 

44. Lőrincz 
1588 

48. Kristóf 
1600 

32. Simon 
1439 

39. Helén 
1543 

Répási Zosna János 

45. Julia 
1532 

49. László 
1600 

33. Péter 
1417 

40. István 
1417 

34. Gáspár 
1419 

35. Miklós 
1439 

41. Márk 
1503 

46. János 
1572 

47. György 
1572 





István comes ága. 
20. Benedek 1439-ben a Lőcse határához tartozó Toriszka 

erdőt elfoglalja és a királytól adományba kéri, a foglalás azonban 
kiderül és 1442 ben a káptalan előtt lemond igényéről. 

37. Pétert Ulászló király 1504-ben maga elé idézi, mert a 
káptalan Fütö Pál nevü jobbágyát lakásáról az erdőbe üldözte és 
100 dénárját elvette. 

43. János 1538-ban eladja a Polyánkai családnak gebelfalvi 
részét 63 ezüst forintért, birtokos ezenkívül Görgőn és Répáson. 

46. János és 47. Györgynek 1572-ben Miksa császár egy le-
iratot küld, mely felszólítja Görgey Kristófot és Lászlót, adják 
vissza Jánosnak és Györgynek azon birtokokat, melyeket hihetőleg 
42. Vilmos hagyatékából Görgőn, Felső- és Alsórépáson nevezettek 
apjától, Márktól kicsikartak. 



Toporczi törzság. 
78. Kristóf. 

Kristóf Kubinyi Lászlóval 1559-ben nádori adományba kapja 
az utódok nélkül elhalt Görgey Vilmos birtokait, még pedig két 
kúriát Görgőn, két birtokrészt Répáson és a Toriszka patakon levő 
malmot. 

1560-ban fenti birtokokba beiktatják, minek Zoszna Péter és 
Ficzénes Gáspár ellentmondanak, de hasztalan, mert Báthory András 
nádor Kristófot és Kubinyit újra beiktatják. A per további folyamán 
Zosna és Ficzenes a hatósági közegeket a helyszínéről elűzték s 
ezzel a per befejezését halasztották, de a per még ez évben Kristóf 
és Kubinyi javára dől el, de a kúria az Ítéletet nem hajt ja végre, 
ugy, hogy 1561-ben Kristóf kiegyezik a Zosna családdal, oly mó-
don, hogy a Zosna család a peres birtokról lemond, de kap Gör-
gőn egy telket és a peres toriszkai malmot. 

156'2-ben Kristóf tiltakozik Polyánkay Anna, Horváth Jánosné 
ellen, Göbölfalva elbirtokolása miatt, mely tiltakozást 1567-ben meg-
ismétli. 

1565-ben Thurzó Domonkos birtokát Olsaviczán zálogba veszi. 
1567-ben tiltakozik más nemesekkel a vármegye előtt a sze-

pesi káptalan ellen, mert őket a soproni szentszék elé idézte. 
1567-ben zálogba veszi Körtvélyessy Örzse, özv. Berthóty 

Imrénétől Hrapkót és a birtokba magát 1568-ban iktattatja be. 

1567-ben zálogba veszi Berzeviczy Istvántól, Henriktől és 
Mártontól Kakaslomniczot, Hunfalvát, Waldorfot, Bierbrunnt, Hun-
dertmorgent, Krempachot és Felsőlápost, mely birtokoknak Ber-
zeviczy Istvánra eső reszébe 1568-ban be is iktatják. 

1567-től 1570-ig, 1574-től 1580-ig és 1585-től 1588-ig alispán, 
1572., 1575. és 1583-ban Szepesmegye követje. 
1568-ban Segney László megidézteti. 



IV. tábla . Toporczi törzság. 
78. Kristóf sz. 1520 Κ 

1553 f 1595 
katona, alispán, követ, 

I. Mondky Bora, II. Chet-

I 1 I I I 1 • I I II 11 11 

1 
1. Zsófia 

Sulyok István 

* 

1 
2. Illés 

sz. 1574 f 1600 
katona 

1 
3. Márton 

sz. 1576 f 1600 
katona 

1 
4. Zsuzsa 

I Péchy Gáspár 
II Segnay Bálint 

1 
5. Anna 

Berzeviczy 
Bálint 

1 
6. Lőrincz 

1600 

1 
7. Kristóf 

1600 

1 
8. Ferencz 

1600 

1 
9. István 

sz. 1580f 619 VI/28 
esk. 1607 

Segney Zsuzsa 
1620 ínég él 

1 

1 
!0. Zsófia 

Berthoty 
János 

! 
11. Margit 
1608-16 

I Máriássy András 
1558f1608 

II Bossányi Mihály 

12. Miklós 
sz. 1615 f 1692 IV/5 
követ szolgabíró 

Stauschitch Horváth Krisz-
tina (Lásd IX tábla) 

13. Ezéchíel 
sz. 1616 11670 11/5 
táblabíró, követ 
főisp. helyettes 
Máriássy Zsuzsa 
(Lásd X tábla) 
róm. ka th lett 

14. Zsigmond 
sz. 1612 

Teufel Margit 
(Lásd XI tábla) 

15. Anna 
sz. 1613 

Berzeviczy Lajos 

16. Zsuzsa 
1608—1634 

I Berzeviczy Zsigmond 
II Fejérváry Zsigmond 

17. Illés 
z. 161811677 1V/16 

táblabíró 
I Máriássy Erzse 

II Kéler Judit 

II 

18. Anna 
Pongrátcz 

Sámuel 

19. Zsuzsa 
1650 

Pongrátc Kristóf 

20. Mária 
1678-81 

Dobay István 

21. János 
sz. 16391 1714 IX/23 

alispán, követ 
kuruc vezér 

Jánoky Anna Mária 
sz. 1651 f 1717 

22. Kata 
I Palugyay Ádám 

II Pongrátc László 

23. György 
sz. 1674 IV/24 

f 1735 
táblabíró 

Kuruc felkelő 
Kubinyi Anna f 1749 

24. László 
1671 XII 

f 1682 VI/3 

25. Mária 
sz. 1710 
f 1714 

26. 

sz. 

Johanna 
I. 

1 7 1 2 Ι Π 

27. Gáspár 
sz. 1695 f 98 

28. Anna 
sz. 1702 f 

29. N. 
sz. 1695 t 

30. Anna 
sz. 1703 

31. l'ál 
sz. 1697 

t 1796 VI/21 

32. László 
sz. 1700 I/lo 
f 1775 előtt 

táblabíró 
alisp. helyettes 

Okoliesányi Mária 
sz. 1707 f 1772IV/22 

33. Gvörgy 
sz. 17Ö8 f 10 

34. János 
>z. 1712 XII 

I 
35. Anna 

sz. 1706 IV/4 
I Okoliesányi 

István 
Nolthen Károly 

.'5$ Zsófia 
sz. 1698 

Szirmay István 

37. Janka 
sz. 1717 
11776 

Schröter György 

38. l'ál 
sz. 1742 

t 1772 V/12 

39. István 
sz. 1728 11/12 f 

40. János 
sz. 1739 VI 1/26 
f 1793 IX/29 

huszárkapitánv 
esk. 1774 VI 

Dolovicényi Anna Mária 
sz. 1751 f 1834 X/29 

I 
41. Janka 

sz. 1737 f 1792 
esk. 1758 11/22 
Fejes György 

sz. 1731 f 1796 

42. György 
sz. 1724 III/7 

t 

43. János 
sz. 1778 IX t 1831 X/12 
őrnagy esk. 1802 VI/27 

felsőpataki Bosnyák Johanna sz. 
sz. 1784 V/20 f 1829 VII/13 

(Lásd V tábla) 

44. József 
sz. 1787 XI1/12. 
sz. 1810 IV/19 

hadnagy 

45. Ferenc 
sz. 1787 X/21 
t 1847 V1I/10 

katona, táblabíró 
Kosztolányi Mária 
sz. 1795 f 1861 X/8 

46. Apollónia 
sz. 1785 f 1810 IH/5 

esk. 1809 1/15 
Raszlaviczy Antal 

I 
47. Klára 

sz. 1775 111/14 
f 1778 1/23 

48. Teréz 
sz. 1782 1/25 

f 1785 "VI1/14 

49. György 
sz. 1777 IV/14 f 1$43 IV/30 

százados, táblabíró 
esk. 1806 111/16 Perpián Vilma 

sz. 1784 VII/13 f]1829 1/9 
(Lásd VI. tábla) 
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1569-ben testvéreivel együtt Miksa császár megerősíti összes 
birtokaiban s őt még ez évben, majd 1570-ben ismételten e birto-
kokba beiktatják. 

1569-ben halasztást kap a kúriától és nádortól Polánszky 
György ellen folytatott perében. 

1570-ben kiadja Körtvélyessy Lászlónak és Erzsébetnek a 
köteles részt birtokaiból. 

1570 ben kétszer is tiltakozik Lőcse ellen, nehogy Toriszka 
falut, mely répási birtokai közé van ékelve, kiépíteni merészeljék. 

1570-ben a maga és testvérei nevében megegyezik Körtvélyessy 
Lászlóval, Rákóczy László (Alias Zapoly de Rákócz) leányának 
(Görgey Lászlóné) leánynegyede ügyében, mely a rákóczi, morvái, 
zaloki, szuhai és lukácsi birtokokból járt ki. 

1570-ben kiadja Körtvélyessy Lászlónak, Helénnek és Erzsé-
betnek anyjuk, Görgey Kata jussát . 

Ugyanez évben megakadályozza Horváth Györgyöt svábóczi 
birtokba vételében. 

1571-ben kiadja nővérének Katának, Recsky Zsigmondnénak 
jussát. 

Ugyanez évben elveszti a Paludszkyak ellen folytatott perét a 
görgői és répási birtokrészek miatt és 36 márka birságban ma-
rasztalják el, de ő ezen összeg kifizetését megtagadja és a fel-
pereseket a kúria elé idézteti s ezzel a per befejezését elhalasztja. 

1572-ben II. Miksa császár felszólítja Kristófot, hogy a peres 
birtokokat adja ki a Paludszkyaknak. 

1573-ban újra elmarasztalják a bírság megfizetésében, de ő 
a pert újból halasztja, mig végre 1574-ben 225 forintért megveszi 
a peres birtokokat. 

1575-ben Kristóf ellen tiltakoznak Görgey János és György, 
nehogy a Görgey Vilmostól örökölt birtokokat eladja. 

1576-ban határjárást kér Toporcz és Podoün közt, ez alka. 
lommal kitűnik, hogy egy vitás terület Toporczhoz tartozik. 

1576-ban ezüstnemün osztozkodik testvéreivel s ugyanakkor 
megadja Benedeknek tartozását is. 

1577-ben kétségbe vonja Ficzenes Gáspár nemességét. 
1579-ben osztozik testvéreivel a szepesmegyei birtokokon és 

zálogba veszi 1000 forintért a megyaszai birtokot. 
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1580-ban osztozik testvéreivel az atyai birtokon. 

Ugyanez évben kölcsön ad Dubraviczky Györgynek 80 fo-
rintot és becseréli a megyaszai birtokot Busóczért. 

Kristóf 1580 táján alapítja László testvérével a görgői nemesi 
iskolát, mely 1670-ben áthelyeztetett Toporczra, hol 1735-ig fenn-
állott. 

1581-ben újra osztozik Kristóf testvéreivel, eszerint Kristóf 
kapja Toporczot és kegyurságát, László és Benedek pedig Görgőt 
annak kegyurságával. Schőnvald dézsmáját pedig közösen bírják. 

1581-ben Kristófot Kaczvinon két jobbágy telekbe iktatják be. 
1582. és 88-ban adószedő. 
1582-ben Pikóczon egy jobbágy telket vesz zálogba s ugyanez 

évben felszólítja testvéreit, hogy a nála elzálogosított ezüstnemüt 
váltsák ki. 

1583-ban megegyezik Ficzenes Gáspárral egy görgői és egy 
répási jobbágytelekre nézve. 

1583-ban busóczi és kaczvini birtokát nejére, Chetneky 
Zsófiára iratja. 

Ugyanez évben elzálogosít két telket Kaczvinon és zálogba 
vesz telkeket Zsoldos Kristóftól Farkasfalván és Rókuszon, vala-
mint zálogba adja Chetneky Zsófiának 2000 forintért birtokait 
Busócon és Kacvinon. 

1584-ben testvéreivel egyetértve, anyai jussát Ungmegyében 
Ivoucsházán és Homokon Körtvélyessy Lászlónak adja. 

1585-ben megveszi Szentandrássy Jánostól annak birtokát 
Pikócon, mely vételt a király is 1586-ban megerősíti. 

1586-ban kicseréli pikóci kúriáját Dubraviczky György 
özvegyének egy telkéért és két zsellérségéért, valamint megveszi 
az ugyanott levő, Nagycsepcsényi László tulajdonát képező kúriát. 

1591. és 93-ban kicseréli Kacvinért Busócot Polocsai György-
nek ; s ugyancsak Kacvin egy részére megegyezik Asguthy György 
nejével, Chomori Erzsébettel. 

1587. után Váraljay János püspöki hely nők végrendeletének 
végrehajtója és fiának gyámja. 

1592-ben zálogba veszi Levkóvszky Lénártnak levkóci 
szántóit. 
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1593-ban beiktatják Kacvinon egy jobbágy és két zsellér 
telekbe. Ugyanekkor zálogba veszi Zsoldos Kristóftól annale szán-
tóit Farkasfalván. 

Kistóf 1595 ben hal meg, mert ez évben özvegye Chetneky 
Zsófia egyezséget köt Kálna Simonnal a pikócy birtokra nézve. 

Kristófot a toporci rórn. kath templomban temették el, hol 
az ő és István fiának sírkövén alábbi felirat olvasható magyar 
fordításban: Ε síremléket nemzetes Görgey István urnák állitá leg-
bánatosabb neje, nemzetes lapispataki Segney Zsuzsánna urnő, 
szeretete jeléül készíttette férjének, ki meghalt Batizfalván élete 39. 
évében, junius hó 28-án reggel 6 órakor, az Urnák 1619. évében 

Itt Görgey Istvánnak nyugosznak csontjai a temetés után, de 
lelke az Örökkévalónak kebelén él és diadalt ül 

A világ dolgait hiúságnak tekintvén, ugy élt, hogy halálával 
megnyerhesse Christustól az örökkévaló polgárságot 

A jelen élet dicsősége úgyis midőn reád mosolyg, akkor 
múlik el, sőt elrohan ; nem is rohan, de megsemmisül. 

Tanul j tehát halandó meghalni, vesd meg a mulandót, mivel 
rövid az élet, lásd be, hogy mi az ember. 

Holtod után fényes hírnév fog rólad beszélni, ragyogni fogsz, 
mint az égen tündöklő csillagok. 

Ε síremlék a nemes vérből származó Görgey Kristóf és Ist-
ván tiszteletreméltó hanvait fedi, a márvány hanvveder amazt 
nejével, nemes Chetneky Zsófiával, emezt pedig Segney Zsuzsán-
nával őrzi. 

Nagyattyához és attyjához csatolta halálában Stansi ts Krisz-
tina nevü nejét Görgey Miklós, ki maga is gondol a halálra. T e 
pedig, ki e síremléket nézed, állj meg vándor, itt Görgey jámbor 
csontjai nyugosznak; önmagának Görgey Miklós emelte. 

Te jámbor utókor tiszteld a sírokat. 

Kristóf másik két fiának, 2. Illésnek és 3 Mártonnak ugyan 
csak a toporci templomban levő sírkövén olvasható : Itt nyugszik 
nemzetes és vitézlő Görgey Kristófnak, Szepesvármegye alispán-
jának két fia, Görgey Illés és Márton, kiknek elseje életének 26. 
évében, november 5-én, másodika 24-ik esztendejében, november 
9-én érte el az élet határát. A mennyei világosságba 1600-ban 
vitettek át. Szeretetből állította testvéreinek nemes Görgey István. 
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9. István. 

Született Toporcon 1580-ban, honnan gyermek korában a 
prágai udvarba került rokonai üldözése folytán. Innen Lépes György 
kancellár segítségével ismét hazajön ki őt megillető birtokaiba 
visszahelyezi. 

1600-ban megveszi testvéreivel Ficenes Erzsébettől 500 
forintért annak kúriáját Görgőn összes tartozékaival, 1602-ben 
kifizeti nővérének Margitnak, Máriássy Andrásnénak jussát . 

Ugyanez évben osztozik nővéreivel a busóci birtokon. 
1604-ben 2500 forintért zálogba veszi Tököly Sebestyéntől 

annak birtokait Hodennárkon, Vibornán. 
1608-ban zálogba veszi Görgey Márton birtokát Felsőrépáson. 
1609. és 10-ben Fritsy Györggyel értekezik, ki jószágainak 

meghatalmazott kezelője. 
1609-ben kiadja nővérének Zsófiának, Berzeviczy Bálintnénak 

jussát 400 forintban. 

1610-ben nádori adományba kap hat jobbágy telket Felső-
répáson és Görgőn, melyeket a káptalan 55 forintért zálogban 
tartott. Ugyanez évben perben áll a káptalannal a görgői templom 
értéktárgyai miatt, ezen per költségei 140 forintot tettek ki. 

1610-ben megköveti Görgey Márton nejét becsületsértés miatt. 

1612-ben megtiltja Balassa Annának a nagy- és kislomnici 
malduri és szentgyörgyi birtokokat megterhelni, vagy zálogba adni. 

1615-ben kölcsön vesz Görgey Margittól, testvérétől 2000 
forintot, mely összegért zálogba adja neki Csetneki birtokát, a 
kapott pénzen kiváltja a Segney birtokokat Budaméren, Terebőn, 
Mérken, Segnyén, Kőszegen, Felsőkemenczén, Busócon, Malduron, 
Szentgyörgyön s a két Lomnicon. 

Ugyanez évben zálogba veszi 300 forintért Csorba János 
felsőrépási birtokát. 

1615-ben, Görgey István neje és nővére Segney Erzsébet 
Szentiványi Miklósné ellentmondanak Potturnyay István egy szer-
ződésének. 

1616-ban Segney György inti Görgey Istvánt és ne'ét, hogy 
a lapispataki birtokot váltsák ki, a szepesi birtokokat pedig adják 
ki neki. 

1616-ban neje Segney Zsuzsánna ellentmond Segney György-
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nek, mivel ez szerződést kötött Szabó Györgygyei a bolári birtok 
eladására nézve. 

1617-ben kiadja lányainak Euphrosinának és Borbálának a 
Szedi kertre vonatkozó okmányokat. 

1618-ban a toporci parkban egy kis kétszobás házat építtet, 
mely 1875. táján romboltatott le. Homlokzatán e sorok voltak 
olvashatók: „Nemes, Nemzetes és Vitézlő Görgey István ur nemes 
Lapispataki Segney Zsuzsánna asszonnyal, szeretett nejével magá-
nak, kedves gyermekeinek, hű barátainak örömére és mulattatására 
építette, állította és csináltatta. Kik mindnyájan dicsérik az Urat, 
1618. március". 

István a rá következő évben meghalt. 
1622-ben Segney György 270 forintért visszaváltja busóci 

birtokát. 
17. Il lés 

Született 1618-ban Toporczon, apja, születése után egy évvel 
meghalt s bár anyjára volt teljesen bízva, önálló és erős lelkű lett 
és a jezsuitáknak nem sikerült őt, mint Ezéchiel bátyját, a katho-
likus hitre visszatériteni. Illés álhatatos marad az u j hitben, melyet 
már nagyapja vett fel és erős támasza lett a protestantizmusnak. 

1628-ban Illést és testvéreit, illetve gyámjukat inti Segney 
György, hogy a nála elzálogosított birtokokat váltsák ki 

1630-ban gyámja tiltakozik, hogy Segney György a busóczi 
birtokot idegeneknek eladja. 

1631., 1638. és 1640-ben határjárást kér Podolin, Richwald 
és Almás községek határán. 

1649 ben eladja testvéreivel együtt Busóczot Segney Péter-
nek és Istvánnak. 

1652-ben megveszi Segney Zsigmond fiától, Pétertől és Ist-
vántól azon birtokrészt, melyet Segney Zsuzsanna birt zálogban. 

1657-ben nevében testvére Ezéchiel óvást emel a káptalan 
ellen, nehogy a Horanszkén, Brusnikon és Piszarócon levő majo-
rokat a káptalan eltulajdonítsa. 

1665-ben egyezséget köt Miklós testvérével bizonyos görgői, 
kislomnici és malduri jobbágyokat illetőleg. 

Ugyanez évben visszahelyezi őt Veselényi nádor szentgyörgyi 
malmának birtokába, melyet tőle Dudás, Segney Albertnek egy 
embere, elvett. 

1666-ban tiltakozik ellene Leibic városa, mert pásztorát 
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becsukatta. Ugyanekkor kérelmére Alsórépáson kárbecslés történik, 
mely kárt az olsavicaiak csináltálc. 

1668-ban birói uton felszólítja Berthóty Gábort, hogy bün-
tesse meg azon olsavicai jobbágyát, ki Illésnek egy répási jobbá-
gyát megölte; Ugyanekkor Berthóty Jánossal is kellemetlensége 
van jobbágyai miatt. 

1674-ben Rády János értesiti, hogy Berthóty Sámuel az 
olsavicai határt megjelölte. 

Ugyanez évben Kiszely János felszólítja, hogy olsavicai alatt-
valóit, kik répási embereket megöltek, büntesse meg. 

1675-ben pörbe fogja Kiszely Ezéchielt, mert alattvalói erő-
szakos módon jártak el és gyilkosságot követtek el. 

Illés a toporci régi templomnak nagy pártfogója volt, midőn 
1650. táján „menykő esett a toronyra", ez leégett és a harangok 
megolvadtak; ő ezeket újra öntette és egy u j harangot vett 
Ófalváról 100 forintért. 

Ugyancsak ő csináltatta a meghasadt torony két támfalát, a 
toronyórát és orgonát. 

Illés 1677. április 16-án halt meg Eltemették ősei mellé a 
templom kriptájába. Temetési emlékén o lvasha tó : „Isten a Te 
kezedbe ajánlom lelkemet". 

Tekintetes nemzetes görgői Görgey Illésnek, Szepesvármegye 
első tanácsnokának gyászlobogója, ki Isten intézkedéséből a leg-
borzasztóbb betegségek tengerén hányódtatva, 59. évének folyamán, 
az 1677-ik év április 16-ik napjának délutáni 4 óráján befutva élete 
pályáját, az égi hazába költözött. 

Illés, ki e koporsóban fekszik, született a nemes Görgey 
nemzetségből Erényben kiváló, észben tehetséges vala, tündökölt 
Istenfélelemben, kegyes életre törekedvén miben Isten segité őt. 

Élj Istennek, mivel a halál után is él az erény. A mennyek-
nek országában van annak hazája, ki jámborul él. 

Felesége nemzetes Kéler Judith asszony és szomorodott 
utódai az ő emlékére csináltatták. 

Még ez évben osztozik az özvegy mostohagyermekeivel, 
amikor a temetés költségét 128 forint 38 krajcárt is megkapja. 



A vallási forradalom és a Görgeyek. 
A protestantizmus, mely 1517-ben Németországban született 

az 1540-es évek legelején Szepesben is gyökeret vert és 60 év 
leforgása alatt elérte 1914-ben hatalmának tetőpontját. 

Legelső nyomait 1529-ben Lőcsén találjuk, midőn Fischer 
Andrást, r. kath- papot, mint tévtanok hirdetőjét a városból kiüldözik. 

Ezen Fischer András 1534-ben Svedléren, majd Szepesolaszi-
ban plébános; 1536 ban pedig Késmárkon, hol megnősül és az 
urvacsorát két szin alatt osztja. 

Ugyancsak kiutasító végzést hoz 1531 ben a vármegye és a 
XIII város grófja, Kunsch Mátyás váraljai plébános ellen is, kiről 
azonban meg nem állapitható, hogy a protestáns eszmék hirdetése, 
vagy feslett élete miatt hozatott ellene a kiutasító végzés. 

A harmadik, ki ismerte a reformáció eszméit Leudeschit 
György, ki 1533-ban mint késmárki plébános két szin alatt osztja 
az urvacsorát és fiilbegyónás nélkül az egész gyülekezetnek hirdet 
Krisztus nevében bűnbocsánatot, ha magukbaszállva megbánják 
bűneiket 

Leudeschit 1542-ben Leibicon plébános 1543-ban Malompa-
takon, de mind két évben mielőtt fenti állásokat elnyerte, az üldöz-
tetésektől menekülendő, Toporcon tartózkodik, Görgey Lőrinc vé 
delme alatt, ki két fiával egyetemben már a reformáció legelején pro-
testáns lett. 

1544-ben Lőcsének már Bogner Bertalanban protestáns papja 
van, s egy évvel később 1545-ben Szepesbélán Serpilius Lőrincet 
látjuk ezen hivatalban; két évre rá 1557-ben a protestantizmus 
kezd a megyében általános lenni és 1584-ben már csak néhány 
olyan plébánia van, hol az urvacsorát nem két szin alatt oszják, 
noha a protestantizmus még későbben is, korántsem volt kialakulva, 
mert akad nem egy miséző protestáns pap is. 

Tetőpontját a protestantizmus 1614-ben éri el Szepesben, 
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attól kezdve a katolicizmus mindinkább kezdi az elvesztett teret 
visszahódítani; egyelőre csak kápolnák visszavételével, u j katholikus 
templomok építésével és egyes régiek közös használatával. 

így már 1615-ben kathol ikus istentiszteletet látunk ismét Kört-
vélyesen, Szepeso asziban, Iglón, Leibicon, kissé később Lublón és 
Gnézdán ; 1641-ben Káposztafalván, 1652-ben Késmárkon és Lé-
tánfalván 1659 ben Slatvinban, 1661-ben Olcnón, 1666-ban a leg-
első visszafoglalt templomban Ágostházán 

Mindamellett az ellenreformáció 1670 ig mérsékelt eszközök-
kel dolgozott, de 1670 után miután a Wesselényi-féle összeesküvés 
vétkes és ártatlan tagjai, részint a vérpadon kiszenvedtek, vagy 
börtönben sínylődtek, Lipót király rászabadította vérebeit az or-
szágra, kik válogatás nélkül minden rendelkezésre álló eszközzel 
pusztították a magyart és a protestánst. 

1670-től válik Szepesben tömegessé a templomok elkobzása 
és folyik 1671, 72, 73 és 74-ben szakadatlanul, ugy, hogy 1675-ben 
a szepesi protestánsok kezén nem volt egyeilen egy templom sem. 

Csak 1681 ben kaptak engedélyt két úgynevezett artikuláris 
templom felépítésére Toporcon és Görgőn, hol bántatlanul hirdet-
hették az Isten igéjét a maguk módja és hite szerint. 

A Tököly és Rákóczy felkelések alatt ezeknek sikerei 
folytán visszakaptak ugyan némely templomot a protestánsok, de 
csak oly időtartamra mig Tököly, vagy II. Rákóczy Ferenc győ-
zelmi lobogója le nem hanyatlott 

A protestantizmusnak Szepesben való elterjedésében és vé-
delmében, lényeges része van a Görgeyeknek, kik akkor még te-
temes birtokkal és befolyással rendelkeztek 

Mint láttuk 1542 és 43-ban Görgey Lőrinc menedéket ad a 
protestáns elveket hirdető Leudeschitnek, fiai pedig előmozdítják 
ezen eszmék terjedését. 

Görgey László 1574-ban ΙΙΙ/24-én egyezményt köt a 
szepesi káptalannal, melyszerint azon görgői lakosok, kik a káp 
talan alá tartoznak, a dézsmát egyenesen a káptalannak fizetik, mig 
a Görgey család alá tartozók csakis a helybeli papnak adják tize-
düket, a plébános azonban tartozik a káptalani alattvalóknak is a 
szentségeket kiszolgáltatni. 

Ezzel a pap függővé lett a földesurától, s módjában állott, a 
földesurának tetsző módon a káptalani alattvalókat is oktatni, téríteni. 
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Ezen egyezményt támogatta sikerében az 1591 Ι/3-áu Görgey 
László és Kristóf közt megkötött osztály levél, melyben kimonda-
tott, hogy a prédikátornak a parasztok adják a dézsmát. Az iskolai 
jövedelmet kiadják a tanítónak, valamint az iskolát felújítják. 

Ünnepnapon minden jobbágy és zsellér tartozik jelerl lenni a 
prédikáción, ki engedetlen attól a földesúr 10 dénár büntetést fog 
szedni a templom javára. Ezen parancs teljesítését megbízható őrök 
fogják ellenőrizni. 

Ezel, hogy a jobbágyságot rákényszeritették birtokaikon a 
prédikációk meghallgatására, rá juk erőszakolták a protestáns hítelveket. 

Ugyancsak a protestantizmus szolgálatára alapították Görgey 
László és Kristóf az 1580-as években a görgői úgynevezett „mág-
nás iskolát", hol nem csak fiaik, de a környék nemeseinek fiai is 
nevelkedtek. 

Ezen iskola 1670-ig állott fenn Görgőn, amikor a protestáns 
üldözések fokozotfsága folytán áthelyezték Toporcra, hol az 1730-as 
években megszűnt. Az ezen iskolánál működött tanítók közül hu-
szonötnek fönmaradt a neve. 

Görgey Kristóf miután 1581 ben átvette a toporci birtokot és 
kegyurságot , földbirtokkal látta el az 1303-ban épült templomot, 
hogy legyen miből az időnként felmerülő hiányokat pótolni. Uno-
kája Illés folytatta az ezirányu tevékenységet, magtár t építtetvén a 
Kristóf által adományozot t földek termésének befogadására és mi-
dőn 1650-ben villámcsapás következtében a templom leégett, ha-
rangjai megolvadtak, Illés a templomot saját költségén ismét karba 
helyezi. 

A meghasadt torony megerősítésére két pillért épített. Orgonát> 

toronyórát ajándékoz a templomnak; a megolvadt harangókat 
1650 és 52-ben újra önteti, s egy harmadik harangot pénzen vesz 
Ofalváról. 

Megjavitatja az iskolát, az oltárokat, a templom karzatait és 
a kerítését, egyszóval protestáns pénzen új já alkotja a templomot, 
s mégis később 1673-ban hiába való Görgey Ezékielnek és János-
nák minden igyekezete a templomot a protestánsok számára vissza-
szerezni. 

Illés maga is csak 1677-ben halván meg, megérte, hogy 1673 
október 24-én a szepesi prépost a szepesi várból vett muskétásokkal 
vette el a templomot és zavarta el a protestáns papot, s a temp-
lomot, katholikusok és pap híján a podolini piaristák gondjaira bízta. 

3 
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Ugyan ez évben valamivel előbb augusztus 30-án a görgői 
templomot is karhatalommal vette el a prépost és hiába járt Gör-
gey Eréchiel még ugyan azon évben Wienben Lipótnál a vissza-
adást sürgetni, célt nem ért, mert Lipót 48 évi uralkodása alatt az 
erősebb joga az ököljog uralkodott Magyarországon és a Weselényi 
összeesküvése után mindenki gyanús volt, aki protestáns, vagy 
magvar volt 

Templom nélkül maradtak tehát a toporci protestánsok, 
Görgey Illés és fia János a kastélyban adtak helyet az istentiszte-
letnek, hol a gyülekezet akkori papja Fischer Mihály is lakott. 

Az iskolát a Görgeyek egy kuriális épületében helyezték el. 
Nyolc évig voltak a toporci protestánsok és a felsőszepesi 

falvak templom nélkül, mig végre 1681-ben, a soproni országgyű-
lésen, Görgey János szorgalmazására Lipót a Görgőn és Toporcon 
építendő protestáns templomokat, mint artikulárisokat engedélyezte. 

A görgői templom közel lévén a káptalanhoz, hol szemet 
szúrt, áttétetett Batizfalvára, Máriássy birtokra, bár 1682 májusában 
Görgőn tartják meg a protestánsok istentiszteletüket. 

Megépült Toporcon 1681-ben a Görgey János által adomá-
nyozott és 1732-ben fia György által Írásban megerősített telken 
az első fatemplom, sőt Tököly Imre győzelmeinek következtében 
1682-től a katholíkus templom is engedélyeztetett közös használatra, 
mely utóbbi állapot 1798-ig tartott, midőn nemcsak a templomot 
vette vissza karhatalommal a prépost, de a törvénnyel engedélyezett 
artikuláris egyház papját is elkergette, s a régi templomot vissza-
helyezte a podolini piaristák felügyelete alá. 

1703-ig volt a protestáns gyülekezet pap nélkül, mely idő 
alatt a Tököly felkelésből hazatért és amnestiát kapott Görgey 
János volt az elárvult gyülekezet papja és védője, mely tevékeny-
ségével érdemelte ki magának a kor krónikásától a „páter et Pat-
rónus Luteranorum" jelzőt. 

1703-ban Plochius Kristóf lett Toporczon a protestánsok papja, kit 
ez állásban 1704-ben Coledamus János, majd 1706-ban Doloviczényi 
György váltott fel. 

1705-ben u j csapás érte a toporci protestánsokat, mert az 
1681-ben épült fatemplom földig égett. 

A protestánsok azonban nem maradtak templom nélkül, mert 
II. Rákóczy Ferenc visszahelyezte a protestánsokat a régi templom 
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birtokába, melyet 1710-ig meg is tartottak, amikor Rákóczy ügyé-
nek hanyatlásával a templom ismét katholikus kézre került és 
végleg azon is maradt. 

Templom nélkül voltak a protestánsok megint és Görgey 
János ismét kastélyát nyitotta meg az istentiszteletek számára. 

Végre 1732-ben felépült Görgey György fia László védnökségé 
alatt a második fatemplom, s midőn III Károly megadta a szabad 
vallás gyakorlatot, 1767-ben épült a jelenlegi kőtemplom, mely a 
következő évben beboltoztatott. 

Mint jogszokás fennáll a protestánsok részéről a régi katho-
likus templom harangjainak használata temetésekkor, melynek 
alapját az képezi, hogy a templom a tüz után 1650-ben protestáns 
pénzen lett ujjá alkotva és felszerelve. 

A toporci protestánsok történetében -lezajlott események meg-
adják kicsiben a képét a vallási viszályoknak, melyek Szepesben 
és Magyarországon lejátszódtak. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy ezen küzdelmek az ország 
más részeiben előbb kezdődtek és sokkal hevesebben dúltak, mert 
mig másutt a templom elkobzások már 1658 után napirenden vol-
tak, azok a felvidéken tulajdonképen csak 1671-ben kezdődnek. 

Kivétel az ágostházi templom, melyen a katholikusok erejüket 
próbálták ki, de látva, hogy nem boldogulnak, vártak az elkobzá-
sokkal még egy ideig. 

Az ágostházi templomot 1666 V/29-én vették el először és 
bár a megye juniusban visszaadta; 1667 március 4-én a katholi-
kusok újból visszavették, mire a megye március 5-én megint 
visszahelyezi annak birtokába a protestánsokat, hogy kerek öt 
hónap után .augusztus 15-én ismét a katholikusok legyenek úrrá 
benne és habár a vármegye kimondta, hogy a templom a protes-
tánsokat illeti meg, Csáky Ferenc karhatalommal akadályozta meg 
annak visszaadatását. 

Bővebb volt már az aratás 1671-ben, amikor elvétetett a lő-
csei tót templom, a csütörtökhelyi, továbbá a szepesedelényi, j am· 
niki, iglói, szepesváraljai, leibici, richnói, kluknói, káposztafalvi, 
szomolnoki, gölnicbányai, svedléri, stoszi, remetei. 

1672-ben Sperndorf, Pálmafalva, Sümeg, Izsákfalva, Szent-
andrás, Korompa következett. 

1673-ban Görgő, Késmárk, Csütörtökhely, Védfalu, Toporc és 
a Máriássy birtokok. 

S* 
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ί674-ben Szepesolaszin, Lőcsén a Jakab és minorita templom 
és a XIII város összes templomát vették el. 

1675-re már a templom elkobzó bizottságnak nem maradt 
munkája, mert nem lévén egyetlen templom Szepesben a protes-
tánsok kezén; hogy pedig a visszatérés annál könnyebb legyen 
elrendelik, hogy a protestánsok tartoznak a katholikus templomokba 
járni; gyónáshoz, urvacsorához járulni, körmenetekben részt venni. 

Lubomirszky például 1675 ΙΙΙ/24-én elrendeli a XIII városban 
hogy húsvétig mindenki tartozik katolikussá lenni. Ebbeli paran-
csát később megismétli 

Fenti viszonyok némileg enyhültek Tököly Imre felkelése 
alatt, ugy, hogy 1682-ben több helyen van protestáns istentisztelet 
igy Toporcon és Görgőn, hová százával özönlöttek az emberek 
urvacsorához. 

Protestáns istentisztelet volt ekkor a XIII város kivételével a 
a legtöbb helyen, mely azonban Tököl}' vereségeivel ismét megszűnt. 

Hogy mi lett ezalatt a katholikus kézre adott, de nem gon-
dozott toporci és bizonnyal más templomokból is, arra élénk világot 
vet Görgey Jánosnak 1711 márciusban Pálfalvay Gáborhoz és 
1712-ben a szepesi préposthoz irott levele. Görgey János mindent 
elkövetett ugyan a családi régi templom megmentésére, de 
birtokai el lévén kobozva, saját kiadásaira is alig tellett, honnét 
vette volna hát a pénzt a templom karbahelyezésére 

Pálfalvay Gáborhoz igy i r : „Most, hogy keserves bu jdosá 
somból romlott házamhoz, pestisben elpusztult jászágomba szállot-
tam, nagy szivem fájdalmával nézem templomunknak rongyosságát. 

Ahogy a templom kerítésének kidölését nézem .ciníeremnek 
sertések által felturását látom, nem lévén semmi ajtaja, szabadon 
bejár mindenféle marha ; majd ki is túrják, s megeszik a sok jám-
borok testét, kiket most pestiskor nem mélyen ásott sirba temettek. 

Az oskola is pusztul, romol mindenképen, az mely padot 
(magtárt) szegény atyám uram csináltatott templomhoz való föl-
deken termett szemes élet alá, ez is már összeroskadt. 

A meghalt egyházfi semmi pénzt nem hagyván, pestisben 
kimúlt, nem maradt pusztulásnál egyébb utána". 

Ezen állapotokért ugylátszik Görgey János a szepesi prépostot 
tette felelőssé, mert 1712 decemcer 13-án Görgey többekközt ezt 
irja a prépostnak: 
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Énnekem az inspektorságra szükségem nem lévén, nem is 
kívántam, Nagyságod offerálta. 

21. Kurucz János , f ia 
23. György é s unokája László . 

A vallási gyűlölet, általános elszegényedés és a korlátlan 
uralom ezen szomorú korszakának, Szepesben kimagasló alakja 
Görgey János. 

Határtalan energia, de amellett jó sziv jellemének alapjai. 
Cselekvőleg élte át Veselényi összeesküvését, Tököly és 

és Rákóczy szabadság harcait. 
A krónika a protestánsok apjának és védőjének nevezi, de sehol 

nyoma sincs annak, hogy amikor tehette volna, retorziókkal élt a 
katolicizmus ellen. Spilbergben egyévi várfogságot szenvedett fiával 
egyetemben, birtokai elkoboztattak, de a tiszta lelkiismeretből eredő 
öntudatos bátorságot nem tudták belőle kiirtani; különben nem 
válaszolhatott volna a 73 éves koldusbotra jutott eretnek aggastyán 
a szepesi prépostnak oly módon, mint ahogyan azt te t te ; felelőssé 
tévén őt «Isten és világ előtt» a toporczi templom pusztulásáért. 

Görgey János 1639-ben született Toporczon, mint Görgey 
Illés és Máriássy Erzse fia. 

Huszonnégy éves koráig nem tudunk róla semmit, ekkor gróf 
Tököly István udvarában tűnik fel, hol állandóan tartózkodott 1663 
elejétől 1669-ig. 

Ezen két év alatt sok helyen látjuk megfordulni Tököly István 
megbízásából, de küldetéseinek célja a legtöbb esetben homályban 
marad. 

Kétségtelen azonban, hogy Görgey János, Tököly István, Vese-
lényi Ferenc és Nádasdy Ferenc közt hírszolgálatot teljesített s 
ezért kell, hogy az összeesküvésekről tudomása lett légyen annyival 
is inkább, mert Tököly István, ha személyesen nem is, de pénzzel 
támogatta az összeesküvők ügyét. 

Hogy Görgey János tudott az összeesküvésről, amellett az is 
bizonyít, hogy midőn 1669 tavaszán Rothal császári biztos az össze-
esküvés nyomára jött és Ι/30-án a Murányi-várból megszerzett erre 
vonatkozó okmányokat a Wieni udvarral közölte, Görgey János 
február 22-én eltávozik Tököly István udvarából és visszavonultan 
tölti napjait Toporczon egész Thököly Imre fölkelésének derekáig. 
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Görgey Jánosnak gr. Tököly István szolgálatában töltött kül-
detései következők : 

1663 julius IC én Tököly Imre Árvaváraba indul ; augusztus 
6-án részt vesz a párkányi harcban a törökök ellen; szeptember 
6-án küldetésbe megy Lévára Szikszayhoz és Dajkához, honnan 
szeptember 10-én tér vissza rossz hírrel, mely a törökök által vivőt1 

Érsekújvárra vonatkozhatott. 
Október 22-én Lipcséről érkezik Hájra. November 1-én Murányba 

indul és 12-én Stubnya fürdőre tér vissza azon üzenettel, hogy 
Tököly indulhat, nem tudni azonban hová. lehetséges hogy Érsek-
újvár alá, hol október 18-án Apaffy Mihály erdély fejedelme a török 
táborba érkezett és a szultán felszólítására kiáltványt bocsátott ki a 
magyarokhoz, felszólitván őket szakadjanak el Lipóttól s önállósítsák 
országukat. 

November 26-án Görgey Jánost Toporczon látjuk. 1664 októ-
ber 3 án Szendrővárába küldi Tököly Somodiról; 4-ikén levél érkezik 
tőle Tökölyhez, azon hírrel, hogy a táborozás holléte bizonytalan. 
Október 5-én Görgey maga érkezik vissza Vendégibe oly hírrel, 
hogy a császártól levél érkezett, mely szerint augusztus 10-én.meg-
köttetett a törökkel a vasvári béke és a seregek feloszlatandók. 

Görgeynek eddigi küldetései ugylátszik a török háborúkkal 
vannak szoros összefüggésben. 

A vasvári béke Montekukulinak augusztus elsei szentgothardi 
döntő győzelmének volt a szégyenletes eredménye, mert a győzelem 
kiaknázása helyett Lipót a törökkel a tényleges birtoklás alapján 
kötötte meg a békét, tehát az utóbbi években a törökök által elvett 
várak és területek annak kezén maradtak, vagyis a győző fizetett 
a legyőzöttnek. 

A szégyenletes vasvári béke, az ököljog alapján folyó protestáns 
üldözés, a német zsoldosoknak könyörtelen fosztogatása, Lipót 
önkényes uralma, a kivetett adók terhe, az elkeseredést napról-napra 
fokozta, olyannyira, hogy a katholikus főurak is már zúgolódtak és 
emberségesebb uralmat kívántak, de szavuk Wienben süket fülekre 
talált s minden maradt a régiben. 

Veselényi a nádor maga 1665 január 5-én a pozsonyi káptalan 
előtt tiltakozik a vasvári béke ellen. Zrínyi Péter, Nádasdi Ferenc 
és Frangepán francia, török és lengyel szövetséget keresnek, hogy 
az ország siralmas viszonyain változtassanak, 
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1666 április elején Stubnyán Veselényi és Zrínyi szövetségre 
lépnek, majd augusztus 23-án Murányban a felvidék számos kiválóbb 
emberével tárgyalnak; ott van közöttük Keczer Menyhért, Tököly 
István jószágigazgatója is. 

1667-ben az összeesküvők részéről folynak az előkészületek, 
de mert egymás közt meghasonlanak, egymás ellen áskálódni kez-
denek, ugy, hogy 1668 telén Széchy Mária, Zrínyi Péter felhatalma-
zására, a Murányban őrzött, az összeesküvésre vonatkozó összes 
iratokat kiadja Rothal császári biztosnak, ki azokat 1669 január 
30 án német fordításban az udvar elé terjeszti. 

Lipót és udvaroncai azonban titokban tartják az ügyet, hogy 
kelepcét készítsenek elő a vezetők számára. 1670-ben Zrínyit és 
Frangepánt Wienbe csalják és április 13-án elfogják, őszre Nádasdit 
is elfogják és 1671 április 30-án, Lipót ígéreteinek ellenére, mind-
hármukat lefejezik. 

Vérbe fullasztott ezután Lipót Magyarországon mindent, s ki 
a halált elkerülte, annak birtokait foglalta le, mert pénz kellett az 
udvarnak és jellemtelen kreatúráinak. 

A gyilkosok és rablók nyomában gyűlölet termett minden igaz 
magyar szívben, mely bosszút esküdött az ártatlanul kiontott vérért, 
az elrabolt jólétért. A gyűlölet vérrel és könyekkel termékenyített 
mezején mintegy varázsütésre termett a kurucz, ki negyven éven 
keresztül küzdött halálmegvetéssel minden ellen, mi Wienből jött, 
s ki inkább szövetkezett még a pogánynyal is, mintsem ölhetett 
kezekkel nyögje a német jármát. 

A vasvári békét követő három évben Görgey Jánost ritkábban 
látjuk Tököly udvarában, mindössze 1666 január 20-án és április 
4-én Valószínű ugyan, hogy ott tartózkodott akkor is állandóan, 
de szereplésére vonatkozólag nyomok nincsenek. 

1668-ban már többet tudunk róla. Április 26-án Beszterczére 
küldi Tököly Rózsahegyről Hídvégihez, kit 1670-ben a császáriak 
szintén börtönbe vetettek. 

Hidvégytől április 27-én visszaérkezik Beszterczére és 29-én 
Illésházy Miklóshoz indul Balassa Imre ügyében, kit Lipót fogva 
tartott 1660 julius óta, ki veje volt Illésházynak és benső híve az 
öreg Tökölynek. 

Május 19-ikére Tököly levelet vár Görgeytől, de helyette ő 
maga érkezik meg 24-ikén Alsókubinba. 
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Junius 5-én újra küldetésbe megy Trencsénből Rózsahegyre, 
honnan 11-ikén érkezik vissza, de újból küldetésbe készül Illés-
házyhoz. 

Julius 1-én Nádasdytól tér vissza, hol a fogoly Balassa kisza-
badításának ügyében járt, de eredmény nélkül, mert Balassa 1674. 
évi szökéséig börtönben maradt. Görgey 1668 augusztusában Varsó-
ban jár, honnan szeptember 5 én érkezik vissza. 

Ezen lengyelországi ú t ja a lengyel mentő közbenjárás érdeké-
ben történhetett s feltétlenül amellett bizonyít, hogy be volt avatva 
az összeesküvésbe. Ezen körülményt még jobban igazolja 1669. év 
eleji küldetése Wienbe (kihez nem tudni) hová február 7-ikén érkezik, de 
22-ikén ismét Rózsahegyen van, honnan, mert küldetése célt nem 
ért, 26-án hazatér Toporczra, talán öreg gazdája tanácsából, hogy 
ne kompromittálja magát hiábavaló módon továbbra is környezetében 

Tököly Istvánt előérzete nem csalta, mert midőn 1670 szep-
tember 3-án Nádasdy is börtönbe került, novemberben megjelent 
az árvái vár alatt Heister császári sereggel, melyben Tököly vejének 
testvére Eszterházy Pál is szolgált és felkérte a várat. 

A holt beteg Tököly visszautasította a követelést s november 
28-án megkezdődött a vár ostroma December 3-ikán meghalt Tököly 
és 10-én a vár megadta magát. 

Heister ezután Likava várát vette ostrom alá, hová Tököly 
István tizenhárom éves fiát Imrét küldte, midőn Árvavára ostom alá 
vétetett. 

Imre innét álruhában Marmarosba,, Erdély védelme alá 
menekült. 

Birtokait Lipót elkobozta s tisztán pénzben és értéktárgyban 
három milliót zsákmányolt, anélkül, hogy bizonyítékai lettek volna 
az öreg Tököly bűnössége mellett. 

Görgey Jánost a Tököly udvarából való eltávozta után, 1670. 
ápril. 21-én a megye szolgálatában látjuk, midőn mint annak 
követje, gr. Csáky Ferencnél jár Kassán, kit a vármegye, a zűr-
zavaros viszonyok megbeszélésére haza hív. 

1670. végén, vagy 1671. elején Görgey János nőül veszi 
Jánoky Anna, Máriát, (sz. 1651—1717.) Jánoky Gáspár leányát, 
Farkas és Zsigmond nővérét, kiknek hontmegyei birtokai 1673-ban 
a Veselény-féle összeesküvésből kifolyólag elkoboztatnak· 

Annak dacára Jánoky Zsigmond Tököly Imrének hive, és II. 
Rákóczy Ferenc senátora, 
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1670-től 1678 ig nem hallunk Görgey Jánosról semmit, mi 
érthető is, hogy visszavonultan él, egyrészt, tnert fiatal házas, 
másrészt mert nem óhajtott a vvieni vámpírok karmai közé kerülni, 
kik a hóhérmunkát ez időben oly tökélyre fejlesztették, hogy az 
egész ország remegett tőlük. 

1671. decemberében Görgey Jánost fiatal neje egy fiúval 
ajándékozta meg, ki a keresztségben László nevet kapta, de lO'/a 
éves korában, 1682-ben meghalt. Képén olvasható: „Az ember 
gyarló dolog, mely rövid életű, az ember mint a virág, amely a 
réten nő" . 

János második s ezúttal egyetlen fia György, 1677. ápril. 
24-én született, kit a krónika „a Szepesség díszének és apja méltó 
u tódának" nevez. 

1677-ben, ápril. 16-án meghal Görgey Illés, János apja és ő 
testvéreivel megosztozik ez év november 21-én. 

1688-ban Görgey János birtokainak egy részét zálogba adja 
3000 forintért, mit azzal indokol, hogy a Tököly István udvarában 
töltött idő igen sok pénzébe került. 

Ugyanez év tavaszán Szepesvármegye részéről küldetésben 
van Kassán Forgách Ádámnál, honnan május 28-iki kelettel hoz a 
megyének választ. 

1679-ben újból osztozik testvéreivel és mostoha anyjával, 
Kéler Judittal és egy évre rá, 1680-ban megveszi Susanna nővére 
busóci osztályrészét. 

Alig Görgey János családi ügyével volt elfoglalva, az ország-
ban egyre nőtt az elégületlenség és a bujdosók száma 

Már 1672-ben a bujdosó kuruc hadak összege 15 ezer 
ember, kiket pénzzel Tököly Imre is segélyez, de vezérük nem 
lévén, érvényesülni sem képesek s rablással foglalkoztak, mert élni 
muszá j s igy csak fokozták a szegénységet. 

Szepesmegyének is kijutott pusztításaikból bőven, mert 
1672-től 1684-ig negyvennél több községet prédáltak fel, némely 
helyen többször is garázdálkodván, igy Lőcse majorságait huszon-
ötször sarcolták meg, Jglón tizenkétszer, Késmárkon tizszer por-
tyáztak. 

A kurucok általt megsarcolt községek nevei a következők : 
Szepessümeg, Görgő, Lucsivna, Stosz, Kubach Strázsa, Szepes-
véghely, Görögfalva, Krompach, Savnyik, Kiskerény, Gölnicbánya, 
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Edősfalva, Bethlenfalva, Létánfalva, Svábóc, Hozelec, Ménhárd, 
Ruszkin, Koncsán, Richnó, Busóc, Toporc, Kislomnic, Hunfalva, 
Nedec, Szepesbéla, Szepesváralja. 

1674-ben a bujdosók már érintkezésben vannak a lengyel és 
francia udvarral, kik velük 1675 tavaszán szövetségre is lépnek, 
bár a lengyelek 1677-ben ismét Lipót párt jára állanak. 

1677 augusztus 15-én Tököly Imre a bujdosok élére áll és 
77, 78, 79 és 80-ban a háborút változó szerencsével folytatja, 
melynek szintere főleg a felvidék. 

1680 augusztus 15-én Tököly 6000 embernyi seregével be-
veszi Késmárkot és Lipóttal fegyverszünetet köt. 

Lipót 1681 tavaszára országgyűlést hirdetett, mely adott némi 
engedményeket. A görgői és toporci artikuláris templomok létesü-
lése is ezen országgyűlés eredménye. 

Lipót azonban az országgyűlésnek tett Ígéreteket ismét meg-
szegi, s a harc a nyár folyamán újból kitör és november 13-án 
egy ujabb fegyverszünettel végződik. 

1682 tavaszán a lengyelek Tököly ellen fordulnak, ki május 
20-án felmondja a fegyverszünetet és junius 15-én Zrínyi Ilonával 
megtartott esküvője után juliusban megindulnak a hadműveletek. 

Augusztus 14-én meghódol Kassa, utána szeptember 2-án 
Lőcse, majd Eperjes, Tokaj , Fülek és a bányavárosok. 

1682 szeptember 16-án a török szultán kinevezi Tökölyt 
magyar királlyá, ő azonban csak a fejedelem cimet viseli. 

November 19-én Tököly Szirmay Istvánt és Jánoky Zsigmon-
dot, Görgey János sógorát Wienbe küldi Lipóttal fegyverszünetet 
kötni 

Szeptember 12-én Tököly Görgey Jánost nevezi ki Lőcse 
parancsnokává, s ez alkalommal Hain Gáspár ezeket írja róla: 
„einen sehr harten und wunderlicher Kopf, der die Stadt in grosse 
Unkosten und Unheil gebracht, wie dan die Stadt alsbald im 50 
Fusgänger unterhalten und jedem monatlich 4 Ff. und ein Kübel 
Korn bezalen müssen" . 

1682 november 25-én Tököly személyesen bevonul Lőcsére, 
s ugyanott látjuk családjával együtt a jövő év márciusának elején. 

1683 junius 21-én ismét felmondja a fegyverszünetet, s noha 
március 31-én Lipót és Szobieszky János lengyel király véd és 
dacszövetséget köt, Tököly is érintkezésben van Szobieszky János-
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sal, mert március 17- én Görgey Jánost küldi követségbe hozzá 
ellátván őt megbízó levelekkel János királyhoz, Micsinszkyben, 
Lubomirszkihez és a lengyel főrendekhez Görgeynek ezen külde-
tése eredménytelen maradt s János király Lipóttal köti meg a véd 
és dacszövetséget. 

1683-ban augusz tus 5-én Görgey János Lőcse és Dunajec 
várparancsnokának irja magát s mint ilyen, elfogató parancsot 
bocsát ki azok ellen, kik Tököly táborából megszöktek és most 
útlevél nélkül a felvidéken kóborolnak. 

Akik elfogatnak, azokat Lőcsére rendeli elővezettetni. 
Szeptember 15-én Görgey a lőcsei őrsereggel és jobbágyság-

gal ostrom alá veszi a német kézen lévő szepesi várat, de az ost-
rom a hideg miatt november 11-én eredmény nélkül megszűnik. 

November 12-én Görgey elhagyja Lőcsét, átadva a parancs-
nokságot Rády Jánosnak, maga pedig Dunajec várba megy, hogy 
111. János királlyal tárgyalásokat kezdjen, miszerint az vállalja el a 
közvetítő szerepet Lipót és Tököly közt, a kötendő békében. 

Eközben Lubomirszky a XIII város starosztája november 
22-én 5000 litvánnal elpusztítja Görgey kislomnici és toporci bir-
tokát és 24-én bevonul Késmárkon. 

III János király december 13-iki kelettel azt irja Görgeynek 
Lubló várából, hogy propositióit Felberson Csorstini várparancsno-
kával közölte, ki ezeket neki kézbesíteni fogja ; hogy ezen feltéte-
lek mit tartalmaztak, nem tudjuk, de Sobieszky nem zárkózott el 
Lipót és Tököly közt a béke közvetítésétől. 

Midőn Görgey János november 12-én Lőcsét elhagyja, Hayn 
Gáspár a következő feljegyzést teszi: „dessen wir froh waren, 
denn der selbe die arme Stadt, in so Kurzer Zeit wohl über 2000 
Ff. gestanden, ohne die schlimmen Händel, so er bei dieser 
Stadt angesprannen, und bőse Worte, so er Riechter und Rath 
gegeben, denn es ein recht wunderlicher, unnützer und turbulen-
ter Kopf war, so uns bei dem Fürsten auch Zimlich angezappet 
und unschuldig verhauen hatte". 

Az 1683-ik évi hadjárat nagyon is Tököly hátrányára alakult. 
Julius 29-én vereséget szenved Pozsonynál ; szeptember 12-én 
Sobieszky János a Wient ostromló török sereget veri szé t ; október 
9-én a törökök Párkánynál u jabb vereséget szenvednek; október 
27-én Esztergom, november 24-én Késmárk, december 12-én 
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Lőcse kerülnek német kézre, már csak a felvidék ismeri el 
Tökölyt. 

Még sokkal szomorúbb Tökölyre nézve az 1684-ik év ; Lipót 
seregei sorra beveszik a török kézen levő várakat s Tököly 
augusztus 17-én Eperjes alatt súlyos vereséget szenved, mely Igló 
mellett december 15-én megismétlődik és Tököly maga is csak 
nehezen kerüli el az elfogatást. 

Ez év március 2-án Görgey János Dunajec várból lecsap egy 
lengyel seregre, melyből 300 elesik s noha március 7-én Tököly 
seregével Váralján, Iglón s Késmárkon átvonul, ápril. 14-én német 
sereg veszi ostrom alá Dunajec vá ra t ; de onnan eredménytelenül 
vonul tovább. 

November elején Görgey Tökölynél jár, mely ügyben nem 
tudni, de távollétében Furar Dániel, ki sikkasztás miatt Tököly 
foglya és Görgey közbenjárására bilincseiből megszabadult, német 
kézre adja Dunajec várát. 

Görgey semmit sem sejtve, visszatér s német fogságba es ik ; 
60 kuruc fogollyal egyetemben Dunajec várába viszik december 
25-én, de a kuruc foglyok felhasználva őreik elővigyázatlanságát, 
a németeket ártalmatlanná teszik s a várat újból birtokukba veszik. 

Nem soká bírták azonban, mert 1685. január 4-én a csekély 
számú őrség szabad elmenetel ellenében átadta azt Lipót 
seregeinek. 

1685-ben Tököly szerencse csillaga végleg letűnt. Német 
kézre kerül Érsekújvár , Eperjes, Tokaj , Ónod, Kálló, Kisvárda s 
midőn a nagyváradi török pasa október 15-én Tökölyt vasraverve, 
Belgrádba küldi, hogy kiadatásával Lipótnál megvásárolja a békét, 
október 25-én Kassa is megadja magát és 12 ezer kuruc lép csá-
szári szolgálatba. 

Görgey Jánosnak a kassai kapitulánsok közt kellett lennie, 
mert harmadnapra Kassa meghódolása után október 28-án grót 
Csáky István főispán és felsőmagyarország főkapitánya kassai 
kelettel útlevelet állit ki számára. 

A szultán látva, hogy Tököly kiadatása fejében nem birja 
a békét megszerezni, Tökölyt ismét szabadon bocsátotta, u j sike-
reket remélvén tőle s noha néha néha aratott is kisebb győzelme-
ket, Tököly nem volt már egyébb, egy tekintélyét vesztett, elfelej-
tett bujdosónál. 
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1686-tól Karafa Antal a felsőmagyarországi seregek főve-
vezére; hozzá küldi a vármegye Görgey Jánost követül, hogy neki 
a vármegyei szállítmányokról és katonai adókról beszámoljon. 

Az 1686. évi győze lmek; szeptember 2., Buda eleste, október 
20. a zentai győzelem ; október 23, Szeged bevétele Lipótot ismét 
elbizakodottá tették s a protestánsok üldözése ujult erővel tört ki, 
a néhány visszakapott templom tőlük ismét elvétetett. 

1687. tavaszán Karafa felállítja az eperjesi vértörvényszéket, 
mely 24 halálos ítéletet hajtott végre. 

Leírhatatlan a nyomor, a szegénység országszerte, melybe a 
háború a lakosságot döntötte. 

1687. őszén végre megenyhülnek az üldözések egy kisidőre, 
mert Lipót el akarta fogadtatni a fi-ág trónörökösödését. 

Ez az 1687. október 30-iki országgyűlésen meg is történt 
s az egyidejűleg kibocsátott hitlevél ezentúl korlátlan uralmat biz-
tosított a királynak. 

Ugyanezen országgyűlés amnestiát biztosit a megtérteknek, 
hazaárulóknak mondván ki Tökölyt és kísérőit. 

1688. január 18-án Munkács is megadja magát és Tököly 
Imrénét fiával, II. Rákóczy Ferenccel Wienbe internálják, 

1690. nyarán Tököly török segítséggel még egyszer kis időre 
hatalmába keriti Erdélyt, de már októberben a német sereg ismét 
és ezúttal végleg kiszorítja az országból. 

A török elleni harcok ezalatt kisebb-nagyobb megszakítások-
kal 1698. őszéig a törökök hátrányára tovább folynak s midőn 
Savoyai Eugén szeptember 11-iki nagy zentai győzelme után 1699. 
január 26-án a karlovici békét megköti, a Magyarországot felmentő 
hadjárat véget is ér. 

Görgey János az 1685., illetve 1387. évi amnestia után bir-
tokain Toporcon, Görgőn és Ráhón töltötte napjait. 

1686-ban zálogba adja busóci birtokát 100 forintért, de 
ugyanezen évben zálogba veszi Lőcsétől Ulozsát 400 forintért. 

Ugyancsak 1686-ban január 26-án Toporcról Csáky István 
grófhoz fordul levélben, védelmet kérve a császárnak zaklatása ellen. 

Leveléből következőket idézem: 
„Én már csak nyugodni óhajtok, azonban nagyságtoknak 

szolgálni kívánok tehetségem és régi kötelesség szerint, ha békével 
lehetnék ; s azon fáj a szivem, Nagyságtoknak mennyit vétettem, 
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mégis Kegyelmed kegyelmesen azt tehesse ellenem, ugy Kegyel-
mes urunk Ο Felsége generalis amnesztiájával gratiaja is megadva 
lévén mindnyájunknak, mégis az olyan nyughatatlan elemek csak 
mozgatják a dolgot, mint im Furar s mások is, látja Isten. 

É s most én annyira elkeseredtem, az ilyen helytelen, ra j tam 
való kereskedéseknek, hogy készebb volnék tisztességesen meg-
halni. mint most már szenvedni, Őfölsége generalis amnestiójával 
adott gratiaja után, kibe is már Isten után Nagyságod tehet jót 
én vélem. 

Alázatosan kérem, ne vonja meg kegyelmességét, méltóztassék 
patrocionalni és oltalmazni, ez szokott régi kegyelmességet meg-
újítani rajtam is, szegény, de igaz szolgáján és oly protekcionalist 
adni méltóságos tiszti auctoritasból, ugy generál Caprara urunk 
őnagyságát is disponálni mint Ő felsége plenipotentiariusát adna 0 
Nagysága generali·! protectiót minden turbatorium ellen, hogy igy 
Nagyságtok Kegyelmetek patrociniuma által a mi Kegyelmes urunk 
őfelsége nagyobb gratiaját is elvehessem, kiért mig Isten éltet, 
minden lehető alkalmatossággal Kegyelmednek alázatosan igyek-
szem hiven szolgálni". 

Görgey János 1690-ben a Kamarához folyamodik zempléni és 
honti birtokainak visszaadatását kérve, melyeket az 1687. évi am-
nestia után sem kapott vissza, kérelme ezúttal a hontmegyei birto-
kokra eredménnyel járt, mert egyik unokáját Pált a XVIII-ik szá-
zád közepén Ráhcn találjuk, mint birtokost. 

1691. március 9-i kelettel gróf Rákóczy Erzsébet, II Rákóczy 
Ferenc nagynénje felmenti Görgey Jánost tartozásának fizetése alól, 
mellyel őt azért terhelte meg, mert 1684-ben a kuruc sereg élelme-
zésére lesnickolostori birtokáról juhokat hajtott el. 

Az 1694-ik év sok idő sanyarusága után örömet hozott Gör-
gey Jánosnak és nejének, mert ez évben vette nőül egyetlen fia 
György (sz. 1674—1735 ) Kubinyi Annát (sz. 1677. kör. — 1749.) 
ki 1695-től 1717-ig tizenhárom unokával ajándékozta meg Jánost, 
noha életben csak öt maradt közülök. Így László „a vármegye 
bölcse", Görgey Arthur tábornok dédapja és Pál, ki 1796-ban 99 
éves korában halt meg Ráhón, mint agglegény. 

Nevezett Pál 1723 ban nőül akarta venni harmadfokú unoka-
testvérét Görgey Zsuzsánnát, mivel pedig Görgey Zsuzsánnának 
nemcsak anyja, de anyai nagyanyja is Görgey leány, az esküvő 
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csak dispensacióval történhetett volna meg, mit a püspök csak 
azon feltétel mellett akart megadni ha Pál katholikussá lesz. 

Pál ezen kikötés teljesítését megtagadta s agglegény maradt 
1698-ban Görgey János unokatestvéreivel Zsigmonddal és 

Miklóssal, illetve ez utóbbi gyermekeivel megosztozik a schönvaldi 
birtokon. Ezen osztálylevelet Budaházy Antal hitelesiti Lőcsén. 

Ugyanez évben Görgey János neje Jánoky Anna Mária, 400 
forintért zálogba adja Jánokot Zábreczky Jánosnak és 1000 tallér-
ért Nagyrétet Weisz Györgynek 

Görgey János 1686-tól 1695 ig táblabíró. 
1688 és 89-ben a főispánt helyettesíti egyidejűleg a várme-

gyénél s talán Lőcsére írja neki 1688 János napkor neje alábbi 
soroka t : „Az időnek irigy volta miatt nagyobb ajándékkal nem 
kedveskedhetem, ime egy bokrétát ajánlok igaz szeretetből. Kegyel-
medet kérvén, vegye kedvesen; én pedig maradok kegyelmednek 
igaz hitves társa míg élek". 

1700-ban János fia, György a vármegye részéről vallási 
ügyekben van kiküldetésben 

1702 május 19 én Görgey János és unokatestvérei Zsigmond 
és Miklós 50—50 forinttal járulnak hozzá a toporci evangelikus 
egyház kiadásainak fedezéséhez. 

Ugyanez évben János a vármegye részéről kiküldetésben van 
Lengyelországban határügyekben Lubomirszky Tódornál. 

Mindennapi jelentéktelen ügyek foglalkoztatják, mint láttuk 
Görgey Jánost az utóbbi 17 évben, mígnem 1703-ban II. Rákóczy 
Ferenc harci riadója nem szólítja a 64 éves öreg embert 29 éves 
fiával Györgygyei egyetemben a szabadság zászlaja alá. 

1700-ban a szegénység országszerte hihetetlen méreteket 
öltött; a vallási üldözés, a törvénytelen adók, a zsoldosok foszto-
gatása a helyzetet napról-napra súlyosabbá tették. 

II. Rákóczy Ferenc, ki lehetőleg igyekezett távol maradni a 
nemzeti mozgalmaktól, látva hazájának nyomorult sorsát, levele-
zésbe bocsátkozik XIV. Lajos francia királlyal, tőle várván segítséget. 

Az első levelet 1700 november 1-én Longueval kapitánnyal 
küldi Lajosnak, Longueval azonban Lipót fizetett kéme s igy 
Rákóczy leveleit Wienben kiszolgáltatja, mielőtt azokat továbbítaná, 
hasonlóan bánik el a reájuk adott válaszlevelekkel is. 

Ε levelezés következtében 1701. ápril, 18-án éjjel Lipót 
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Rákóczyt nagysárosi várában elfogatja és Wienerneustadban bör-
tönre veti. 

Nejének azonban sikerül Lemann százados segélyével Rá-
kóczyt kiszabadítani, ki november 6-án éjjel szökik a felvidéken 
keresztül Lengyelországba, hol az időközben szintén kimenekült 
gr. Bercsényi Miklóssal találkozik s együttesen igyekeznek francia, 
vagy lengyel segélyt szerezni Magyarország felmentésére. 

Eközben 1702-ben kitör és 1703-ban folytatódik a paraszt 
lázadás, mely Bereg, Sáros, Zemplén és Ung megyékből indul ki 

Vezetőik többször jártak Lengyelországban Rákóczynál, őt 
rábírandó, álljon a csapatok élére. 

Rákóczy meg is ígérte, de csak azon esetre, ha sikerül kül-
földi támogatást szerezni. 

Midőn azonban a felkelők 1703. március közepén kitűzték 
Rákóczy tilalma dacára lobogóit, mely alá tömegesen özönlött a 
nép, úgyhogy junius elején 6000 ember volt együtt, Rákóczy is 
engedett és junius 14 én a magyar határra ért. 

Julius első napjaiban utóiéri Bercsényi is Rákóczyt 800 lo-
vassal, mely a keletkező sereg lelkét képezte. 

Lassan a nemesség, majd a főurak is csatlakoztak Rákóczy-
hoz, úgyhogy decemberben mintegy 70 ezer állt fegyverben s a 
kurucok már Ausztriában portyáztak. 

Görgey János és fia György látván Rákóczy sikereit, 1703 
nyarán felajánlják szolgálataikat Rákóczynak, ki 1703. október 
31-én Tokajból válaszol Görgey Jánosnak, örömmel fogadván aján-
latát, egyben biztosítja kegyéről 

1703. november 11-én megnyitja Lőcse kapuit Rákóczy sere-
geinek, miben nagyrésze van Görgey Benedeknek, a vármegye 
jegyzőjének, ki a 20 pontból álló kapitulációs okmányt szer-
kesztette. 

A kuruc sereggel bevonult Lőcsére Görgey János is, mint a 
vármegye kuruc insurrekciójának parancsnoka és másnap novem 
ber 12-én, a labanc Görgey Ferenc helyett megválasztatott a 
megye alispánjának, mely hivatalát 1706-ig viselte, amikor a kuruc 
Görgey Ferenc lett alispán. 

1703. decemberében Rákóczy figyelmezteti Görgeyt, hogy a 
Berthóty Ferenc által kiállított passzusokat szigorúan kezelje és 
legyen nagyon elővigyázó 
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Egyben rosszalását fejezi ki Rákóczy afelett, hogy Görgey 
meg nem akadályozta egy 40 emberből s egy hadnagyból álló 
német csapatnak a szepesi várba való bejutását . 

Görgey ebbeli hibáját jóváteendő, december 20-ika körül 
ostromolni kezdi a várat a nemesi insurrekcio és Berthóty 500 
hajdújával. 

A vár védői, közöttük gr. Csáky Mihály eleinte feladásról hal-
lani sem akarnak, de midőn a kurucok a vízvezetéket elrontják 
december 24-én alkudozni kezdenek és Csáky Mihály, ki a köve-
tek közt van, vissza sem tér többé a várba, de csatlakozik a 
kurucokhoz. 

25-én az alku továb'b folyik és 26-án szabad elmenetel elle-
nében a német csapat feladja Szepes várát. 

Jelentékeny része van a vár feladásában Trencsény Mátyás-
nak, Csáky Mihály gr. szabójának, ki december 25-én karddal 
beront a parancsnok szobájába s őt, valamint férje védelmére 
siető nejét megsebesíti, aztán maga is sebesülten a vár egy abla-
kából kötélen leereszkedik a kurucokhoz. 

Ezen eset annyira elkeserítette a parancsnokot, hogy a várat 
feladta 

1704. január 3-án II. Rákóczy Ferenc kinevezi Görgey Jánost 
a 8 nap előtt bevett Szepesi vár parancsnokává, következő instruk-
ciót adván neki : 

1. A katonák megesketendők Rákóczy hűségére. 
2. A strázsák mindég egy és ugyanazon időben állíttassanak 

ki, amikor a jel is kiaadandó. 
3. A várba Görgey engedelme nélkül senki be nem bo-

csátható, 
4. A katonák tisztességesen fizetendők. 
5. A munícióra nagy gond fordítandó, ha fogytán volna, 

gróf Bercsényi Miklóstól kérelmezendő 

6. Élelmiszerek dolgában takarékos legyen, annak eltartására, 
ha nem volnának, éléstárak építendők. 

7. Őrjáratok küldendők ki Bercsényi tudósítására és hirek 
szerzésére. 

8. Hibássá vált várrészek szorgalmasan javítandók. 
9. Az ellenséggel levolezní nem szabad. 

4 



10. A falvakban útlevél nélkül kóborlók elfogandók. 
1704. január 9-én Berthóty levelében tudakolja Görgey tői, 

hogy a bányászok megérkeztek e és kitisztitották-e ? (mit, nem 
mondja) továbbá mennyi életet őröltetett. 

Görgey jelentéseit Írásban kéri, valamint jegyzeteket a muní-
cióról, egyszersmint értesiti, hogy az őrséget szaporítani fogja. 

Görgey János, midőn Szepes vár parancsnoka lett, alispáni 
tisztét le akarta tenni, de Rákóczy oda utasítja január 15-iki To-
kajból keltezett levelében, hogy tartsa meg mindkét állását, mert ő 
(t. i. Rákóczy mindkettőnek betöltésére képesnek tartja. 

1704. január 24-én Rákóczy ismét ir Görgeynek, hogy ha a 
vármegye ügyeit elintézendő, elhagyja a várat, nevezzen arra az 
időre helyettes parancsnokot, továbbá, hogy pénz dolgában for-
duljon Bercsényihez, a vár javítását pedig sürgesse meg, mert az 
ellenség közel jár. 

Február 1-én Rákóczy értesiti Görgeyt, hogy csekélyebb fon-
tosságú ügyekben torduljon Berthótyhoz, kit a lengyelországi szo-
rosok és ezek körül fekvő várak parancsnokává nevzett ki. 

Ápril. 8 án Rákóczy értesiti Görgeyt, hogy most a haza 
nincsen veszedelemben, azért bizzon meg valakit a várban, aki 
helyettesítse, ő pedig menjen a vármegye ügyeit elintézni. 

Junius 28 án Berthóty kér Görgeytől értesítést és katonái 
számára szállást. 

Rákóczy az apa mellett a fiút is felhasználta céljainak szol-
gálatára s a Görgey Györgybe helyezett bizalma igen nagy lehe-
tett, mert a 30 éves fiatalembert 1704. március 19 én megbízza a 
sárosi birtokok részletes konskripciójával, mely keretben a birto-
kok részletesen ismertetendők, egyszersmint felhatalmazza a csá-
szárpártiak birtokának konfiskálására. 

Már május 17 én Rákóczy Görgey Györgynek ebbeli tevé-
kenységéért köszönetét fejezi k i . s helyesli, hogy eddig három bir-
tokot már elkobzott, egyszersmint felhatalmazza Görgeyt, hogy 
azok, kik a császárpártiaknak menedéket adnak, törvény elé idé-
zendők. 

1704. december 2-án vallási ügyekben Görgey György, a 
vérmegye részéről Rákóczyhoz küldetik, ekkor megbizó levele van 
még Lőcse, Késmárk, Bártfa és Szeben részéről. 
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Küldetésének eredményeképpen Rákóczy 1705-ben igen sok 
templomot visszaad a protestánsoknak, közte a toporcit is. 

Tehette ezt annyival is inkább, mert az 1704-ik év végével 
az egész ország hatalmában volt és csapatai Ausztriát pusztították 
a következő évben is. 

1705. március 23-án Rákóczy Görgey Jánosnak, hontmegyei 
birtokaira védlevelet állit ki Egerben és szeptember 19 én ott látjuk 
a szécsényi confederaló országgyűlésen, mint Szepesmegye 
alispánját. 

Ezen országgyűlésen az 1704. julius 5-étől Erdély fejedelme 
cimet viselő Rákóczyt megválasztják a rendek Magyarország vezérlő 
fejedelmévé, 24 tagból álló szenátust adván melléje a folyó ügyek 
vezetésére. 

A Széchényi országgyűlésen a Görgeyek igen nagy számmal 
voltak képviselve, jelen volt : Görgey János, Görgey Boldizsár, 
Szepesvármegye követje, továbbá Lőrinc, Benedek, Ádám, Gábor, 
ifjabb Ádám, Miklós, ifj. Boldizsár, Vilmos, György, István, László, 
ifj. László és Imre, Bereg megye volt alispánja. Nevezett Imre 
Tökölynek prefektusa és vicekancellárja, követe Párisban, Lengyel-
országban és Konstantinápolyban. 

Még a Széchenyi orrszággyülés előtt julius 22-én Rákóczy 
megbízza Görgey Györgyöt, hogy vegyen magához két megbízható 
embert, kiket azonban jól szemmel tartson és szedje be Szepesben 
a dézsmát, súlyt fektetvén arra, hogy az esős időben a gabona 
meg ne romoljon. 

A dézsma a bérbeadott birtokokon is beszedendő. 
A beszedett dézsmák '/20 része Görgey Györgyöt illeti meg. 
Augusztus 3-án pótlólag utasítja Rákóczy Görgey Györgyöt, 

hogy a nemesi kézen levő parasztbirtokok is megdézsmálandók. 
17-én pedig elrendeli, hogy azon dézsma, melyet a földesurak 

depositum gyanánt maguknak szoktak fenntartani, szintén felveendő 
s a dézsmálás főleg ott sürgetendő, hol a nép szegény, vagy 
rossz az idő. 

Az 1706-ik évben változó szerencsével folynak a kuruc, 
labanc harcok, nagyjában azonban egy állapotban marad minden, 
csak a szegénység nőttön nő, mert a béketárgyalások Lipót elbi-
zakodottságán zátonyra jutottak és az ellenségeskedés újból kitör, 
bár az elkedvetlenedés jelei már mutatkozni kezdtek. 

4* 
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Görgey János 1706. április havában a protestánsok ügyeit 
rendező bizottságban v a n ; április 8-án Pécsujfalván, 11 én Szeben-
ben, Nagysároson és Szinyeujfalun. 

Ez utóbbi helyre 12-én huszfalu népét idézték meg. 
14-én Radacson 15 falu népét hallgatják ki, 15-én Somos-

ujfalun tizenegy falut, 16-án pedig Sóváron ötöt, mely napon 
Eperjesre térnek vissza. 

Ez évben Jánost Görgey Ferenc váltja fel az alispánságban, 
ki ez évben a görgői templom harangjait önteti s kihez Rákóczy 
1706 augusztus 29-én egy átiratot intéz. 

Mig Görgey János a vallásügyi bizottságban szerepelt, helyet-
tesse a szepesi várban Szentiványi Ádám s 1707-ben Lóczy 
András. 

Az 1707-ik év Rákóczy ügyében forduló pontot jelent, most 
már élénken látszik a mozgalom hanyatlása, főleg a juniusi ónodi 
országgyűlés után, melyen XIV. Lajos biztatására a Habsburgokat 
detronizálják s Magyarországot független államnak nyilvánítják, 
mire XIV. Lajos igért szövetkezés helyett az eddig nyújtott segélyt 
is megvonja. 

(Ónod Rákóczy fölkelésében ugyanaz, mint másfél századdal 
később a szabadságharcban, ápril 14-ike — mindkettő a törvényes 
önvédelemből a forradalomba való lépés — a végnek kezdete, de 
mig Károlyi Sándornak a kedvező viszonyok lehetővé tették 
Rákóczy tiltakozásával szembeszállani s a nemzet jövőjét egy tűr-
hető békével biztosítani, addig 1849-ben Görgey Arthurnak nem 
állott módjában Kossuth akarata ellen békét kötni, mert a nép 
Kossuth szónoklataitól annyira fanatizálva volt, hogy az ország 
véres polgárháborúnak lett volna áldozata.) 

Az ónodi országgyűlésen a szepesi protestánsok ügyeit Gör-
gey János és György képviselik, az erre szóló megbízó levelük 
1707. május 11-én lett kiállítva. 

Görgey György ez évben is Rákóczy konskriptora s február 
6-án a savniki uradalmat küldik ki megvizsgálni. 

Május 10 én Görgey Szinyéről jelenti Rákóczynak, hogy 
Régius János birtokát elkobozta. 

Ez év november első napjaiban az elzálogosított szepesi váro-
sok kormányzójának, Lubomirszky Tódornak egy Petras nevü 
embere katonasággal rátör a Toporcon időző Görgey Jánosra és 
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fiára Györgyre, ki meg is sebesül, birtokukat elpusztítja, mindent 
felprédál, Görgey Jánost pedig és fiát elfogván, őket József csá-
szárnak kiadja, ki Spilberg várába küldi őket, hol közel egy évig 
sinlődtek. 

Elfogatásuk után Görgey Jánosné azonnal Rákóczyhoz for-
dul, szabadítaná ki férjét és íiát a börtönből. 

Ezen levelére Rákóczy november 16-iki kelettel válaszol, 
kilátásba helyezvén a kiszabadítást. 

Görgey Jánosné ugyanakkor a vármegyéhez is fordul, 
engedné el neki az őtet ért szerencsétlenség miatt az adót. 

Jánoky Anna Mária fáradhatatlan férje és fia kiszabadításá-
ban, levelet levél után ir Wienbe a császárnak, a császár főbb 
embereinek, a prímásnak, a nádornak és a lengyel királynak, ki 
közbenjárását meg is igéri. 

1708. május 20-án Jánoky Zsigmond, Anna Mária testvére, 
értesiti, hogy férjéért és fiáért Tolvaj Gábor már elküldetett cse-
rébe, kinek, mint azt Szerdahelyi János október 23-án irja, az egri 
püspök a kezese. 

Junius 21-én Görgey Jánosné levelet ir férjének és fiának 
Spilbergbe, válasz azonban rá csak november 9-én érkezik János-
tól és Györgytől, de már Lőcséről, hová november 7-én érkeztek, 
de innen való elmenetelüket nem tudják, mert Bercsényi a főgene-
ralis nincsen itten. 

Ugyan e hó 25-én Görgey János és György Rákóczynál 
vannak megszabadításukat megköszönni s egy nappal később, no-
vember 26-án Rákóczy útlevelet állit ki számukra, meghagyván a 
rendeknek, hogy bárhová jön Görgey János és fia, őket szívesen 
fogadják. 

Az 1708-ik évvel egyre súlyosabbá vált Rákóczy helyzete A 
márciusi pozsonyi országgyűlés béketárgyalásai meddők maradtak, 
mert Rákóczy a külállamok kezességét kivánta. 

Augusztus 3-án Rákóczy seregei Trencsén alatt döntő vere-
séget szenvednek; Ocskay, Bezerédy árulókká lesznek. 

1709-ben elesnek a bányavárosok, októberben Heister beveszi 
Késmárkot, hol az igért amnestia dacára Lányit, Toperczert és 
Krayt kivégezteti. 

1710. január 22-én Rákóczy Romhánynál u jabb nagy veresé-
get szenved; Lőcse február 13-án árulás által esik e l ; szeptember-
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ben Érsekújvár kerül német kézre s december 1-én az áruló Rédey 
Ferenc Eger várát adja fel. 

Ezzel a felkelés visszaszorul oda, ahonnan 1703. tavaszán 
kiindult, csakhogy akkor lelkesedés töltötte be az emberek szivét, 
most mindenki belefáradt a sok évi harcba s vágyott a béke után. 

Görgey János, midőn Spilgberg várából kiszabadult, 1708. 
december 22-én, Rákóczy parancsából, Bercsényi által újból 
Szepesvár parancsnokává neveztetik ki azzal az utasítással, hogy 
az installációt Bertóthy Ferenc fogja végezni. 

1709. január 25-én Bercsényi utasítja Görgey Jánost, adja ki 
gróf Csáky Mihály portékáit a várból Kinizsy Jánosnak, a gróf 
komiszáriusának. 

Január 27-én Rákóczy értesíti Görgeyt, hogy Szepesbe küldte 
Huszár Imre hadbírót, ki mellé adjon kellő fedezetet. 

Január 31-én Görgey Ferenc alispán szólítja fel Görgey 
Jánost, fedezze a széna szükségletét, ha másként nem lehet, hát 
karhatalommal. 

Február hónapban zendülés lehetett a várban, vagy árulási 
kísérlet, mert március 18-án Bertóthy azt írja Görgeynek, hogy 
küldje a volt szepesvári tiszteket Lőcsére, hol Kajály Pál hadbíró 
törvényt fog nekik szolgáltatni. 

November 9., 15 és 21-i kelettel Andrássy óvatosságra inti 
Görgeyt, mert mondván, Gács vára lövés nélkül árulásból került 
német kézre, továbbá felszólítja, fedezze szénaszükségletét karha-
talommal, kiküldvén egy tisztet harminc emberrel. 

November 21-én Löfelholc császári tábornok jelenik meg a 
vár alatt és fölkéri azt, de Görgey visszautasítja a fölszólítást. 

November 21. és 23., valamint december 28-iki kelettel Ber 
csényi kitartásra biztatja Görgeyt, remélvén az ügyek jobbra-
fordulását. 

December 16-án Görgey lisztet küld Lőcsére Pauer ezredes 
által, minden lovas egy-egy zsákot vivén magával. 

Ugyan e hó végén Görgey figyelmezteti Andrássyt, hogy ha 
levelet kapna Heistertől, mely Eperjesen volna keltezve, mintha a 
város birtokában lenne, meg ne tévesztesse magát, mert Heister 
Eperjest nem birja. 

December 31-én Rákóczy köszöni Görgey tudósítását s érte 
siti, hogy akkor is irjon, ha azonnal nem is kap választ. 
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1710. január 8-án Andrássy ismét lisztet kér Görgey tői s 
annak elhozatalára katonákat küld a várba. 

Tiz nappal később, január 18-án, Bercsényi Görgey Györ-
gyöt, ki az 1709-ik évet Semsey Miklós seregében töltötte, kine-
vezi Szepesvár vicekommandánsává, kifejezést adván reményének, 
hogy a Görgeyek ezután is hűek maradnak Rákóczyhoz. 

Január 23-án Görgey értesítést kér Bercsényitől, az aznapi 
lőcsei lőpor robbanás körülményeiről, mely oly erős volt, hogy a 
vár is megremegett bele 

Január 28-án Bertóthy felszólítja Görgeyt, hogy ha a jelenleg 
Lubló vár körül ólálkodó ellenség Szepesvár alá találna jönni, 
támadja meg; utasítja továbbá,, hogy Lőcsére küldjön 6 mázsa 
puskaport. 

Ugyanezen napon Palocsay György is ir Görgeynek, hogy 
100 katonát küld neki, de mig ezek megérkeznek, küldjön 100 
emberrel 5 mázsa lőport Lőcsére. 

Ezen puskapor szállítási kísérletet a német csapatok ugylát-
szilc meghiúsították, mert február 3-án Bercsényi elismerését fejezi 
ki azon tervről, mellyel Görgey Lőcsére puskaport akart juttatni. 

Értesíti őt egyben, hogy nekik sikerült küldeni Eperjesről, de 
azért csak törekedjen Görgey is u jabb szállítmányt Lőcsére 
juttatni 

Tuda t ja továbbbá, hogy Andrássy Pál tábornok nemsokára 
Eperjes alatt lesz több haddal s állandóan fog vigyázni, hogy 
Görgeyvel érintkezésbe léphessen ; reméli, hogy Lőcse hű marad 
Rákóczyhoz, bár ugy tudja, hogy az ellenség is mozgolódik benne. 

Tiz nappal később Andrássy feladja Lőcsét február 13 án s 
nemsokára rá megjelenik a szepesi vár alatt, felszólitván Görgeyt, 
hódoljon meg ő is a németeknek. 

Erre Görgey azt üzenni Andrássynak, hogy pusztuljon a vár 
alól, mert ha ezt vonakodik tenni, ágyukkal lövet reá. 

Február 24-én Bercsényi titkos írásjegyekkel ir Görgeynek, 
kárhoztatja Ocskay és Andrássy árulását s biztatja Görgeyt kitar-
tásra az utolsó percig a haza dicsőségére, mit elérhet, ha minden 
érintkezést az őrség és a külvilág közt megakadályoz. 

Bercsényi reményének ad kifejezést, hogy felvirrad még 
szerencse csillaguk és kéri Görgeyt, álljon bátorsággal ellent az 
ellenség bombázásának 
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Március 21 én Bertóthy tisztet küld a várba és értesítést kér, 
tudatván Görgeyvel, hogy Rákóczy seregei előnyöket szereztek 
Ungvárnál és a Csalóközben és, hogy nagyobb sereg jön Szepesbe 
az ellenséget kiűzni. 

É s bizonyos, hogy ily felmentő sereg járt a vár alatt, de 
szétveretett, mert Löfelholcz midőn március 27-én és április 18-án 
felkéri a szepesi várat, azzal indokolja felhívását hogy láthatta 
Görgey a felmentő sereg szétveretését s ezután segítséget nem 
várhat sehonnan 

Löfelholcz ekkor szabad elmenetelt és amnestiát igér a 
várbelieknek, ha 7 napon belül feladják a várat. 

Ugyan ily értelemben biztatja Görgeyt a vár feladására rokona, 
Pálfalvay Gábor, de Görgey még mindég nem hajlandó alkudozni, 
még mindég reméli, hogy Rákóczy törekvéseit u jabb sikerek fogják 
koronázni. De midőn nyár is lett és javulás helyett Rákóczy ügye 
egyre hanyatlott, a julius 2-án Hartlében tábornok által eszközölt 
kőrülzárolás után julius 5-én Görgey hét napos fegyverszünetet köt 
és megkezdődnek az alkudozások, A vár feladását Görgey Boldizsár 
császári kapitány is szorgalmazza, teljes amnestiát helyezvén kilátásba 

A hét nap leteltével megtörtént a megállapodás a két fél kőzött 
és 1710 julius 11-én este 10 órakor aláíratott a kapitulácziós 
okmány s másnap meg is történt annak átadása Hartleben kezére. 

A kapitulácziós feltételek a következők : 
1. A vár egész őrsége teljes amnestiát kap. 
2. Az elkobzott birtokok tartozékaikkal vissza adatnak. 
3. Senkit törvény elé állítani vagy besorozni nem szabad. 
4. Mindenki fegyverét és ingóságát magával viheti. 
Ezek ellenében : 
1. A kapitulánsok a császár ellen többé fegyvert nem fognak. 
2. A várat felszereléssel együtt átadják. 
Indokolt volt-e a szepesi vár feladása 1710 nyarán, arra 

nézve a vár állapotáról és készleteiről tudomásunk nincsen. Tény 
azonban az, hogy március 21-ike óta Görgey János Rákóczytól 
vagy fő embereitől hírt nem kapott s a március 21-én a várban 
járt tiszt mindenesetre informálta Rákóczy ügyeinek végleges 
hanyatlásáról és vereségeiről, mert Görgey előtt nem titkolódzott, 
sem Bercsényi, sem Rákóczy, bírván teljes bizalmukat, különben 
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Rákóczy nem nevezte volna Görgeyt, amint azt Thaly állítja »Uram 
atyámnak«. 

Azon körülmény, hogy március közepétől julius elejéig Cörgey 
nem kapott semmi hirt vagy utasítást Rákóczyitól, kell hogy 
megerősítette azon hitében, hogy Rákóczy minden erőlködése 
hiábavaló és eredménytelen, tehát az ő további ellentállása három 
havi, bár néha megszakított, ostromzár után is hiábavaló. 

1710 julius 17-én Pluzsinszky Jakab császári biztos Toporczon 
jár, megerősítvén Görgey Jánost és Györgyöt birtokukban, mert ez 
utóbbi is a szepesi vár kapitulánsai közt volt, mint a vár 
viceparancsnoka. 

Julius 24 én Görgey Boldizsár császári kapitány felszólítja 
Görgey Györgyöt, hogy igazolja magát azon váddal szemben, hogy 
a vár kapitulációja után pattantyúsok bizonyos helyiségeket feltörtek 
és onnan portékát vittek el. 

Figyelmezteti, ha ez igaz lenne, Hartleben nem volna kötelezve 
a kapitulációt megtartani. 

Ez okból-e, mi csak ürügy lehetett az adott szó megszegésére 
vagy másból, de tény az, hogy a julius 11-iki kapitulációt a 
császáriak meg nem tartották, noha utóbb a szatmári béke is teljes 
amnesztiát és a birtokok visszaadását ígérte, mert Görgey János és 
György birtokai, mint azt a tények igazolják, elkoboztattak és ők 
azokat 1779-ig, midőn Mária Therézia Toporczot János dédunokájának, 
ugyancsak Jánosnak csatákban szerzett érdemeiért és vére hullatásáért, 
visszaadta, csak bérbe bírták, folyton kilévén téve azon veszedelemnek, 
hogy ősi birtokukból kitétetnek 

1710 őszén Pálffy lett a császári seregek fővezére, ki azon 
feltett szándékkal fogadta csak el ezen megbízást, hogy a nyolc évi 
harcot békés uton fejezi be. 

Kineveztetése után csakhamar megkezdi Károlyi Sándorral az 
érintkezést, ki erről Rákóczyt értesiti, kinek ez ellen kifogása nincsen 
s Károlyit teljes hatalommal megbízván, 1711 február 21-én elhagyja 
az országot, hogy lengyel orosz segítséget szerezzen egy sikeres 
béke megkötésére. 

A béketárgyalások ezalatt tovább folytak s habár Rákóczy 
orosz hitegetés következtében megtiltja Károlyinak, hogy békét 
kössön, Károlyi Pálffyval április 29 én mégis végleg megegyezik s 
a rendek az egyezséget május 1-én Nagykárolyban el is fogadják, 
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mely egyezmény mint a szatmári békekötés ismeretes, mely biztosítja 
a vallásszabadságot bizonyos fokig, a törvényes kormányzatot, a 
sérelmek orvoslását és általános amnestiat mindazoknak, Rákóczynak 
is, kik leteszik a hűségi esküt. 

1711 május elsején 12 ezer kurucz oszlott el teljes fegyverzetben 
a majtényi síkról, a szélrózsa minden irányában. 

Az ország megkönyebbülve lélegzett fel, hogy vége az örökös 
harcnak és megjött az áldásthozó béke, melyet az április 17-én 
elhalt József császár utóda III. Károly 1712 április 20 án szentesitett. 

Görgey János röviddel a szepesi vár átadása után a pusztító 
pestis elől Oszturnyára menekült családjával, honnan 1711 tavaszán 
tért vissza Toporczra a háborús világ okozta hiányok és pusztítások 
rendbeszedésére. Nem soká vesződött azonban már az élet bajaival, 
mert 1714 szeptember 23-án 75 éves korában meghalt és szeptember 
30-án helyeztetett (protestáns pap nem lévén) a podolini piaristák 
által ősei mellé a róm. kath. templom kriptájában örök nyugalomra. 

1717-ben követte őt ez utolsó útra hitvese, Jánoky Anna 
Mária a kurucz »Nagyasszony«. 

Egyetlen fiuk György a fegyverrel megkezdett munkát a béke 
eszközeivel folytatta és vitte diadalra. 1711 junius 13-án és szeptember 
20-án a megye részéről küldetésben van a császáriakkal a fenforgó 
ügyeket elrendezni. 

1712 március 29-én követként küldetik az áprilisban megnyitandó 
pozsonyi országgyűlésre. 

1716 október 9-i kelettel a lőcsei tábornok igazolja, hogy 
Görgey György hűségi esküjét, melyet 1710 julius 11-én tett le, 
eddig hiven megtartotta. 

Ugyan ez évben György a toporczi iskola fejlesztése körül 
tevékenykedik s maga is hozzájárul annak fentartásához. Tanítónak 
hivatott meg ekkor Farkas György, György fiainak preceptora. 

Az 1717. évi török háborúban Görgey György a vármegyei 
nemes kompánia kapitánya. 

1720. és 21-ben Pozsonyban jár a vallási ügyek rendezését 
szorgalmazni, amikor a következő megbízó leveleket kapja 1721. 
február 12 én Gölnicbánya, március 1-én Bethlenfalva, 12-én Kés-
márk, Gönicbánya, Merény, Stosz, Szepesremete, Korompa, Svedlér ; 
14-én a szepesi nemes családok, 20-án Kishont vármegye. 
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Ugyanez év március 5-én veszi át Doloviczényi Györgynek 
a toporci artikularis egyház papjának kérvényét, melyben kérel-
mezi, hogy a Toporchoz tartozó hét község részéről fizetése bizto-
sittassék. 

Ezen hét község volt Maldur, Busóc, Krieg, Tótfalu, Viborna, 
Hollólomnic, Kislomnic. 

1723. május 9-én Lőcse protestánsai kérik közbenjárását 
vallási ügyekben. 

Ugyanezen évben nősül meg György fia László, nőül veszi 
Okolicsányi Máriát, Toporc visszaszerzőjének anyját. 

László apja haláláig 1735-ig Kislomnicon lakott, azután To-
porcon, nagyon jószívű ember lehetett, kihez, a protestáns földes-
úrhoz a katholikus tótok tanácsért járogattak, mit igazol azon idő-
ből fenmaradt tót vers, mely magyar fordításban igy szó1 : 

„Fel s alá a Poprád mellett, 
Toporcra, ha tanács kellett". 

Görgey György 1726-tól Szepes és Hont vármegye táblabírája. 
1728-ban a megye részéről a pozsonyi országgyűlésre külde-

tik, de betegsége miatt a megbízatást el nem fogadja, csupán az 
akkor folyamatban levő megyei összeírásban vesz részt. Ennek 
folyamán betegsége annyira rosszabodik, hogy ettől kezdve hét 
évig, 1735-ben bekövetkezett haláláig az ágyból tel nem kel. 

1729. március 27-én irott végrendeletében egyszerű temetést 
kér, kifejtvén, hogy ő és édesapja, ellenségeik miatt több mint 60 
ezer forintot vesztettek, mely megjegyzése bizonnyal a császári 
igéret ellen elkobzott birtokaira vonatkozik. 

1730-ban Gyögy a lublói várparancsnokhoz fordul, szüntesse 
meg a határvillongásokat Podolin és Toporc közt. 

1731 február 17-én értesiti Zabreczky Jánost, hogy az édes-
anyja által neki elzálogosított birtokokat vissza fogja váltani. 

1732. április 12-én okmányilag biztosítja a toporci protestáns 
egyháznak azon telket, melyet apja János 1681-ben ajándékozott 
templomépitési célra, 100 arany bírságot szabván arra, ki ezen 
telekre jogot formálna. 

Ugyanez évben fia László védnöksége alatt, nevezett telken 
tényleg felépül a második fatemplom. 

1732. juliusában György megveszi 1000 magyar forintért 



— 60 — 

Pongrác Istvántól és Thuránszky Istvántól azon toporci toporcsiki 
überschaari, hollólomnici, malduri és kriegi részbirtokokat, melyeket 
nevezettek, mint Görgey Illés nőági leszármazottjai bírtak. 

György utolsó levele 1735. március 26 ról van keltezve s 
ugyanez év nyarán neje, ki 1749-ben halt meg, özvegynek nevez-
tetik, György halálának időpontja tehát 1735. tavasza, vagy 
nyár eleje. 

Noha nem ért el oly magas kort, mint apja, nem kevesebb 
szorgalommal munkálkodott szűkebb hazája javán. 

Négy évvel halála előtt, julius 6-án, versben búcsúzik gyer-
mekeitől s jellemző azon vallásos érzelem, mely ezen verset 
áthat ja 

Első strófája igy szól : 
„Én minden reményem Te valál Istenem 
És soha semmiben el nem hagytál engem, 
Kiért áldom neved én minden időben, 
Hiszem, hogy velem lész az örök életben". 

* * 
* 

A két kuruc emlékét a kripta, illetve a szentély falára erősí-
tett fekete márvány táblán következő felírása őrzi : 

„Ez ősi szentély Görgey Arnold szepesi főispánnak (1240.) 
és fiának, a tatárverő és a Szepességet újra betelepítő Jordán 
grófnak (1240—1270) két bajnok utódját rejti, kiknek elseje kuruc 
János elébb gróf Tököly Imre hű katonája, Szobieszky János 
lengyel királynál (1683.) követje, Lőcse és Dunajec vár parancs-
noka, majd II. Rákóczy Ferenc fejedelemnek Toporcon (1701.) 
megvendéglő gazdája, utóbb szint oly hű harcosa, Szepes várában 
főkapitánya, Szepesvármegyének az 1681-i pozsonyi országgyűlésen, 
utóbb II. Rákóczy Ferenc szécsényi és ónodi országgyűlésein 
követje. 

Másodika György, előbbinek fia, II. Rákóczy Ferenc?,nek 
comisariusa, confiskátora, conskriptora, Szepes vár vice komman-
dánsa (1704—1710) s a vármegye táblabírája. 

Kik mindketten honszeretetük jutalmául Spilberg várában 
súlyos rabságot szenvedtek, melyből a fejedelem által kiváltattak 
ugyan, de a császáriak szószegése miatt birtokaikat elvesztették, 
mignem György unokája János, a poroszok elleni csatákban nyert 
sebeivel Mária Teréziától visszakapta azokat, (1779.) de sokáig 
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őket nem élvezhette, mert 1793-ban mint a Blankenstein huszár-
ezred százados kapitánya Maubeuge vára alatt, két francia golyótól 
szivén találva, vesztette el ifjú életét és a véráztatta csatatér föld-
jében alussza teste jeltelen sírban utolsó álmát, de hősi lelke 
tovább él fiaiban s unokáiban, kik vérrel irták be azóta a világ-
történelembe a magyar vitézséget — a honvéd nevet. 

40. János kapi tány 
é s 

28. Márton püspök. 
Görgey János született Toporczon 1739 julius 26-án mint 

Görgey László és Okolicsányi Mária fia, elesett 1793-ban. 
1756-ban 17 éves korában már önkéntes a Pálffy Lipót 

gyalogezredben s mint hadnagy végig küzdi a hét éves háborút. 
Ott van Prágánál 1757 május 6, Görlicznél szeptember 7, 

Schweidnicznál november 12, Breslaunál november 24, Hochkirchennél 
1758 október 14, Landshutnál 1760 junius 23, Lignicznél augusztus 
15, újból Schweidnicznál 1761 október 1, ekkor már főhadnagy 
meg is sebesült s hosszabb ideig betegeskedik és ugy látszik, ezért 
1768-ban 12 évi szolgálat után 29 éves korában kapitányi ranggal a 
Hadik, későbbi Blankenstein huszárezredbe helyezik át. 

János 1774 tavaszán megnősül, nőül vévén Dolovicényi György 
leányát Anna Máriát (sz, 1751, meghalt 1834-ben), ki 1775-től 
1787-ig hét gyermekkel ajándékozta meg, kik közül öt ember kort ért. 

Görgey János 1775-ben Moldvában, 1776 és 77-ben Debrecenben 
van ezredével, majd 1779 ben Kunaban. 

Ez évben kapja vissza Mária Theréziától a dédapjától, Jánostól 
elkobzott és eddig bérben birt toporczi birtokot 1431 forint illeték 
és egy hűségi reversalis aláírásának ellenében, kifejezetten a hét 
éves háborúban szerzett érdemeinek jutalmául, bár Mária Therézia 
elég hosszú ideig gondolkozott ezen kegyelmi tény gyakorlása előtt, 
hiszen a hét éves háború akkor több mint tizenöt esztendeje be 
volt fejezve. 

Szószólója volt Mária Theréziánál Görgey Jánosnak Görgey 
Márton püspök (sz. 1740 f 1807) János unokatestvére és kortársa. 

Nevezett Márton négy uralkodót szolgált, Mária Theréziát, II. 
Józsefet, II. Lipótot és I. Ferencet, birta mindnyájuk kegyét s 
Ferencznek nevelője is volt. 



Noha Görgey Márton püspök dédapja, Boldizsár, János 
unokatestvére ugyancsak hűtlenségbe esett II. Rákóczy Ferenc 
felkelése idején, ez nem befolyásolta karierjét. 

Fiatalon pozsonyi kanonok lett s méltóságban egyre emelkedett ; 
egymásután lett somogyi prépost, barsi diakónus, esztergomi 
főkáptalani kanonok; mint ilyen az 1764-iki országgyűlésen Mária 
Therézia kívánságait feltűnést keltő beszédben pártfogolta, ugy, hogy 
ez Mária Theréziának is tudomására jutott, ki vele ezután levelezésbe 
bocsátkozott s neki sajátkezű hímzésével ellátott egyházi ruhákon 
kívül, a Szent László rendet is adományozta. 

Nemsokára Battyány hercegprímás oldalkanonokja lett, majd 
patharei címzetes püspök, apostoli pronotarius és a királyi tábla 
prelátusa. 

1799-ben az esztergomi egyházmegye helynöke Buda székhellyel 
és felszentelt patharei püspök, majd 1807-ben pécsi püspök s 
ezidőben a királyi pallium egyedüli viselője. A püspökségébe való 
beiktatásának ünnepélye annyira felizgatta a 67 éves főpásztort, 
hogy 1807 augusztus 23-án szivszélhüdésben maghalt. 

Egykorú feljegyzés szerint temetése fejedelmi pompával ment 
végbe a budai kálvária kápolnában, hol a kereszttel szemben nyugszik. 

Hogy mennyire előnyben részesültek a katholikusok, még 
akkor is a protestánsok felett igazolja a toporczi birtok visszaadatása 
is, mert mig a protestáns Görgey János győztes csatákban szerzett 
érdemek és sebek árán, váltságdíj fejében 15 év után kapja csak 
vissza ősi birtokait, addig ugyan ez időben, minden különösebb 
érdem nélkül Görgey Márton püspök és testvérei díjtalanul kapják 
vissza répási birtokukat. 

Igaz, hogy később ugy Zsigmond, mint László fia József a 
harctéren vérzettek el, de ezen végzet érte Görgey Jánost is 1793-ban. 

Görgey János és ezrede 1780-tól 83-ig Galíciában Tarnow 
környékén állomásozik, 1884-től 1887 közepéig Troppanban, a 
mikor a Németalföldre parancsolják, 1788-ban azonban ismét 
Troppanban látjuk. 

1790 őszén Belgiumban van az azt megszállva tartó seregekkel. 
Ez idő alatt többnyire a szabadban táboroznak Osstende és 

Brüg környékén. 
1791 elején Waschkot és Brüssel, Beifort és ismét Brüsselben van ; 

decemberben pedig, mint a 9-ik század parancsnoka, Antwerpenben· 
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Ez időből nejéhez irott levelei telve vannak balsejtelemmel és 
forró vágygyal hazája, neje, gyermekei és otthona után és joggal, 
mert a remélt hazamenetel helyett 1792 április 20-án megtörténik 
a francia hadüzenet s kitör a háború. 

1792 junius 27-én a Szent Gieleni táborban van, julius 24-én 
Centben, augusztus 15-én a bonsecouri tábori őrségen. 

November 6-án a jemappei nagy csatában kilövik a lovat 
alóla s 1793 január 18 án három századdal Klostor Dalén mellett 
a 35-ik francia ezredet futamitja meg, annak parancsnokát párviadalban 
levágja, kilenc foglyot és 19 lovat zsákmányol. 

Az 1792/93-ik évi téli szállása Görgey Jánosnak és a 3-ik 
századnak Klinghausen. 

1793 szeptember 29-én Cerfontein mellett hat szakasz 
huszárral üldözi a franciákat, midőn váratlanul sáncokba rejtett 
gyalogság öldöklő sortüze fogadja őket s Görgey 14-ed magával 
halva marad a csatatéren éppen akkor, midőn őrnagyi pátense 
Wienben elküldésre várt. 

Görgeyt a többi halottal közös sirba temették a Maubeuge-i 
mezőn ; sírjaikat az idő elseperte, emiekük él az ezred történetében, 
özvegye öt árvával 300 forint évi nyugdíjjal otthon maradt. 

43. János őrnagy. 

40 János már 1787-ben kérte fiainak Györgynek és Jánosnak 
egy katonai iskolába való felvételét. Györgyöt akkor elutasították, 
Jánost felvenni ígérték, de fel nem vették. 

Most hogy az apa kezéből kihullott a kard a 16 éves János, 
alig egy félévvel apja eleste után beáll káplárnak ugyanazon 
ezredbe, hol apja szolgált. 

1794. julius 6-án Villerauxnál tizenkét huszárral kilenc fog-
lyot ejt egy erősebb francia csapattól, ugy hogy nyolc huszárral 
addig foglalkoztatta az ellenséget, míg a másik négy egy felrobban-
tott csatornahíd helyén pallót vert, melyen embereivel aztán 
átkelhetett 

Ugyan e hó 15-én Lővén kiürítésekor ő maradt csapatával 
utolsónak a városban, honnan a közelgő francia lovasságra löve-
tett, amint azonban észrevette, hogy egy saját vadászcsapatot az 
ellenség szorongat, lóra parancsol 16 huszárt, megrohanja a fran-
ciákat és lehetővé teszi a vadászok visszavonulását. 
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Ε haditettéért megkapta az arany vitézségi keresztet. 
1696-ban a gárdánál szolgál mint hadnagy, majd ismét a 

Blankenstein huszárezredben Wieland kapitány alatt és ismét 
részt vesz a francia háborúkban, hol megsebesülvén, 1800. októ-
berében hat évi szolgálat után kapitány lett és áthelyeztetett a 
lőcsei insurrekciós lovassághoz. 

1801. juniusában visszahelyezik a Blankenstein ezredhez s 
augusztus végén parancsot kap Galícián át Csehországba, Gábelbe 
indulni. 

Visszahelyeztetése előtt pár héttel beadta nyugdíjaztatás iránti 
kérvényét, mely kérelmét sebeire való tekintettel 1802, január 1-től 
kezdődőleg teljesítették is. 

Nyugdíjaztatásakor 24 éves korában 8 évi szolgálat után 
őrnagygyá neveztetett ki. 

1802-ben nőül veszi Bosnyák Johannát, kitől két fia születik, 
Gusztáv ( 1 8 1 8 - 1 8 8 2 . ) huszárfőhadnagy és Kornél (1819—1897.) 
1848—49-iki huszáralezredes, 1867. után honvéd alezredes, majd 
cs. és kir. altábornagy, főrendiházi tag. 

Midő 1809-ben a nemesség Napoleon ellen fegyvert fogott, 
Görgey János önként felajánlotta szolgálatait, minek következtében 
Lengyelországban működött mint insurrekciós őrnagy. 

Ebbeli érdemeit nemcsak Egermann vezénylő tábornok ismeri 
el, de Ferdinánd főherceg utasítja a vármegyét, hogy Görgey János 
érdemeit foglalja írásba, hogy azok követendő példa gyanánt fönn-
maradjanak. 

Jánosnak mind a három fitestvére szintén katona lett, György 
1798-ban, Ferenc 1799 ben és József 1804-ben lépnek a had-
seregbe. 

György 1809-ben gyalogsági százados, Ferenc huszárfőhad-
nagy, József pedig Blankenstein huszárezredben hadnagy. 

Ez utóbbi a ratibari csata után megbetegedett és 1810-ben, 
23 éves korában meghalt. Ferencnek nem voltak gyermekei. 

György 1806-ban, anyja akarata ellenére, ki közben 1800-ban 
nőül ment Horváth Imréhez, de már a következő évben ismét öz-
vegységre jutott, megnősült, Perczián Vilmát vévén feleségül, ki 
három honvéddel ajándékozta meg az 1848—49-i szabadságharcot. 

Ezek voltak István honv. százados (sz. 1825 — 1812) Ármin 



V. tábla. Α toporczi ]ános őrnagy ága. 
43. János 

sz. 1778 IX/7 
f 1831 X/12 

őrnagy esk. 1802 Vl/27 
felsőpataki Bosnyák Johanna 
sz 1784 V/20 f 1829 VII/13. 

1. Mária . 
sz. 1803 VI/25 

f 1812 X/28 

2. Ida 
sz. 1805 IX/5 
f 1849 VI/2 

esk. 1829 X/5 
Szakmáry Donát 
sz. 1765 IV/23 
f 1852 V/15 

3. Gyula 
sz. 1806' VII/15 

t 

4. Hugó 
sz. 1807 

t 1809 VIII/29 

5. Kornél 
sz. 1819 XII/17 
f 18J7 XII/26 

honv. alezredes 
s. és kir. altábornagy 

főrend 
esk. 1848 VII/3 

Hornbostel Emília 
sz. 1823 IX/10 
t 1910 XI/6 

I 
6. Viktor 

sz. 1809 II1/8 
t 1810 1/4 

I 
7. János 

sz. 1811 X/13 
f 1813 VIII/16 

8. Iphigenia 
sz. 1810 IX/26 

t 1881 
esk. 1831 XH/10 

Petróczy Pál 

9. Gusztáv 
sz. 1816 III/3 
f 1882 1/27 

földbirtokos Görgőn 
h. főhadnagy 

Badányi Klemma 
sz. 1819 

f 1884 VII/19 

10. János 
sz. 1850 X/25 

földbirtokos, Toporcz 
esk. 1881 VIII/6 

budameri Ujházy Zsófia 
sz. 1863 1/28 
f 1914 XI1/3 

11. Mária 
sz. 1853 VIII/7 
esk. 1875 IX 8 

Pados János 
t 1905 

12. Ida 
sz. 1852 IV/7 

esk. 1871 1V/24 
Dr. Spóner Andor 

13. Gusztáv 
sz. 1864 X/10 
főbíró Lőcse 

esk 1888 IX/15 
I Jóhnyi Euphemia 

sz. 1867 11/11 
f 1897 VII/4 

II Gambelli Klára 
sz. 1868 

esk. 1900 II/6 

í I 11-tól 

14. Albert 
sz. 1882 V/30 

tüzérfőhadnagy 1914—17 
esk. 1912 VII/14 
Zsedényi Linda 
sz. 1894 VIII/15 

15. Mária 
sz. 1885 II/3 

esk. 1903 VIII/6 
Bethlenfalvy Ernő 

főhadnagy 1914—17 
sz. 1880 -11/12 

16. Erzsébet 
sz. 1890 VI/27 

esk. 1910 1X/20 
Dr. Hritz Arthur 

sz. 1878 XI/6 

17. Ida 
1891 VIII/7 

18. Emília 
sz. 1892 XI/16 
esk. 1913 V/22 
Hucskó Mihály 

19. Ferenc 
sz. 1901 111/21 
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(sz. 1812 f 1877.) honv. ezredesés Arthur (sz. 1818 f 1916.) tábornok-
fővezér. 

Hogy az a katonai zsenialitás, mely Arthur tábornokban kul-
minált, nem volt csak a véletlen játéka, amellett bizonyít azon 
körülmény, hogy őseiben ott látjuk nemzedókről-nemzedékre a 
katonai erényeket; de hogy azok nem tudtak valami rendkívülit 
teremteni, annak az oka nem bennök, de a mostoha körülmények-
ben keresendők. 

Toporc i J á n o s ő r n a g y á g a 
5. Korné l a l tábornagy . 

Mint hajdan, a Rákóczyak korában, a Görgeyek legnagyobb 
része a kurucz lobogó alá sereglett, ugy az 1848/49-iki szabadságharc 
is szolgálatában találja a család kardforgatásra alkalmas elemének 
legnagyobb részét. 

Ott látjuk a Görgői ágból Görgey Constantin nemzetőr t ; az 
1831-ben elhalt János őrnagy fiát Kornélt, mint huszár alezredest 
és unokatestvéreit István századost, Ármin ezredest és Arthur 
tábornokot. 

Kornél testvérét Gusztávot quietált huszár tisztet, pedig csak 
a család rábeszélése marasztalja otthon, hogy legyen valaki, ki a 
család dolgaira ügyel. 

* * 
* 

Görgey Kornél 1819 december 17-én született, 1836 ban. 
17 éves korában mint hadapród, a 9-ik huszárezredbe lép, hol 5 
havi szolgálat után hadnagy és 1842-ben főhadnagy lesz. 

1848 juliusában kapitánnyá lép elő (11 évi szolgálat után) s 
ezredével Magyarországra küldetik, hol megesküszik a magyar 
a Ikotmányra. 

Nejének ekkor azt irja, most már másodszor is megesküdtem, 
tartani ez utóbbit fogom. 

Az 1848/49-iki mozgalmak tehát itt találták s ő ezredével 
együtt mindvégig részt vett a szabadságharcban a honvédség 
oldalán. 

1848 december 1-étől honvéd őrnagy, majd dandárparancsnok. 
1848 december 18-án a visszavonuló felső dunai hadtestet 

meg támadó ellenséget Miklós huszárjai élén visszaveri. 
5 
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December 28-án a sereg hátvédjét képezve, reggel sürü ködben 
az ellenség megtámadja s dandárja meghátrál s ő egyedül marad 
az ellenség előtt. 

Ezen körülmény annyira elkeseríti, hogy dandárparancsnoki 
állásától való felmentését és huszárezredéhez való visszahelyeztetését 
kéri, minek iolytán 1849 január 5-én ismét ezek élén látjuk. 

1849 február 28-án a kápolnai csatában tünteti ki magát, az 
ellenség négy ágyuját foglalván el. 

Április 5-én Hatvannál 4 huszár századdal visszaver egymásután 
8 — 8 század ellenséges lovasságot csodálatosképen minden sérülés 
nélkül, csupán kardja görbült csavarformára és mentéje volt 
össze-vissza szabdalva. 

Az április 2, 4, 5. és 6-iki csatákban való vitézségeért április 
14-én a katonai érdemrend III. osztályával díszítik fel. 

1849 augusztus 1 én alezredessé lép elő s mint ilyen, a 
minisztérium pótlovászati osztályába osztatik be, mert április 14-ike 
után, midőn a detronizációt Kossuth kimondotta, ő kijelentette, hogy 
kardot többé nem huz, mert esküt tett a magyar alkotmányra, 
melyet a detronizáció és függetlenségi nyilatkozat félre lökött. 

Ezen körülmény és nejének buzgó fáradozása mentette meg 
a haláltól és a hosszantartó rabságból. 

Jelen volt a fegyverletételt elhatározó haditanácson és a 
fegyverletételnél. 

Augusztus 14-én a többi tiszttel Kisjenőre és Sarkadra vitetett, 
onnan pedig 20-án Nagyváradra. 

Nemsokára tífuszban megbetegedet, és ilyen állapotban került 
orosz védelem alatt Görgőre, hol Gusztáv bátyjánál több hónapig 
betegen feküdt, ugy, hogy csak 1850 májusában került a 
haditörvényszék elé és fogságba az uj épületbe. 

1850 október 25-én délután 3 órakor hirdették ki előtte az 
ítéletet, mely őt tiszti rangjától fosztotta meg. 

Hogy büntetése ily enyhe volt, azt egyrészt mint már említém, 
neje közbenjárásának, másrészt hosszú betegségének köszönhette, 
mely idő alatt a vérért lihegő, bosszuló kreatúrák kitombolták 
mérgüket. 

Ezután Görgey Kornél 1868-ig Toporczon élt, mindennemű 
zaklatásoknak kitéve. 
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Ez évben szerveztetett a magyar királyi honvédség, melyhez 
ő is szolgálatra jelentkezett és augusztus 6-án a lőcsei 35 ik honvéd-
zászlóaljhoz mint alezredes osztatott be. 

1871 november 2-án ezredes és dandárparancsnok lett 
Sátoraljaújhelyen a 11-ik honvéddandárnál. 

1877-ben mint ezredest Szegeden látjuk, hol az árvíz körül 
tevékenykedik, mit Szeged városa oklevélben örökít meg. 

1878 április 29-én vezérőrnagy lesz és 1879 november 29-én 
mint szegedi térparancsnok a Lipótrend lovagkeresztjével tüntetik ki. 

1882 december 23-án cs. és kir. altábornagy lesz, 1888 
november 8-án pedig főrendiházi tag. 

Ugyanez év január 1-étől nyugdíjba megy, a mikor a 
vaskoronarend II. o sz t á sáva l díszítik fel. 

Meghalt 1897 december 26-án. Eltemettetett Budapesten Henzi 
közelében. Egy évre rá teteme átvitetett Toporczra, hol a családi 
sírkertben nejével Hornbostel Emiliával (sz. 1828 szeptember 10, f 
1910 november 6.) alussza örök álmát. 

* 
* * 

Kornél fiai: János sz. 1850. okt. 25., iskoláit Eperjesen, 
Iglón és Rozsnyón végezte. 1868-ban a külföldön jár, jogot Buda-
pesten hallgat, önkéntesi évét Lőcsén szolgálja, majd a keszthelyi 
gazd. akadémián oklevelet szerez és aztán Toporcon gazdálkodik. 

Gusztáv sz. 1864. október 10. Iskoláit Ujhelyen, Pozsonyban, 
Szegeden, Budapesten és Aradon végzi, a jogot Budapesten hall-
gatja· Jelenleg főszolgabíró Lőcsén. 



Toporczi György ág. 

49. György. 

György született Toporczon 1777 április 14-én. Mint gyalogsági 
százados szolgál a Napoleon elleni háborúban, majd toporczi 
birtokán gazdálkodik szük viszonyok közt és a megyét szolgálja, 
mint adószedő és táblabíró, ügyvédi oklevelét 1798 február 1-én 
szerzi meg. 

1806 március 16-án nőül veszi Percián Vilmát, kinek hozományát 
20,000 forintot báró P. barátjára bizza, hogy vegyen neki birtokot 
az alföldön, mert helyzete idehaza tarthatatlan, anyja, Doloviczényi 
Anna Mária miatt, ki gyűlöli feleségét, mert fia nem vette el a neki 
szánt Szirmay leányt. 

A nemes báró P. ellenben a pénzt zsebrevágja, birtokot nem 
vesz és a 20,000 forint átvételét letagadja. Ebből hosszú eredménytelen 
per lett, mig végre a báró lelkiismerete a 60-as évek elején 
megszólalt és György fiainak hivatkozással a devalvációra a 20,000 
forint és kamatai fejében 4000 forintot fizet ki. 

György anyjának gyűlölete a vele Toporczon, György 
szomszédságában együtt lakó Ferenc fiára is át ragad s a viszony 
köztük csak Doloviczényi Anna Mária halálával javult, de azon kis 
örökség, melyhez György ezúttal jutott, nem menti meg az 1838-ban 
bekövetkezett csődtől. 

György 1818-ban felir a vármegyéhez, miszerint jelenleg 
Freyburgban lakó és a szepesmegyei Filicről származó Wéber János 
a Görgey nevet és előnevet bitorolja, minélfogva követeli, hogy 
ezen körülmény nemcsak a vármegyében, de az országban is 
tétessék közzé, nehogy idővel ezen nem Görgey a család birtokaiból 
részt kérjen. Ezen per a Görgey család részéről már 1773-ban 
indult meg és a vármegye 1818 december 10-én kiadja a tent kért 
rendelkezést, jogosan-e, még eldöntetlen. 



VI. tábla . A toporczi György ág. 
49. György 

sz. 1777 1V/14 
f 1843 IV/30 

százados táblabíró 
esk. 1806 111/16 
Perczián Vilma 
sz. 1784 VII/13 

t 1829 1/9 

! 
1 

1. János 
I 

2. Gidó 
1 

3. Sándor 
1 

4. Arthur 
i 

5. Gidó 
! 

6. István 
! 

7. Mária 
1 

8. Gyula 
1 

9. Anna 
! 

10. Armin 
sz. 1807 V/16 
t 1810 VI/19 

sz. 1808 VI/13 
f 1809 VI/9 

sz. 1809 
t 

sz.18181/30Toporcz 
f 1916 V/21 

honv. táb. fővezér 
esk. 1848 111/19 
Aubouin Etelka 
sz. 1822 IX/10 
f 1900 VII/20 

sz. 1810 11/13 Lőcse 
f 1864 IV/26 

osztálytanácsos 
Lindpointner Kata 

sz. 1818 XI/7 
" t 1886 XI1/8 
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t 1812 1/13 
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sz. 1826 
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sz. 1836 VI/24 
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t 1819 II/16 
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sz. 18121 V/28 Gör^ő 
f 1877 X/20 

honv. ezredes 
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esk. 1840 VJ/10 
Johnv Emília 
sz. 1821 VII/2 
t 1912 11/22 
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11. Kornél 
sz. 1895 V/19 

12. Berta 
sz. 1850 V1II/1 

esk. 1867 VIII/17 
I. Bohus László f 

II. gr. Bubna 
Ferenc f 

13. Gyula 
sz. 1839 V/22 

f 1897 1/2 
esk. 1864 VII/18 

Rucker Mária 
sz. 1839 II 1/22 

14. Károlv 
sz. 1842 V/ l 

tengerész 
főmérnök 

esk. 1872 VIII/12 
Riesz Antonia 
sz. 1847 VIII/7 

24. Anna 
sz. 1873 V/15 

Scheerer 
Gusztáv 

sz. 1866 X/4 

15. Sándor 
sz. 1844 III/6 
f 1893 IV/5 

I. Barger Alojzia 
II. Ulrich Katalin 

25. Eugénia 
sz. 1870 XI/1 

II. 
26. Alexandrin 
sz. 1881 1/23 

27. Gidó 
sz. 1872 X/6 

kapitány 
1914—17 

Hochberger 
Mária 

40. Anna 
sz. 1908 V/25 

41. Károly 
sz. 1907 V/30 

28. Róbert 
sz. 1678 1/23 

főhadnagy 
1914—17 

Gager Mária 
sz. 1885 11/17 

42. Elemér 
sz. 1904 VII/11 

29. Ferdinand 
sz. 1879 1/25 
katonatiszt 

1914-17 

16. Győrgv 
sz. 1846 1/12 

f 1905 
főhadnagy 

vasúti osztály 
főnök 

esk. 1871 V/21 
Klinger Anna 
sz. 1846 111/21 
f 1895 V/26 

I 
. 30. Gyula 

sz. 1891 VII/23 
katonatiszt 

1914—17 

17. Arthur 
sz. 1848 XI/12 
f 1899 X/29 

főmérnök 
esk. 1875 V/2 

Uglirsch Mária 
sz. 1852 H/1 

18. Árpád 
sz. 1851 VI/20 

Dr. Juris 
osztálytanácsos 
esk. 1871 IV/5 
Kronek Vilma 
sz. 1852 V/16 

31. Vilma 
sz. 1887 11/16 

43. Ágost 
εζ. 1899 VI/1 

32. Mária 
sz. 1896 IV/1 
f 1900 IX/22 

19. István 
sz. 1856 1/11 

szakoszály főnök 
Brosch Anna 
sz. 1864 III/19 

I 

33. Endre * 
sz. 1872 VII/26 

kapitány 
1914—17 
Pokorny 
Albertin 

sz. 1881 111/26 

20. Vilma 
sz. 1860 VII1/10 
esk. 1880 XI/15 
Sitke Gusztáv 

tábornok f 1911 

21. Gizella 
sz. 
t 

22. Ilona 
sz. 
t 

44. Albert 
sz. 1900 V1I/25 

45. Árpád 
sz. 1901 VII1/5 

34. Árpád 
sz. 1875 IX/12 

kapitány 
1914—17 
Schavel 
Viktoria 

sz. 1879 VIII/15 

46. Silvia 
sz. 1907 XI/11 

35. Erich 
sz. 1884 XI/23 

katona 
tüzérkapitány 

1914—17 

36. Rezső 
sz. 188j VI/23 
f 1915 V/25 

Geologus 
tanársegéd 
főhadnagy 

1914—15 elesett 
Rudnik mellett 

23. Anna 
sz. 1858 IX/27 
t 1864 IX/27 

37. Hilda 
sz. 1889 IV/25 

férjnél 

38. Imo 
sz. 1891 IX/24 

hadnagy 
1914-17 

39. Margit 
sz. 1893 II/12 
esk 1914 1/16 
Hans Roland 
Mitterwalner 





Vázla tos táb la . 
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Γ 
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I 
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I 
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3 
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I 
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Gyula 

I 
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I 
I. Géza 947 t 97 

I. Béla 1061 f 63 

Szár László 
t 1031 

Mihály 
Piast Adelheid 

Taksovy 931 + 72 
kun leány 

I 
Zsolt 

Ménmarót 896 + 950 
leánya 

I 
Árpád 889 t 907 

Áln 
I 

Rurik 
Premislava 

I . 
Vladimír 

970—1015 

Svjatoslav 
945—73 

Piast Riza 

! 
P. Micislav 

Riza Sváb Hgn. 
9 0 9 - 1 0 3 4 

I 
Boleslav 992 f 1025 

I 
Micislav 9 6 2 - 9 2 

I 
Zjemovit 9 1 3 - 6 2 

I 
Igor 912 1 6 9 Leszek 8 9 2 - 9 1 3 

Ruril^ 8 6 2 - 7 9 Zjemovit^861 —92 

Piast 8 5 0 - 6 1 
neje Repicha 

Lampert 
1090 t 1132 

I 
Hont 9 9 7 - 1 0 2 2 
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1819-ben György új ra fel ir a vármegyéhez, mivel 1819 
juliusában Schlachtovszkyné Krempászky Mária felgyújtotta Taporcot 
s ezen gyújtogató asszonyt a Görgey család egyik tagja kiadja a 
vármegyének. György ezen eljárás ellen tiltakozik, kifejezvén, hogy 
a családnak pallos joga van, tehát kívánja, ezen esetből kifolyólag 
ne lehessen precedenst csinálni, mit a vármegye 1819 december 
4-ikén ki is nyilatkoztat. 

György és neje Perczián Vilma fiait rendkívüli szigorral nevelte 
s ezzel alapját fektette le azon elpusztíthatatlan egészségnek, mely 
Görgey Arthurt majdnem 100 évig éltette. 

György 1843 április 30-án halt meg Petróczon és mint utolsó 
helyeztetett el a görgői templom kriptájában 

4. Arthur tábornok . 
Görgey Arthur született Toporczon 1818 január 30-án s noha 

pap akart »lenni, apja kívánságára a késmárki líceumból 1832-ben 
katonai pályára lépett s miután elvégezte a tulni utásziskolát a 60. 
gyalogezredben szolgált 

1834-ben szeptember 22-én a nemesi testőrségbe helyezik át 
mint hadnagyot, majd 1842 májusában a nádorhuszárokhoz mint 
főhadnagyot. 

Apja halála után 1845 julius 31-én letette tiszti rangját és 
Prágában vegytani tanulmányokat folytatott, ambíciója lévén egy 
budapesti tanszéket elnyerni. 

1848 áprilisában hazajött Toporczra, de csakhamar, május 
végén szolgálatra jelentkezett a honvédségnél, hol a győri 5-ik 
zászlóaljhoz osztatott be. 

A nyár folyamán Prágába és Bécsújhelyre küldetik egy gyutacs 
gyár létesítése ügyében, de midőn ennek felállítása egyre késik, a 
seregnél kéri alkalmaztatását 

Augusztus 30-án mint őrnagy a Tiszán inneni mozgó 
nemzetőrség szervezésével bizatik meg s a horvátok előrenyomulásakor 
szeptember végén, teljhatalommal felruházva, a Csepelszigetre 
küldték, a mikor az aldunai felkelést is parancsai alá rendelik. 

Jelentékeny része van a tízezer horvát azorai fegyverletétele 
körül, minek folytán ezredes lett. 

Kossuth ezután Móga tábornok parrendorfi táborába küldi 
Mógát ellenőrizendő. 
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Résztvesz a schwechati ütközetben, mint az elővéd parancsnoka, 
bár a haditanácsban ellenezte a határ átlépést, elkésettnek és 
jogtalannak tartotta azt, nem történvén az a horvátok szakadatlan 
üldöztetése képen. 

Október 31-én Kossuth a leköszönt Móga helyébe, a törzstisztek 
kívánságára Görgeyt kinevezi tábornokká s megteszi fővezérnek. 

Görgey ettől kezdve minden erejét és idejét a sereg 
szervezésére fordítja, bár ez igen nehezen halad a Kossuthtól 
ráerőszakolt határzár miatt s a protekció folytán kinevezet honvéd 
tisztek tudatlansága folytán. 

A forradalom egységes vezetése céljából Görgey már 1848 
decemberében szükségesnek tartotta Kossuth nyílt diktatúráját, mit 
ő írásban ki is fejtett a kormány előtt. 

Midőn Görgey Windiscbgrätz előrenyomulása folytán kénytelen 
lépésről-lépésre visszavonulni, Pesten, >a haza romjai alá temetkezni« 
ígérkezett, a kormány hiilt helyét találja, de a falakon nevealáirásával 
ellátva egy valótlanságokkal telt plakát díszelgett, mely a főváros 
alatt döntő csatát ígért. 

Csányi kormánybiztos elnöklete alatt a városban jelenlevő 
tábornokokból haditanács alakul, mely utasítja Görgeyt, forduljon 
seregével Vácznak és a bányavárosoknak, hogy a kormány 
székhelyétől egyelőre elvonja az ellenséget. 

Váczon 1849 január 5-én az ingadozni kezdő sereghez 
proklamációt intéz, melyben kijelenti, hogy a feldunai hadtest hü 
marad esküjéhez, királyához és 48-as szentesitett alkotmányához, 
ezért harcol, ha kell, idétlen republikánus eszmél? ellen is. 

Ezen proklamáció, melynek vezéreszméjéhez Kossuthnak 
mindvégig ragaszkodnia kellett volna, ha egyáltalában szándéka 
volt valaha a dinasztiával békét kötni, helyreállította ismét a rendet. 

Görgey Vácztól a bányavárosoknak fordul, maga után vonva 
az üldözőké', sok nehéz helyzetből szabadítja ki seregét s a rendkívüli 
nagy hideg dacára edzett és begyakorolt sereggel jelenik meg 
február elején Szepesben, honnan a Branyiszkó bevétele után 
Kassának tart hogy a többi magyar sereggel egyesüljön, magát 
Schlick és a többi osztrák sereg közé ékelve. 

Kossuth ekkor fővezérré a lengyel Dembinszkyt nevezi ki, 
aki tétovázó rendelkezéseivel nemcsak Schlicket engedi megmenekülni 
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a biztos kelepcéből, de a kápolnai két napos csatát is elveszti, 
minek következtében a honvéd sereg főtisztjei Dembinszky e lmoz-
dittatását követelik. 

Kossuth Tiszafüredre indul Görgeyt főbelövetni, de kénytelen 
a tiszteknek igazat adni s Dembinszky helyére Vettert nevezi ki, 
aki alig vévén át a fővezérséget, megbetegszik és Görgey m i n t 
helyettes fővezér viszi a honvéd seregeket győzelemről győzelemre. 
A hatvani, tápióbicskei, isaszegi, váczi, nagysallói győztes c s a t á k 
után felmenti Komáromot mindkét parton, de a so ros 7 csatanapon 
ellövöldözött és Kossuth által idejében pótolni elmulasztott 
tüzérmuniciónak veszedelmes h iánya megakadályozta abban, hogy a z 
ellenséget Győrnél tovább üldözze, mert ha ágyúi végleg elnémulnak, 
egy csapásra minden elvész, mit eddig kivívott. 

Hogy azonban a hadsereg kitűnő szelleme meg ne romoljon s 
a sereg foglalkoztatva legyen, míg a tüzérmunició megjön, Kossu th 
parancsából s a komáromi haditanács, Klapka sürgetése folytáni 
határozatából, Görgey Buda bevételére indul, melyet Komáromból 
Guyon engedetlensége folytán késve érkezett, várvívó ágyukkal , 
réstöréssel és felmászással 17 napi ostrom u t á n május 21-én b e 
is vesz. 

Időközben április 14-én megszületik Debrecenben a t rónfosztó 
és függetlenségi nyilatkozat, Görgey és a h a d s e r e g túlnyomó t ö b b -
ségének akarata ellenére s nagy megbotránkozására . 

Az u j kormánj 'zó, Kossuth, Görgeyt, h o g y ellenségét e lné-
mítsa, hadügyminiszterré nevezi ki, anélkül, h o g y a helyettes fő-
vezéri állástól megfosztaná. 

Ε kettős állásában Görgey mindent elkövetett, amit c s a k 
lehetett, hogy a hadsereg hiányait pótolja s ezzel a megkezdendő 
u j hadjárat sikerét biztosítsa. 

Görgey magában el volt tökélve, ha az u j hadjárat s ikerre l 
jár, Kossuthal és az országgyűléssel a detronizációt visszavonatni, 
mely lehetetlenné teszi a békekötést , mely m i n d e n háborúnak v é g -
célja 

Hogy tehát az uj hadjára thoz mindent előkészítsen, ő a tá -
borban marad és Klapkát küldi helyetteseként Debrecenbe 

Debrecenben Kossuth Klapkával egy defenzív hadi tervet 
dolgoztat ki, melynek alapgondolata volt bevárn i Bent t á b o r n o k 
felérkezését Erdélyből, a feldunai hadsereg vezényletét á tveendő. 
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De az idő telt, Bem m é g mindig n e m jött, várni t o v á b b nem 
lehetett s Görgey Kossuth hal lgatag beleegyezésével megkezdte junius 
közepén az u j támadó had já r a to t Csornától , Győrön és a Csaló-
közön keresztül Vág-Sempté ig 

Ε több napi kemény harc hadiszerencséjét junius 21-én az 
ellenség javára döntötte el Paniutin a l tábornagy orosz hadosztályá-
nak nagy kaliberű á g y ú t ü z e . 

Kossuth késleltető e l j á r á s a tehát m a j d n e m lehetetlenné tették 
Görgey szándékának a kivihetőségét, m e r t itt az orosz, n e m mese 
többé, de szomorú valóság. 

Görgey Pestre siet. A junius 26-iki minisztertanácsi ülésben 
a kormányzó elfogadja G ö r g e y indítványát ; rögtön minden magyar 
erőt Komárom alá vonni, Komáromra támaszkodva, c s u p á n az 
osztrák seregre mérni c s a p á s t csapás u t á n , az orosz sereg előnyo-
mulását pedig csak s z e m m e l tartani s alkudozásokkal hátrál tatni . 

Ha ezután sikerül H a y n a u seregét a Lajtáig visszaszorítani, 
akkor Görgey el volt s z á n v a győztes serege éléről egyrész t a 
dynastiát, másrészt a m a g y a r országgyűlést az 1848-i törvények 
alapján az alkotmányos k i r á lyság visszaállítására felszólítani, szóval 
békét kötni. 

De alig hagyta el G ö r g e y Pestet, K o s s u t h a komáromi kon-
centrációt egyoldalúan félrelökve, a szegedit rendelte el, vagy i s kard 
csapás nélkül a Maros v o n a l i g feladni k í v á n t a az országot. 

Görgey e parancsot j u l i u s 1-én vet te , mivel pedig seregének 
egyrésze, mintegy 13 ezer ember ké t -három napi íáróföldre volt 
még Komáromtól, a l evonu l á s t a lehetőséghez képest megígérte . 

Megakadályozta ebben az ellenségnek julius 2-án k o r á n reg-
gel meginduló támadása, me lybő l az úgynevezet t Komárom—ács i 
nagy csata fejlődött ki, m e l y az osztrák-orosz sereg visszavonulá-
sával végződött, de Görgey egy ágyuteke szilánkjától fe jén meg-
sebesülve, önkívületi á l l a p o t b a n kerül szá l lásá ra . 

Ε naptól kezdve ju l ius 12-ig Görgey seblázban fekve vezé-
nyelni képtelen s azért, mi e napokban tör tén t , Görgey helyettese, 
mint rangidősbb tábornok K l a p k a felelős. 

Klapka julius 11-én megkísérli H a y n a u seregét át törni , de 
kísérlete nem sikerülvén, G ö r g e y julius 13 -án fején még mindég 
nyílt sebbel, ígéretéhez k é p e s t elindul a II., III. és VII. hadtes t te l a 
szegedi koncentrációhoz. 
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Julius 15 én Vácnál útját állja Bebutov orosz tábornok, kemény 
csata fejlődik ki, mely késő éjjel az oroszok visszavonulásával 
végződik. 

Julius 16-án Paskievics herceg Aszód felől az orosz fősereg-
gel érkezik meg, melyen a Középtiszához itt áttörni lehetetlen. 

Görgey éjjeli visszavonulással, Nógrád és Borsod vármegyé-
ken át, Miskolcnál keres és talál rést Paskievics zömén keresztül 
a Felsőtiszához. 

Folytonos harcok és több nagy csata után (Naszód, Vác, 
Rétság jul. 17 , Lőköspatak 18., Harsány 2 3 , Görömböly 24„ 
Sajóvonal 35., Gesztely 28., Debrecen aug 2.) Komáromtól 28 nap 
alatt, 81 geographiai mérföldet megjárván, Görgey pontosan a szá-
mára Kossuth által kitűzött napon, augusz tus 9-én Aradra ér-
kezik az I. hadtesttel, melyet 10-én követ a III. és VII-ik, hogy 
itt Dembinszky Szeged-bánáti 45 ezer emberével egyesüljön. 

Igy szólt a kormányzónak mind a két sereg részére kiadott 
nyilvános parancsa, de titkon Kossuth Dembinszkyvel egyetértve, 
ez seregével Aradtól el, az ellenséges T e m e s v á r felé hátrál s itt 
éppen augusztus 9-én kezéből a parancsnokságot kiveszi az Erdély-
ből sereg nélkül váratlanul a csatatérre érkező Bem, kihúzván zse-
béből régi keletű egyetemes fővezéri kinevezését. 

Elveszti a csatát, úgyannyira, hogy vezérkari főnöke Guyon 
Rékásról aug. 10-én hivatalosan jelenti, hogy a hadsereg teljesen 
feloszlott. 

Guyon fönti jelentését Kossuth Görgeynek 10-én késő éjjel 
küldi meg tudomásvétel végett. 

Ezzel 1849. augusz tus 11-én Aradon olyan volt a pillanat 
katonai szituációja, hogy már 24 órával később valószínűleg sem 
a kormányzó, sem a kormánya önként és szabad elhatározásából 
le nem mondhat, sem Görgey Arthur nem lesz ura többé szabad 
akaratának és legeslegkevésbbé válogathat, a két ellenség közül 
melyiknek adja meg magát az utolsó magyar hadsereg. 

É s olyan volt a helyzet augusztus 11-én, hogy föltételeket a 
kapitulációra az egyik fél nem adhat, tehát a másik józanul nem 
kérhet, talán egygyen : a kegyelmen kivül. 

Azért Kossuth Lajos Magyarország ideiglenes kormányzója 
és kormánya, Görgey felszólítására, augusz tus 11-én délelőtt irás-
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ban leköszönt s az urak néhány kivételével elutaztak s ezzel 
szolidárisán tettleg beismerték, hogy Kossuth Lajos legsajátosabb 
49-i egész politikája, stratégiája és taktikája nem csak erkölcsileg, 
hanem gyakorlatilag is rossz volt, mivel a logika örök törvényei 
szerint megbukott eredményeiben és eredményei által. 

É s ugyancsak a mondott helyzet miatt tette meg Görgey 
Arthur augusztus 11-én délután Aulich hadügyminiszter s az összes 
tábornokok és törzstisztek haditanácsában azt az indítványt, hogy 
az oroszok előtt minden osztrák katona kizárásával egyébként 
föltétlenül, önként teszi le tizenhétezer emberével a fegyvert s ezért 
haj tot ta azt végre augusztus 13-án a szőllősi mezőn a Világos vár 
közelében, tökéletes katonai rendben, az aradi nagy haditanács 
határozatából, a leköszönt kormányzó előzetes tudtával és hallgatag, 
de tettleges beleegyezésével. 

Ε cselekedet által Görgey az orosz nagyhatalmat tette őrévé 
annak az igazságnak a történelemben, hogy nem Ausztria győzte 
le önerején Magyarországot. 

Az orosz fegyveres beavatkozást irott kötés előzte meg, mely 
szerint az osztrákok minden orosz-lengyel foglyot Oroszországnak 
s az oroszok minden magyar foglyot az osztrákoknak kiszolgáltatnak. 

Ez okból kénytelen volt Miklós cár a magyar tábornokokat 
Haynaunak kiadni, megkisérlette azonban, bár sikertelenül, számukra 
Bécsben amnestiát szerezni. 

Erőszakos kivételt tett Miklós cár Görgey Arthurral, szeszélyből-e 
vagy számításból ? mindenek előtt ő adott amnestiát neki és csak 
miután közbenjárására az osztrák császár is megkegyelmezett neki 
szolgáltatta ki őt is, kit azután Karinthiába internáltak, állás 
vállalástól eltiltották, de egyelőre fentartásáról nem gondoskodtak. 

1854-ben havi 100 forintot utalványoztak ki neki, ezen összeget 
1856-ban évi 2000 forintra, végre 1859-ben 4000 forintra emeltek, 
mely összeg az 1867-iki amnestia után be lett szüntetve. 

Görgey az 1867-iki amnest ia után hazatért s alkalmazást 
keresett, de mentől kevesebbet talált s közben a félrevezetett 
nemzettől sokat kellett szenvednie ; nem egyszer forgott élete 
veszedelemben, de ő szembeszállt minden veszéllyel és ügye 
igazságos voltának tudatában emelt fővel küzdött a létért, — a 
kenyérért, melyet az ámítás szülte gyűlölet tőle minden áron elakart 
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ragadni, kéjelegve gondolván azon pillanatra, midőn üldözötten 
menekül hazájából. 

Végre 1884 január 1-étől Tisza Kálmán kérelem nélkül 2400 
forint évi nyugdijat utalt ki, melyet Bánffy Dezső báró 1889 j anuá r 
1-étől ismét kérelem nélkül 3000 forintra emelt-

1901-ben megjelent Szél Kálmán rendelete az 1848/49-iki 
honvéd tisztek nyugdíjazásáról, melynek alapján Görgey Arthur 
1902 február 1-étől 8000 korona tábornoki nyugdijat kapott, mely 
összeg 1913-ban állandó és sú lyos betegségének költséges volta 
miatt a duplájára emeltetett. 

Meghalt 1916 május 21-én Budapesten 99-ik életévében. 
Eltemettetett ugyancsak Budapesten a Kerepesi temetőben a főváros 
által felajánlott díszsírhelyen. 

5. Gidó. 
Gidó született 1810 február 13-án Lőcsén, meghalt 1860 

április 26-án Bécsben. Előbb az eperjesi kollégiumot, ma jd a 
selmeci bányászakadémiát végezte sikerrel; szorgalma és tehetsége 
által a wieni bányászati minisztériumban osztálytanácsosi rangra 
küzdötte fel magát. A forradalom alatt testvérei miatt gyanusit tatván, 
rendelkezési állapotba helyeztetett, de a torradalom után ismét 
visszakapta állását mint osztályvezető osztálytanácsos. 

6. István 
István 1825 február 23-án született Késmárkon. Az első 

oktatást Arthur bátyjától nyerte, majd Lőcsén, Podolinban, Eper jesen 
jár, hol jogot hallgat 1842-ben jurátus Debrecenben, majd 43-ban 
Zsedényi Ede és Mattyassovszky Boldizsár követek jegyzője a 
pozsonyi országgyűlésen. 1845-ben váltóügyvédi oklevelet szerez, 
ma jd Karlovszky Zsigmond és Zsivora György irodájában dolgozik. 
1847 őszén Kiss Lajos udvari ágens irodájába lép Wienben, melyben 
1848 áprilisáig dolgozik, a mikor hazatér és juniusban beáll 
honvédnek és júliusban Óbecsén bevonul zászlóaljához (azért csak 
akkor, mert beteg volt) augusz tus 30-án hadnagygyá lép elő és 
Arthur bátyjának segédtisztje lesz s mint ilyen részt vesz a schweháti 
csatában. 

1849 január 30-án éjjel 25 fokos hidegben fontos jelentést 
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visz Promontorról Pestre, onnan Budaörsre s még ugyanazon éjjel 
ismét Pestre. 

Január 6-án Arthur bá ty ja a felvidékre küldi Zsedényi Gyula 
ezredes felkeresésére azon célból, vállalná el Arthur seregének 
vezérkari főnökségét. 

Görgey István Liszkán meg is találja Zsedényit, megbízatását 
á t ad j a ; Zsedényi be is vonul, de a császári sereghez. 

Görgey István 1848 január 18-án mint százados Besztercebányára 
vonul be, egy ú jonc század kiképzését vezetendő. 

Néhány napra rá megbetegszik s mint szolgálatra képtelen, 
kocsin követi a Szepes felé vonuló felsődunai sereget. 

Iglón február 2-án szemtanuja Kisewetter őrnagy támadásának, 
amint Guyon alvó csapatait meglepi és sajá t ágyúiból lövet rá 

Innen betegen Eperjesre, majd Miskolcra kerül, hol annyira 
helyre áll egészsége, hogy február 23-án lóra ül és mint segédtiszt 
április 1 -ig Arthur mellett van, amikor visszahelyeztetik zászlóaljához, 
melyet a győri és julius 2-iki komáromi csa tákban őrnagy hiányában 
ő vezényel. . 

A kápolnai február 27-iki csatában mint ordonánctiszt egy a 
legénység által elhagyott ágyú megmentése körül fáradozik, a mikor 
kilövik lovát alóla, mely maga alá temeti s ő csak nagy nehezen 
menekül meg a közelgő német lovasság elől. 

Julius 2-tól 7-ig a súlyosan sebesült Arthur bátyjánál van, 
honnan új ra zászlóaljához vonul be. 

Világos után orosz védelem alatt Pestre megy, később a 
Haynau 57-ik sz. gyalogezredbe soroztatott, hol 1852 nyár közepéig 
mint közlegény szolgált, a mikor 500 forint váltságdíj fejében 
szabadságoltatott. 

1853-tól 1875-ig ügyvéd Pesten, majd közjegyző ugyanott . 

Bécsből hazatérve a bátyja ellen emelt vád nagyon lesújtotta 
s pihenést nem ismerő szorgalommal fogott hozzá az 1848/49-iki 
szabadságharc tényeit bizonyító okmányok összegyűjtéséhez, melyek 
alapján 1885 és 1888 között kiadta 3 kötetes hatalmas munkájá t : 
„ 1848/49-ből", melyben okmányokkal cáfolja meg a testvére ellen 
emelt vádakat s kimutatja eljárásának korrektségét. 

.Ezen munkán kívül egész sereg cikkben védi a tábornok 
igazát s hivatalos teendőin kivül egész életét a rehabilitációnak 
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özetitelte, mely nélküle kétségkívül távolról sem lenne azon pontotl, 
a melyen tényleg van. 

Elete végén lefordította magyarra Görgey Arthur emlékiratát 
»Mein Leben und Wirken in Ungarn« , mit a saj tó általános 
tetszéssel fogadott. 

1912 január 13-án bekövetkezett halálával három munká ja 
maradt kéziratban, melyeknek kiadatását a kellő költségek 
deponálásával a Tud. Academiára bízta. 

Ezeknek elseje Görgey Arthurral foglalkozik 1848-ig, ez meg 
is jelent 1916-ban, másodika a száműzetésével és az u t ána 
következő idővel; harmadika pedig „Havasi gyopár" cimet viseli, 
melynek tartalma ismeretlen, mert csak 1920-ban bontható fel. 

A Görgey István életét sok sanyaruság, de tüneményes szivjóság 
kisérte. 

10. Ármin e z r e d e s . 

Görgey Armin született 1812 március 28-án Görgőn. Eleinte 
a testőrségnél, majd a Bakonyi gyalogezrednél szolgált, de a 30-as 
évek végén letette tiszti rangjá t , Toporczon gazdálkodott, egyszersmint 
a főpénztári ellenőrséget viselve a megyénél. 

A szabadságharc kitörésekor a 19 ik honvéd zászlóaljba lépett 
mint százados s harcolt az I. hadtestben Alészáros, ma jd Klapka alatt 

A tápióbicskei csatának kedvező eredményét ő vitte m e g 
Kossuthnak, ki ekkor őrnagygyá nevezi ki és Görgey Arthur 
vezérkarába osztja be. 

1849 április 16-án Szántóról a bányavárosok felé indíttatik 
egy száguldó csapattal, mely állott egy honvéd zászlóalj, egy század 
Miklós huszár , 24 utász és két darab hat fontos ágyúból, a főhad 
jobb oldalvédjét képezendő s a Tiszafüred, Miskolc, ipolyvölgyi 
utat tedezni, mely ez időszerint a hadiszerek szállítási vonala volt. 

Görgey Ármin meg is felelt- küldetésének, mert sikeresen 
küzdött a bányavárosokban a felvidéki tótok, Benedek és Barkó 
osztrák tábornokok és az orosz előcsapatok ellen. 

Az orosz betörés után julius 8-án Komáromban egyesül a 
fősereggel, mikor csapatának állománya 2570 ember. 

Julius 12-én dandárrá szaporított csapatával a sereg elővédjeként 
indul el Komáromból, mely feladatot 3 napon keresztül teljesiti Vácig. 

Közben julius 13-án alezredes lesz. 
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Julius 15-én visszaveri Bebutow orosz herceg előcsapatát ; a 
váczi csatában pedig a centrumot képezi dandára. 

Julius 17-én az északnak vonuló sereg hátvédjét képezi, a 
mikor az oroszok megtámadják, mely támadást Leiningen egy 
zászlóaljának támogatása mellett véres csatában sikerült visszautasítani 
s estig lolyó csatázás közt a fősereg visszavonulását fedezni. 

Julius 18-án az előző napi nagy veszteségektől megfogyott 
dandárját feloszlatja Görgey Arthur s Ármin julius 23 ig a beteg 
vezérkari főnök teendőit végzi. 

Augusztus 3-án ezredes lesz és a visszavonult Bayer 
vezérkari főnök teendőit végzi Világosig. 

Birta katonáinak bizalmát és szeretetét, szigorú volt, de 
igazságos és tehetséges katona s ha Arthur nem ellenzi előléptetését, 
mint tábornok a 14-ik aradi vértanú lett volna. 

Világos után halálra ítélték, mely Ítéletet utólag várfogságra 
változtattatott. Haynau és Bach befolyása folytán amnestiát kapott, 
mikor Toporczra jött gazdálkodni, hol 1861-ig élt, mikor a 45 éves, 
anyagi gondokkal küzdő ember jogi tanulmányokhoz kezdett s 
ügyvédi oklevelet szerzett. 

Késmárkon irodát nyitva egyszersmint egy pénzintézetnél 
könyvelői állást kapott. 

1877 október 20-án az élet küzdelmében kifáradva, önkezével 
oltotta ki életét. 

Nejétől Jamniki Johnyi Emíliától (szül. 1821 julius 2, f 1912 
február 22.) három fia született, kik közül kettő tábornok lett. 



. tábla . A toporczi György ág Armin alága. 

I 
1· Vincze 

SZ. 1841 II 1/21 
t 1905 11/8 

cs. és kir. altáb. 
esk. 1877 V/20 

Menninger Korolin 
sz. 1855 IX/4 

I 

5. Franciska 
sz. 1878 III/9 

I 
6. Emilia 

sz. 1880 V111/5 

I 
7. György 

sz- 1882 1/10 
husz-kap. 1914-17 

esk. 1812 III/30 
Radvánszky 

Eduardin 
sz. 1896 III/9 

I 
14. Arthur 

sz. 1914 VII1/27 

10. Armin 
sz. 1812 111/28 
f 1877 X/20 

honv. ezredes 
ügyvéd 

esk. 1840 VI/10 
Johny Emilia 
sz. 1821 VI1/2 
t 1912 11/22 

I 

2. József 
sz. 1844 XII/15 
f 1912 111/21 

tábornok 
esk. 1881 IV/2 

báró Lipthay Jolán 
sz. 1861 V/9 

I 
8 József 
1886 III /3 

húsz- kapit. 1914—17 
orosz fogoly 
1916 nyarán 

esk. 1913 IX/27 
Békássy Antónia 

I 
15. Emma 

sz. 1915/IV/26 

9. Károly 
sz. 1892 VI/30 
husz. főhadn. 

1914-15 
elesett 

1915 X/29 

3. Béla 
sz. 1846 1/15 
t 1846 11/13 

I 
10. Viktor 

sz. 1871 VIII/13 
husz. őrnagy 

1914—17 

I 
4. László 

sz. 1843 II 1/20 
f 1911 X/23 
államvasuti 
üzletvezető 
képviselő 

esk. 1868 X/19 
nemes Mihalik Mária 

sz. 1848 XII/15 
I 

11· László 
sz. 1876 IX/7 
husz főhadn. 

v. m. főjegyző 

I 
12. Adél 

sz. 1869 VI11/6 
Deisler Ν. 

I 
13. Aladár 

sz. 1883 IX/1 





A toporczi György ág, Ármin alága. 

1. Vincze a l tábornagy. 

Született 1841 március 21-érij meghalt 1905 április 8-án 
1863-ban technikus Budapesten, 1863 ban a déli-vasutnál van 
alkalmazva, de szembaja miatt elhagyja állását és 1867-ben 
Szepesvármegye II. aljegyzője lesz. 1870-ben mint hadnagy belép 
a honvédséghez, 1873-ban főhadnagy és 75-ig a wieni hadiiskolát 
látogatja, aztán 10 évig segédtiszt Kassán, 1884-ben soronkivül 
őrnagy lesz, 1887-ben a Ludovika akadémia aligazgatója lesz, 
1892-ben ezredes és 97-ben tábornok, majd altábornagy. 

2. József tábornok. 

Született 1844 december 15-én, 1855-ben katona lesz, 1864-ben 
hadnagy s mint ilyen, 1866 ban részt vesz az olasz hadjáratban, 
1866-ban főhadnagy, 77-ben százados, 87-ben őrnagy és a lovas 
testőrszázad parancsnoka, 92-ben alezredes, 94-ben ezredes, majd 
tábornok. Meghalt 1912 március 21-én Wienben, hol el is van temetve. 

4. Lász ló . 

Született 1843 március 20-án, meghalt Miskolcon 1911 október 
23-án 1862-ben műegyetemi hallgató Wienben 1866 ig, mikor 
Eperjesen nyer alkalmazást. 1867-ben Liptómegye tiszteletbeli 
főmérnöke. 1871-ben a Duna-Dráva vasútépítési társulatnál I. oszt. 
segédmérnök, 78-ban főmérnök az államvasutaknál, 1880-tól 81-ig 
a kolozsvári üzietvezetőségnél van, mikor 3 évre a minisztériumba 
rendelik. Ezután mint pályafentartási főnök Szabadkára kerül, 
1888-ban üzletvezető helyettes Szegeden, majd 92-től üzletvezető 
Miskolcon, 1910-ben Miskolc város országgyűlési képviselője lett 



A toporczi Miklós ág. 
12. Miklós. 

Miklós született 1615-ben. 1641-ben egybekelt Gradeczi 
Horvát Stansitch Krisztinával, ki meghalt 1662 junius 8-án. 

Miklós 1648-ban követ, 1677-ben elzálogosítja busóci malmát 
Fejéiváry Annának 120 forintért, 1681-ben tolvaj kurucok verik 
fel a házát Toporczon, a miért Görgey Jánostól kér elégtételt. 
Meghalt 1692 április 5 én délután 1 órakor. Eltemettetett a római 
katholikus templom kriptájába, noha evangelikus volt. Nejének és 
fiának síremléke alábbi feliratot viseli : Nemzetes gradeci Stansitch 
Krisztina úrnőnek 21 éven és 6 hónapon át legkedvesebb hitvesének, 
ki 1662 junius 8-án és fia Görgey Boldizsárnak, ki életének 8-ik 
évében és 8-ik hónapjában 1665 január 22-én halt el jámborul, a 
maga utódainak állította a halandóságra gondoló Görgői Görgey 
Miklós. 

Stansitch Krisztinának nyugosznak itt csontjai és hamva, lelke 
pedig a mennyeknek országába lakik örökre 

Ε síremléket a hitvesére és fiára gondoló bánatos Görgey 
Miklós állította. Készítette legkedvesebb leányának és szeretett 
unokájának a búslakodó gradeczi Stansitch Boldizsár az 1663. évben. 

1682 március 21-től Görgey Miklós vendégszeretetét élvezi 
Adámí Márton és Lázári Ágoston, evangelikus papok mindaddig, 
mig a lőcsei generalis meg nem engedi nekik, hogy Lőcsére 
bemenjenek. 

Ε két papot Lőcse hivta meg Breslauból. 

5. Miklós 

1662-ben Thökölynél van Árvavárában. 1663 augusztus 5-én 
részt vesz a párkányi harcban, 1664 novemberében ismét Thökölynél 



VIII. tábla. A toporczi Miklós ág (kihalt). 

1. Benedek 
1709 

2· Anna 
Baan Tamás 

I 
9- Miklós 

sz. 1733 III/21 
t 1740 H/2 Görgőn 

12. Miklós 
sz. 1615 

t 1692 IV/5 
követ, szolgabíró 

Gradeczi Stansitch 
Horváth Krisztina 

esk. 1641 
t 1662 VI/8 

I 

I 
3 Boldic 

1647 
t 1656 1/22 

6 Sándor 
sz. 1699 

t 1774 1/13 
táblabiró 

I 
4· Zsigmond 
1725—1740 

alispán, főisp helyett 
Szmrecsányi 

Zsófia 
I 
I 

7. Miklós 
sz. 1692 

f 1743 II 1/27 
Sulyovszky Éva 

t 1758 VI/20 
I 

5. Miklós 
1662 f 1709 

Borthóty Anna 

I 
8 Boldizsár 
1710—1737 

1737 szolgabíró, 
kapitány, (labancz) 

1710 
Ákay Zsuzsa 

I 
10. Ferencz 

I 
11· Sándor 

I 
12. Mária 

1776 
esk. 1748 11/22 

Kosztolányi László 

13. Eva 
1774 

esk. 1761 XI/25 
Szentiványi Lajos 

t 1814 V/26 

I 
14- Zsófi 





# 
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van Likova várában. Részt vesz Thököly Imre, majd II. Rákóczy 
Ferenc felkelésében s ennek következtében hűtlenségbe esvén, 
birtokait testvére, Benedek, 1709 ben királyi adományba kéri 
Heister császári tábornoktól. 

Miklós gyermekeiben ezen ág kihal. 



A toporczi Ezéchiel-ág. 
13. Ezéchiel . 

Ezéchiel 1G 16-ban született, 1647-ben követ, 1654. julius 5-én 
ő és testvére Miklós Lőcse város meghatalmazottjai a Thököly 
István és Lőcse közt évtizedek óta folyó határpörben, Ezen per 
Lőcse javára dől el, 1652-től 65-ig táb'abiró. 1663-tól 67-ig Thököly 
Istvánnal élénk összeköttetésben van. 1660-tól 65 ig főispánhelyettes, 
62-től 70-ig alispán, 1666 julius 9-én Szigan János nevü jobbágyát 
lefejezik, mert a korcsmában egy postaszolgát bottal leütött. Ugyan 
ez évben Miklós testvérével együtt a Lőcse és Teöke család közt 
tolyó határrendezésben vesz részt, 1668 január 30-án leég Ezéchlielnek 
Lőcsén az alsó Kör-téren levő háza. 

Görgey Ezéchiel vissza tér a róm. kath. hitre, mig testvérei 
megmaradtak evangélikusoknak. 

Ezéchlielnek egy rokona, ugyancsak Ezéchiel 1673-ban 
Lipót Királynál jár a fegyveres erővel elvett toporczi templom 
visszaadatásának érdekében, eredmény nélkül. 

3. Boldizsár. 

Boldizsár 1682 augusztus 7-ikén Thököly Imrétől tér vissza, 
hol követségben járt, 1685-től 97-ig labancz alispán és 1700-ban 
főispánhelyeltes, 1690 ben Görgey János busóczi malmát zálogba 
veszi 80 magyar forintért. 

6. Ezechiel«, 
1688-ban Lőrinc testvérével a lőcsei jezsuita gimnázium tanulója. 

Lőcse és Késmárk részéről a 13 város ellen folyó perben királyi biztos. 

28. Márton püspök. 
Született 1740-ben esztergomi főkáptalani kanonok, prépost, 

felszentelt püspök, Esztergom megye vikáriusa, majd pécsi püspök, 



IX. táb la . A toporci Eréchiel ág. (Kihalt.) 
13. Eréchiel katholikus lett. 

sz. 1616 f 1670 II/5 
táblabiró-követ 

alispán főispán-helyettes 
Máriássy Zsuzsa 

1. Erzse 
Görgey Ferenc 

2. Anna 
t 1743 V/5 után 

Berthóty Zsigmond 

I 
3. Boldi 

1682—1700 
követ-alispán 

főisp.-helyettes 
labancz 

Görgey Anna 

4. Krisztina 
Teöke Zsigmond 

5. Zsófia 
I. Ocskay Gáspár 

II. Jelenfy 

6. Zsuzsa 
Berzeviczy 

Pál 

7. Imre 
1710 

jezsuita 

I 
8. Lőrinc 

1670—1723 1688-ban a lőcsei jezsuita 
gimnáziumba 1723 alispán, Kuruc követ 

szónok I. Barkóczy Zsuzsa 
II. Szinyey Erzse 

9. Eréchiel 
1671 

Görgey Zsuzsa 

10. Anna 
Szinyey Kristóf 

11. Lőrinc 
sz. 1705 

t 1765 VII/31 Görgő 
I. Kubinyi Eva 

t 1760 XI/6 
II. Horváth Eva 

12. Anna 
Semsey 
Miklós 

13. Zsuzsa 
Mattyasovszky 

Sándor 

14. Eréchiel 
sz. 1710 

t 1762 11/18 Görgő 
1749 alispán kir. ta-
nácsos Péchy Anna 

sz. 1717 f 1782 

I 

I 
15. Julia 
Gostonyi 
András 

16. Zsuzsa 
sz. 1734 II/21 
ek. 1790 VI/1 

Teöke 
Lőrinc 

I 
37. Bora 

I. Teőke Sándor 
II. br. Ghilányi Imre 

17. Imre 
sz. 1736II/5 

t 1797 
Csókány 

Mária 

I I I I I I I I 
18 Lőrinc 19. Klára 20. Boldi 21. János 22. Pál 23. Anna 24. Róza 25. Johanna 

sz. 1737 XI/6 sz. 1738 XI1/2 sz. 1739 sz._1740 VII/7 sz. 1741 XI/17 sz 1743 VI/14 sz. 1744 XII/6 sz. 1747 
26. Erzse 
sz. 1749 

I 

38. Julia 
Makay 

ek 1760IX / I4 f 1803 1X/17 
Horánszky Dobay 

József Anna 

Szontagh 
Dora 

39 Sándor 
sz. 1771 111/24 

t 1802 VI/2 
Palczmann 

Johanna 

40. Antal 
sz. 1780 III/5 

t 1810 
Máriássy Mária 

sz 1779 
t 1852 

II. férje Görgey Pál 

Zafiry 
Sándor 

Orosz 
Pál 

41. Dora 
Melioris 
Dániel 
t 1841 

42. Anna 
sz. 1776 II/25 

t 1799 
esk. 1793 VIII/25 
Görgey György 

kapitány 

27. József 
sz. 1753 111/22 
t 1757 1/19 f 1807 VIII/23 

pécsi 
püspök 

I I I I I I I i I 
28. Márton 29. Antal 30. István 31. László 32. Zsigmond 33 Anna 34. Zsuzsa 35. Lőrinc 36. Mária 

sz. 1740 sz. 1753 IX/2 sz. 1753 IX/2 s z J 7 4 8 IX/8 SZ.1744J/I/4 sz. 1743 III/2 sz. 1742 1/9 sz. 1739 VIIl/20 Alojzia 
t t t 1807 IX/17 

alispán 1802 
táblabíró 

Potturnyai 
Kata sz. 1741 
t 1826 VII/6 

I 

t 1788 
kapitány 

elesett 

Berzeviczy 
Tamás 

sz. 1737 H/11 
apáca 

43 József 
sz. 1774 II/3 

f 1791 
katona elesett 

Belgrád 

44. Zsuzsa 
sz. 1785 VI/7 

esk. 1803 lV/18 
Máriássy János 

45. Anna 
sz. 1772 X/22 

46. Róra 
1800 

Melioris 
Gergely 

47. István 
sz. 1803 

t 1804 1X/26 

I 
48. Mária 

sz. 1804 X/10 
f 1879 IX/17 

esk. 1825 lX/3 
Görgey Károly 
sz. 1802 11/22 
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mely hivatalát azonban már el nem foglalhatta, mert 1807 augusztus 
23-án meghalt Budán, hol a budai kálvária kápolna alatt temették 
el. Nevéhez fűződik a toporczi iskola és paplak építése, valamint 
egy a káptalanban kezelt fundáció a répási, görgői és toporczi 
egyházi épületek rendbentartására. Ezen fundációra ez időszerint 
tulajdonképen csak Toporcznak volna jussa, mert a répási Görgey 
patronátus elévülés folytán megszűnt, a görgőit pedig a gróf Csáky 
család vette át, a toporczi patronátust pedig, mert a család többi 
tagjai vonakodtak a terheket viselni, Görgey János vette át, 10,000 
koronát helyezvén el örökletét képen a káptalannál a mindenkori 
javítások fedezésére, minek fejében ő és utódai a presentálási jogot 
gyakorolják és az évi számadásokat ellenőriztetik. 

32. Zs igmond kapi tány 
sírfeliratán olvasható : 

Tekintetes és nemzetes Görgey Zsigmond huszár kapitánynak, 
ki elesett az egész légiójával Dubiczánál, letörvén korai halállal 
élete 44-ik évében, a mikor a légió parancsnoka lett volna. Hasonló 
volt szellemére testvéreihez, erényekben szüleihez, lángeszével 
korának fejedelméhez méltó vala. A sors ugy akarta, hogy a deli 
Görgey Zsigmond, a legvitézebb hős ily fiatalon haljon meg. 

Zsigmond született 1744 május 4 ikén, elesett 1788-ban, 
Lichtenstein herceg alatt szolgált. 

6* 



A toporczi Zsigmond ág. 
2. István 

született 1635-ben. 1649-től 1651-ig a szepeshelyi jezsuita 
gimnáziumban van. 1660-ban a sziléziai Msana községben fekvő 
kúriáját elcseréli Kata nővére Ghilányi Jánosné malduri, busóczi és 
kislomnici birtokaiért. 1664-ben kislomnici birtokát eladja 100 
forintért. II. Rákóczy Ferenc hive. 

6. Zsigmond 
1684-től 1700-ig a lőcsei, majd 1702-ben a szepeshelyi gimnáziumba 

jár. Ádám és István testvérei 1673/4-ben a podolini piarista 
gimnáziumot látogatják és mindketten visszatérnek a r. kath, hitre. 

16. János 
II. Rákóczy Ferenc fanatikus hive, Rákóczyval emigrál és 1725-ben 
a francia Bercsényi ezredben tiszt, majd 1751-ben orosz katona 
szolgálatban áll. Lengyelországban hal meg. Neje Scheer Mária, 
kitől két fia születik, Péter és János, kiknek egyike nagyapja látszik 
lenni azon Freiburgban lakó Nem Görgey, Weber Jánosnak, ki ellen 
Görgey György, Arthur apja 1818-ban pert folytat nemesség cimer 
és a Görgey név bitorlása miatt Ezen per tulajdonképeni végitélet 
nélkül a feledés homályába veszett. Próbálkozásom Freiburgban 
Weber, alias Görgey utódainak és eredetének nyomára jönni 
eredmény nélkül marad. 



X. tábla. Α toporczi Zsigmond ága (kihalt), 
14. Zsigmond evangelikus. 

sz. 1612. 
báró Teuffel Margit 

von Grindersdorf 

1. Kata 
1660. 

Ghilányi János 

2. István 
sz. 1635.1649-1705 

Goliskovszky 
Zsuzsa 

3. Anna 
I. Borzeviczy 

Gábor 
II. Stankay Gábor. 

4. Anna 
Görgey Pál 

5. Mária 
Draveczky János 

6. Zsigmond 
1684—1702 

7. Adárn 
sz. 1660 r. ka th . lett 

1674 
Desseffy Anna 

8. István 
sz. 1661 

1674-ben r. katli. lett 

9. Zsuzsa 
Potturnvai Boldi 

10. Zsófia 
Zabreczky László 

11. Adáin 
Draveczky Zsuzsa 

17. Zsuzsa 
Neunlager 
Sebestyén 

18. Klára 
Kisóczy Mihály 

19. Erzse 
Hrabéczy Imre 

26. János 
sz. 1756 f 1795 

27. Zsigmond 
sz. 1773 IX/21 
t 1795 IV/23 

síremléke Lőcsén 
az evang. 

temetőben 

28. Pul 
sz' 1787 Π/2 

f 1875 
esk. 18)5 1/19 

katona 
I. Máriássy Mária 

II. Jób Emma 
sz. 1811 f 1879 1/4 

12. Lajos 
katona 

I. Bideskuthy 
Zsuzsa 

II. Nagy Anna 

20. Zsigmond 
sz. 1744 f 1775 
elesett Nimovó 

kapitány 
Richthauser Zsófia 
sz. 1749 f 1812 1V/11 

13. Éva 
I. Sváby Ádám 

II. Mattyassovszky 
Mihály 

14. Marton 
t 1773 

Draveczky Erzse 

15. Klára 
Bezzeg Ádám 

16. János 
sz. 1685 

kuruc menekült 
— 1751 francia és 
orosz szolgálatban 

Scheer Mária 

21. Anna 
Doloviczényi 

László 

22 Pál 
sz. 1740 f 1811 IV/23 

Potturnyai Julia 
sz. 1764. f 1827 

23. Boldi 
sz. 1781 f 1828 

katona 
Hairasz Klára 

24. Péter 
1751 

25. János 
1751 

29. Teréz 
sz. 1785 VI11/19 

t 1789 VII/26 

I 
30. Anna 

sz- 1790 V/27 
t 1872 1/19 

esk. 1819 V/16 
Kiss Pál 

31. József 
sz. 1794 V/15 

f 1^77 IX/3 
esk. 1813 VII/14 
Reviczky Teréz 
sz. 1792 X/25 
f 1841 XII/22 

32. Julia 
sz. 1792 VI/29 

33. János 
sz. 1797 V1I/21 

34. Róza 
sz. 1799 IV/23 

35. Apollónia 
esk. 1812 11/27 

Bajcsy Illés 

I 
36. Lajos 37. Weber 

alias 
Görgey János 

1850 

38. Fani 
sz. f 

39. Anna 
sz. 1822 1/18 

esk. 1848 1II/7 
Jurkovics Ede 

40. Jenő 
sz. 1815 111/9 
t 1873 IV/28 

esk. 1834 1X/3 
Wolf Eleonora 

sz. 1820 XII/10 
f 1865 XI/27 

41. Mária 
sz. 1816 VII/7 

f 1893 111/13 
esk. 1841 VI1I/2 

Schindler Nándor 

42. Matild 
sz. 1814 IV/19 
esk. 1848 V/31 
Szentandrássy 

Antal 

43. Mária 
sz. 1844 111/19 

f 1899 1/8 
esk. 1868 VII/22 
Gergelyi Tivadar 

I 
44. Eugenia 

sz. 1842 VI/20 
f 1865 X/18 

45. Eleonora 
sz. 1840 V/7 

f 1890 1/3 
Liszkay Miklós 





XI. tábla . A Görgői törzság. 
82. László 
sz. 1510 k 

1526 f 1592 
alispán követ 

kamarai főnök 
Czoppel Hedvig 

1. Jordán 
1593 -1599 

1596 követ alispán 1599 
esk. 1593 V/16 
I. Sóos Kata 
f 1598 XI/14 

gyermek ágyban 
II. Péczely Anni 
esk. 1599 VI/22 

2. Kristóf 
sz. 1560 k. 
1595-1651 

udvari ember 
kövfet alispán 

főisp.-helyettes 
I. Thurzó Bernhard rokona 
II. Faigel Kata de Seibels-

dorf 1628-ban még él 

3. Vilmos 
sz. 1560 k. 
1595—1639 

alispán követ táblabíró 
Thurzó Szaniszló prefek-

tusa főisp.-helyettes 
Gotssith Károlyi Kata 

(Lásd XV. tábla) 

4. Eufprosina 
sz. 1595 11/10 

t 

5. György 
sz. 1596 V/17 

t 

6. Kristóf 
Elek 
1628 

főisp.-helyettes 

7. Zsófia 
Dobay 
Gáspár 

I 
8. Keresztély 9. Jób 

1628 - 49 
udvarmester 

• Raszlaviczy N. 
II. Arszi Judit 

10. Gábor 
sz. 1600 k. 

1628 t 82 előtt 
Potturnyay 

Erzse 

11. Anna 
t 1681 előt t 

Semsey György 

12. Hedvig 
Szinyei 

Zsigmond 

13. Katalin 
1664 

14. Ráchel 
1664 

15. László 
Tököly István hive 

1628—1671 
Hoffmann István 
Tököly Zsuzsán 

sógornéja 
(Lásd XIV. tábla) 

16. Judit 
Nikházy 

17. István 18. Gábor 
sz. 1630 k. 
1690—1700 

Máriássy Mária 

19. Zsuzsa 
Vendy 
János 

20. Anna 
Petrócy 
István 

21. Erzse 
Potocky 
Sámuel 

22. Kata 
Sóos N. 

23. Gábor 
1738 

katona 
Lerch Zsuzsa 

24. László 
1705 f 1761 

Rákóczy hive 

25. Kristóf 
1733 

katona 

26. Jób 
sz. 1680 f 1771 VIII/15 

esk. 1720 után 
I. Szakmáry Anna 

f 1747 X/28 
II. Szabó Juiia 

III. Jóo Julia 

I 

27. Imre 28. Bora 
I. Horváth Sándor 

II. Simon Elek 

29. 
sz. 

Péter 
1742 

1772 

30. Arnold 
sz. 1742 

t 1763 VII/26 
katona 

31. Antal 
sz. 1728 H/l 
t 1776 XI/3 

32. I Mátyás 
sz. 1724 XI/5 
t 1765 után 

Kubinyi Zsuzsa 
sz. 1736 

t 1414 XII/22 

33. Zsuzsa 
sz. 1723 IV/4 

esk. 1750 XI/14 
Teöke Lőrinc 

I-től. 

! 
34. Sámuel 

sz. 1758 VIII/15 
t 1821 IV/30 

esk. 1785 VIÍ/10 
I. Okolicsánvi Klára 

sz. 1761 VIII/30 
f 1793 Ií'24 

II. Kapy Josepha, 
esk. 1798 

sz. 1785 
f 1849 11/8 

II I 

35. Bora 
1765—92 

Szinvey Ferencz 

36. Györgv 
sz. 1790 II/'lO 
t 1824 VII/4 

esk. 1817 V/12 
Teöke Veronika 

sz. 1790 H/5 
f 1861 VII/26 

(Lásd XIII. tábla) 

37. Rozália 
sz. 1787 X/10 

38. Lajos 
sz. 1791 VII/27 

3J. József 
sz 1793 11/19 

születése után halt 
meg az anyja 

40. Zsuzsa 
sz. 1798 IX/4 
f 1S01 VI/3 

II-től. 

Τ 
II-től. 

41. Károly 
sz. 1802 11/22 
t 1833 VII/20 

esk. 1825 IX/30 
Görgey Mária 
sz. 1804 X/10 
t 1879 IX/17 

42. Gábor 
sz. 1799 IX/10 

t 1874 
lovas őrnagy 
élt. Pozsony 

43. Josepha 
sz. 1800 XI1/14 

f 

44. Amália 
sz. 1803 IV/29 

esk. 1826 111/27 
Gundelfinger 

Károly 

45. Mechtildis 
sz. 1804 VIII/30 

I 
46. Arnold 

sz. 1797 VII/12 
f 1878 II/27 

alispán 
esk. 1833 VII/7 

Szirmav Eugenia 
sz. 1814 VIII/14 

t 1878 V/30 
(Lásd XII. tábla) 

47. Mária 
sz. 1832 X/7 

f 1904 
esk. 1852 IX/7 
Sváby Nándor 

48. Leontin 
sz. 1827 VII/12 
Mesko Vendel 

49. Arisztid 
sz. 1826 VI'18 

t 26 VII/11 

50. Károly 
sz. 1829 1/17 
t 1829 1/29 

51. Irina 
törvénytelen 

adoptált 





A görgői törzs ág. 
82. László 

fiatal éveit Rudolt király udvarában tölti, hol nőül veszi Czopel 
Kristóf kancellár leányát. 

1559-ben Görgey Márton megbízza Lászlót, hogy birtokait 
Görgőn, alsó és felső Répáson és Toporcon, melyeket Görgey 
Márton kanonoktól örökölt, ha a királyi fiskus leakarná foglalni, 
annak mondjon ellent-

1573-ban a szepesi káptalannal egyezséget köt, mely szerint 
azon görgői lakosok, kik a káptalan alá tartoznak, a dézsmát 
egyenesen a káptalannak fizetik, inig a Görgey család alá tartozók 
csakis a helybeli papnak adják tizedüket, a plébános azonban 
tartozik a káptalani alattvalóknak is a szentségeket kiszolgáltatni. 

Ezzel a pap függővé vált a földesúrtól, ami hatalmas eszköz 
volt a protestantizmus terjesztésére. 

1581-ben szepesi alispán, 1582-ben követ, majd a kassai 
kamara főnöke, a mely hivatalában meg is halt 1592-b3n ; nagy 
pompával szállíttatott Görgőre és temettetett el a templomban. 

1586-ban zálogba veszi Csorba Andrástól Urbanovka és 
Konyiszko nevü dűlőket Görgőn 

1587-ben Berzeviczy János Nagylomnicon két jobbágy telket 
ad zálogba Lászlónak 66 márkáért. 

1588 ban Csorba András tiltakozik, hogy atyja birtokait Görgőn 
és felső Répáson Lászlóra és testvérére Benedekre íratta. 

1589-ben László zálogba vesz Berzeviczy Jánostól egy telket 
Kakaslomnicon. 

1590-ben Csorba András egy telket ad el Lászlónak. 1592-ben 
László özvegye zálogba veszi Lórántfy Mihály és Pál birtokait 1000 
forintért Borsodban és megegyezik Görgey Jordánnal, Benedekkel, 
Csepanovszky Gáspárral és ennek nejével Csorba Zsófiával, a 
sörfogyasztásra nézve. 
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2. Kristóf 

pályáját a királyi udvarnál kezdi, onnan Thurzó Bernhardhoz 
Bajmócra kerül, hol Thurzó nejének rokonát veszi feleségül, majd 
ennek halálával Faigel Kata lesz második felesége. 

1595 ben Kristóf és testvérei atyjuknak testvéreivel kötöttt, 
1580-iki osztályát helytelennek mondják ki 

1605 tői 1617-ig alispán, 1609 és 1613-ban követ. 
1608-ban zálogba vesz Görgey Mártontól két jobbágy telket 

Farkasfalván és Toporczon. 
1609-ben Görgey Kristóf alispán előtt egyeznek meg egyrészről 

Thököly István és Késmárk városa, másrészről Görgey Márton. 
Görgey Márton ugyanis Farkasfalván, mely okból nem tudni, 
késmárkiakat megsebesített. 

1615-ben Kristóf neje Faigel Kata tiltakozik az ellen, hogy 
Faigel Ferenc és Lénárd birtokait bárki is magának követelje. 

1613-ban Kristóf tiltakozik Rol Jakab ellen Abaujban fekvő 
béczei szőlőjének eltulajdonítása ellen. Ugyan ez évben részt vesz 
azon küldöttségben, mely a protestánsok érdekében Lubomirszky 
lengyel hercegnél jár. 

1627-ben megvesz Liszkán 500 tallérért egy Pápa nevü szőlőt 
Káldy Márton kluknói jezsuitától, mely szőlőt az illető ajándékba 
kapott Raszlavicky Andrástól. 

1631-ben Kristófot és testvérét Vilmost felszólítja Soos Margit, 
adják vissza Jordán testvérük nejének Soos Katának hozományát, 
mivel az illető utódok nélkül halt el. 

1633-ban Kristóf ellen újból tiltakozik Görgey Ferenc és 
testvérei, mert atyjuk, Márton a görgői és bethlenfalvi birtokát 
neki eladta. 

1634-ben Kristóf ellen protestál Scheulieben Mihály, személyének 
megsértése miatt. 

1635-ben Kristóf és Görgey Márton ellen Görgey Benedek 
végrendelete miatt végzés hozatott Potturugay Dorottya ügyében, 
ki leánya volt Görgey Benedek leányának Katalinnak. 

1641 ben Kristóf nyugtázza Csáky István grófnak, hogy a 
velbachi kúria ügye rendeztetett. 

1651-ben Kristóf és Görgey Anna Semsey György özvegye 
megegyeznek, miszerint Kristóf toporczi birtokát 600 aranyért 
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zálogképen Annára íratja, de Anna kötelezi magát, hogy Kristóf 
halála után a 600 arany visszaiizetése nélkül vissza adja a birtokot 
Kristóf utódainak. 

Ezen megegyezésnek Anna testvére László ellent mond, minek 
következtében Anna azt vissza is vonja. Kristóf utódai igen gyakran 
használják a bethlenfalvi előnevet. 

9. Jób 
1644 március 12-én és 13-án Lőcsén jár mint Rákóczy György 
követe küldetésben Kassáról és megviszi Rákóczynak Lőcse hűségi 
nyilatkozatát, 1620-ban pedig Bethlen Gábor fejedelem nejének 
Brandenburgi Katalinnak udvarmestere, lehet ő az őse a'/on Görgey 
családnak, mely Erdélyben él. 

10. Gábor 
1628-ban megegyezik ő és testvérei anyjukkal jussuk ügyében. 

1648-ban ellentmond Rákóczy Györgynek a sárospataki és 
újhelyi birtokokba való beiktatásának. 

1652-ben zálogba veszi azon birtokokat Görgőn és Répáson 
Görgey Istvántól és Györgytől, melyeket Mraz Mihály és Jurmanics 
János kanonokoktól visszaváltottak. Ezen birtokokat ugyanez év 
elején a nevezett testvérek a két kanonoknak zálogba adták 800 
aranyért, hogy György testvérüket török fogságból kiválthassák. 

1660-ban okmányok ügyében fordul a káptalanhoz. 1664-ben 
Görgey István visszavonja azon szerződést, melyet apja László 
Gáborral kötött nővéreinek évi járandósága ügyében. 

1671-ben Gábor vizsgálat alatt áll, mert az a gyanú terheli, 
hogy levelezésben állott Vesselényi, Nádasdy és Zrínyivel, de a 
vizsgálat nem állapított meg terhelő adatot. 

1671-ben Gábor bizonyos ügyben meghatalmazást nyer. Ugyan 
ez évben súlyos beteg és több orvos vizsgálja meg. 

Ugyanez évben egyezséget köt László özvegye Hoffmann 
Zsuzsannával, Bossányi katalinnal és Omaszta Annával Semsey 
György hagyatékára nézve. 

1682-ben Gábor özvegye Potturnyai Erzsébet protestál Petróczy 
Istvánnak Buglóczon történt erőszakos foglalása miatt. 
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18. Gábor 
1690-ben ellentmond Görgey Ferencnek és Jánosnak két fundus 
elidegenítése miatt. 

1696-ban anyja Potturnyay Erzsébet kijelenti, hogy a toporczi 
polyánkai, buglóci és felsőszalóki birtokokat fia Gábor akarata 
ellenére zálogosította el. 

Gábor 11 Rákóczy Ferenc lelkes híve. 



XII. tábla. A Görgői Arnold ág. 
46. Arnold 

sz. 1797 VII/12 
f 1878 11/27 

alispán 
esk. 1833 VI1/7 

Szirmay Eugenia 
sz. 1814 VI1/14 

f 1878 V/30 
I 

I 
1. Béla 

sz. 1851 VI, 9 
f 1901 11/26 

ügyvéd, közjegyző, 
követ 

esk. 1879 VI/2 
Bánó Margit 

sz. 1860 11/29 
I 

2 Klementin 
sz. 1844 111/15 
f 1845 1V/4 

I 
3· Gyula 

sz 1841 1/4 
testőr, kamarás, 

százados 
1914-17 

I 
4. Sándor 

sz. 1839 Vl/4 
f 1902 IV/4 
főszolgabíró 

5. Henrietta 
sz. 1837 X/27 
f 1915 Vlll/8 

esk. 1856 Xl/23 
Desseffy József 

I 
6· István 

sz. 1835 Xl/23 
f 1888 1V/11 
esk. 1860 X/8 

Prichradny Malvin 
sz. 1840 Vlll/29 

I 
7. Miklós 

sz. 1880 111/8 
huszárkapit. 1914 
orosz fogoly 1916 

f · esk. 
.'Téglássy Gabriella 

sz. 1890 IV/10 

I 
8. István 

sz. 1886 Vlll/4 
iparfelügyelő 

I 
9. Gizella 

sz 1865 Vlll/27 
esk. 1890 1V/15 
Montskó István 

főbiró 

I 
10. Anna 

sz. 1868 V/12 
esk 1894 Vll/19 
Szakmáry Géza 

ezredes 

13 Béla 
sz. 1911 V/6 

I 
14. Ilona 

sz. 1908 V/17 

I 
15. Miklós 

sz 1912 Vll/23 

I 
11. Ernő 

sz. 1862 1/6 
földbirtokos 
gergelylakon 

főhadnagy 1914—17 
esk. 1899 X/24 
Semsey Etelka 
sz. 1873 111/8 

I 
16. Ilona 

sz. 1901 X/30 
f 1908 Xl/4 

12- Kálmán 
sz. 1864 111/9 
f 1864 V/24 





XIII. t á b l a . A Görgöi György ág. 
36. György 

sz. 1790 11/20 
t 1824 Vll/4 

földbirtokos Görgőn 
esk. 1877 V/12 

Teöke Neronika 
sz. 1790 11/5 

f 1861 Vll/26 
I 

I 
3. Jordán 

sz. 1852 IV/32 
t 1912 111/3 
főszolgabíró 

árvaszéki elnök, püs-
pöki jószágigazgató 

esk. 1885 XI/10 
Gr. Pongrátcz Hedvig 

sz. 1863 IX/30 
I 

1. Konstantin 
r. kath lett 

sz. 1818 1/23 
f 1860 111/4 

nemzetőr, ügyvéd 
esk. 1847 IX/12 

Szinyey Merse Anna 
sz. 1825 IX/9 
t 1885 VII/12 
' I 

I 
2. Regina 

sz. 1819 111/24 
t 1827 IX/25 

4. Silvia 
sz. 1849 Xll/31 

f 1852 IX/9 

5. Arisztid 
sz. 1851 II/9 
f 1914 VI/30 
husz. őrnagy 

kamarás 

6. Konstantin 
sz 1886 1X/2 

Dr juris 
husz. hadnagy 

1914-17 

1 
7. Arisztid 

sz. 1888 1/10 
elesett 1916 IX/20 

husz. hadnagy 
1914—16 

I 
8. Hedvig 

sz- 1889 111/26 
esk 1910 1X/3 

Dr. Dömötör Mihály 
sz. 1875 X/l 

sz 

I 
9. Félix 
1890 VI/4 

1892 1/28 

I 
10. Jordán 

sz. 1892 VIII/6 
gépészmérnök 

11. Béla 
sz. 1894 XII/12 
husz hadnagy 

1914—16 
1916 orosz fogoly 





(jorgoi Ciyorgy ag. 
36. György. 

A tradíció szerint „sziporkázó szellemű, maró élcü, a 
humorhoz értők előtt népszerű, a bélai polgárok előtt adomái miatt 
gyűlölt vala" . 

A családban cigány Gyurinak nevezték, megkülönböztetés 
képen a család ugyan akkor élt még két Gyurijától 

Felesége és Regina leánya sírkövén Lőcsén olvasható Görgey 
Regina Gabriella szül. 1819 március 24-én, f 1827 szeptember 25 

Egy angyal tűnt el miközülünk legszebb reményeim fele, 
mennybéli szikra volt egyénisége, nekem leányom, kedves testvéred 
neked. Fiam 1 most már egyetlen drága kincsem e világon életemnek 
boldogsága is, lehet, hogy majd a másvilágon, ha legördül a földi 
függöny, boldogan újra találkozunk. 

1. Konstantin 
18 éves korában anyja kívánságára róm. kath. lett, Kassán és 
Pesten jogot hallgat és ügyvédi oklevelet szerez 1841-ben. 1840 
és 46-ban európai utazást tesz. 1848 őszén beáll nemzetőrnek és 
részt vesz a kassai hegyen a Schlick elleni harcban. 

Konstantin halálát az absolut.izmus tapintatlansága okozta. 
Ugyanis a szepesiek Lőcsén farsangi mulatságot rendeztek, melyet 
a hatóság aznap este, midőn a vendégek már együtt voltak, 
betiltott, mire gróf Csáky az egész társaságot meghívta magához 
Hotkóczra. 

Alig volt együtt a mulatni vágyó társaság, midőn katonaság 
fogta körül a kastélyt és behatolva a terembe, szétoszlásra szólította 
fel a társaságot. 

A császáriak ezen fellépése és a későbbi beidéztetés annyira 
felizgatta az amugyis vérmes embert, hogy szélhűdés érte és meghalt. 
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9. Jordán 
1869-től 72-ig jogi tanulmányokat végez Kassán, majd a magyaróvári 
gazdasági akadémiának hallgatója. Utóbb 1882-ig Görgőn 
gazdálkodott. Szepesvármegye szolgálatába 1887-ben lépett mint 
aljegyző. 1888-ban lőcsei szolgabíró lett, 1891-ben a szepesszombati 
j á r á s főszolgabirájává választották és négyévvel utóbb Szepesvármegye 
árvaszékének elnöke lett, 1904-ben nyugalomba vonul és csak 
h a m a r rá a szepesi püspök kinevezi jószágigazgatójává, mely állásat 
haláláig viselte Három fia 1914 őszén a világháború kitörésekor 
önként jelentkezett katonának, mindhárman többszörösen ki lettek 
tüntetve. Közülük Arisztid 1916 szeptember 20-án roham alkalmával 
haslövés következtében elesett, előzőleg nyaklövésből gyógyulván 
fel Ideiglenesen Vladimírt volinszkiben temették el bajtársai, a 
13-as huszárok, honnan Görgőre vitetett át apja mellé 



XIV. tábla. Görgői László-ág. 
15· László 

Tököly István híve. 
1628-1671 

Hoffmann Zsuzsanna 
Tököly Imre 

sőgornéja 
1649/50-ben szepeshelyi gimnáziumban 

Podolini gim-
náziumban 1647/49 

Í .Kris tóf 
1686—1694 
táblabíró 

Kálnássy Anna 

2. Adám 
sz. 1635 

Rákóczy híve 
Kéry Anna 

I 
3. Gábor 

sz. 1636—50 
4. László 5. Job 

1661 
Mattyasovszky 

Anna 

6. Zsuzsa 
Székely András 

7. Pál 
sz. 1634 

t 1724 1/13 
Görgev Anna 

8. Anna 
Horváth Pál 

9. István 
Zádor Anna 

31. Kristóf 
1750 

kapitány 

I L 

10. Erzse 
I. Záborszkv Gábor 

II. Horváth Pál 

Rákóczy liive 

11. Anna 
Okolicsányi 

István 

12. Zsuzsa 
sz. 1680 6/21 

Görgey 
Eréchiel 

13. Kristóf 
Jezsuita 

14. István 
1712—30 
táblabíró 

Szentiványi 
Anna 

15. Imre 16. Mária 
Szentiványi 

Mátyás 

17. László 
1731—37 
táblabíró 

Pot turnyai 
Anna 

Rákóczy 
hive 

18. Erzse 
Gundelfinger 

György 

i 
19. Zsigmond 
Berzeviczy 

Ifona 
I 

20. Éva 
Vitális 
Mihály 

21. Mária 
I. Jekelfalvay 

János 
II.Horánszky 

Péter 

22. Boldi 
sz. 1695 
f 1760 

Alllay Magda 

23. Anna 
1700 

Dessewffv 
László 

24. Anna 
I. Faigel 

Zsigmond 
II. Vitézy 

János 

25. Zsuzsa 
I. Király 

István 
II. Pálfalvay 

Gábor 

26. István 
1731 

Péchy Klára 
I 

27. Zsófi 
ek". 1715 1/27 

I. Vitézy 
János 

II. Csákányi 
György 

28. László 
1711-15 

táblabíró 
Róth Mária 

I 
29. Kata 

Draveczky 
István 

32. Rora 
Tahy János 

33. László 
Toporcser 

34. Mária 
Rakovszky 

Miklós 

35. Erzse 
Miskolczy 

Sámuel 

36. Zsuzsa 
Magyary 

János 

37. Julia 
! 

38. Anna 
Pot turnyay 

Mihály 

I l i i 
39. Ilona 40.Zsigmond 41. Anna 42. Erzse 

Teöke 1761 ek. 1738 2/4 ek. 1738 4/27 
Zsigmond ek. 1761 7/26 Sustrik Korotnoky 

Görgey János Sándor 
Mária 

43. Anna 
Berzeviczy 

János 

44. Pál 
sz. 1738 
t 1795 

Kornides 
Judit 

sz. 1745 
f 1799 

a toporczi uj 
kastély 
építője 

45. Zsuzsa 
Pramer 
Ádám 

46. Is tván 
Miskolczy 

Anna 

47. Johanna 
ek. 1746 1/9 

l ' jfalussy 
László 

48. Zsuzsa 49. Gvörgv 
1754 

Bonis 
Mária 

50. Érzse 
Baj us 
Gábor 

53. Mária 
sz. 1778 VI /2 j 

T 1778 V I / 5 

54. Tamás 
z. 1779 VI/18 
f 1779 VII/3 

55. József 
sz. 1781 V/30 
t 1781 VII1/20 

56. Teréz 
sz. 1777 
t 1778 

57. Károly 
sz. 1784' 
t 1785 

58. Teréz 
sz. 1785 
f 1789 

59. János 
sz. 1722 

60. Teréz 
sz. 1724 

t 

61. István 
sz. 1728 

t 

62. Ándrás 
Török Mária 

63. Mária 
f 1712 III/19 

30. András 
1725 

51. Kristóf 
1742 

kadét 

52. József 





XV. tábla. 3. Vilmos 
sz. 1560 k. 

1595 f 1639 
alispán, követ, táblabíró 

prefektus 
Gotsith Károlyi Kata 

A pelejtei törzság. 

II Rákóczy Ferenccel 
lengyelországba bujdosik 

1. István 1652—1711 
kurucz kapitány 

Puky Ilona 

I 
2. György 

1652 t 1712 Vll/18 
katona 

török fogoly 
Semsey Anna 

I 
3 Judit 

I Rudnay Zsigmond 
H o d o s y Ferenc 

4. Katalin 
Semsey János 

5. Vilmos 
sz. 1618 f 1703 

udvaronc, alispán 
táblabíró 

Armpruster Anna 
esk. 1656 

református 

24 gyerek egy asszonytól 

! I 
6. Sándor 

1686 
7. Lajos 

1686 
8. László 

1686 
9. István 

1686 
10. Ilona 
Kálnássy 

László 
sz. 1655 
f 1683 

I-től 

11. Zsuzsa 
1711—16 
Eisdorfer 
Sámuel 

12 A. 
Gyön-

gyössyné 

13. B. 
Lövyné 

14. Ráchel 
Scholczné 

15. Klára 
Szögyény 

Ferenc 

és 18 kis 
korban 
elhalt 

16. Vilmos 
sz. 1667 

f 1745 X/23 
Somody Anna 

(Lásd XVI tábla) 

17. Imre 
sz. 1670 

f 1716 után 
alispán, követ 

prefektus 
I. herhei Bérczy 

Mária 
t 1710 előtt 

II Horváth (polocsoi) 
Mária 

18. Dávid 
katona 

19. Anna 
Lipkóné 

20. anka 21. Mátyás 
kapitány 

22 Eszter 
f 1715 
Bobrik 
György 
sz. 1646 
f 1709 

23. Eva 
Paulinyné 

24. Sámuel 
1700—62 

visói Miskolczy Bora 

l 
25. Erzse 

1762 
Miskolczy Péter 

26. Imre 
Miskolczy Mária 

27. Mária 
Ormos Miklós 

1 
28. György 

1779 

! 
29. Imre 
sz. 1733 

Kemecsei 
Fehér Julia 
esk. 1772 

1 

1 
30. Krisztina 

1775 
Cserépy Ferenc 

1 
31. Imre 
sz. 1710 

Szunyogh Julia 

1 
32. Julia 

sz. 1773 Vll/23 
f 1835 VI/7 

esk. 1800 V1I/10 
Inczédy István 

1 
33. Antal 

sz. 1777 VII1/3 
f 1834 Vl/10 

! 
34. Anna 

sz. 1780 111/6 
t 1854 XII/i7 
esk. 1826 Xl/16 

Koncz Pál 

1 
35 Károly 

sz. 1788 1/2 f 1852 111/25 
lakik Szabolcsban 

több megye táblabírája 
esk. 1835 II/14 

nagyváradi Fekete Teréz 

sz. 1816 X/12 f 1858 Vlll/21 

! 

1 
36. Krisztina 

sz. 1782 Vlll/22 
f 1832 

1 
37. Pál 

sz. 1793 Vll/14 
t 1836 VI/7 

hadnagy 

1 
38. Pál 

, sz. 1841 V/21 
t 1911 XI/28 

gazdász, földbirtokos 
Pelejtén 

esk. 1871 1/7 
Cseley Erzse 
sz. 1851 Xl/5 

s 

1 
39. Kálmán 

sz 1836 
t 

I 
40. Sándor 41. 

sz. 1837 sz 
t 

\ 
Paulina 

1839 1/24 

1 
42 Sándor 

sz. 1843 
t 

í 
43 Ágos t 
sz. 1849 

t 

1 
44. Kálmán 

sz- 1852 + 
Τ 

1 
45 Ilona 
sz. 1847 

esk. 1867 
Marschalkó Károly 

1 
46. Gyula 

sz. 1851 V/2 
t 1909 XI/19 

járásbiró 
esk. 1875 1/18 
Cseley Anna 

sz. 1853 1 V/13 
f 1913 Xll/23 

s 

47. Lajos 
sz. 1882 111/2 

bankhivatalnok 
esk. 1906 111/18 

Nagyváthy Anna 

54. Pál 
sz. 1906 Xll/31 

48. Irén 
sz. 1872 II/5 

esk. 1897 XI/23 
Éva Ödön 

49. Géza 
sz. 1875 1/22 

50. Gábor 
sz. 1878 111/20 

gazdász , főhadnagy 
rokkant 

esk. 1905 1V/20 
Sere Margit 

55 Margit 
sz. 1905 VI, 30 

56. Ilona 
1908 Xll/9 

57. Gábor 
sz 1907 1/22 

51. László 
sz. 1882 IV/14 

főszolgabíró 

52- Márta 
sz. 1877 IX/17 

t 1878 XI/12 

53. Ilona 
sz. 1875 XI/10 

esk. 1898 VI/14 
Eperjesy Ferenc 





Pelejtei törzs ág. 
3. Vi lmos 

1595-ben tiltakozik attyának 1580. évi osztálylevele ellen. 1618-tól 
22-ig alispán, 1618-ban és 19-ben követ, 1631-től 39-ig táblabíró. 

1620-ban levelezésben áll Szentiványi Mihálylyal Görgey 
Zsuzsanna hozományának ügyében. 

1623-ban Jesenay Miklóstól zálogba veszi Grancsot. 1625-ben 
főispán helyettes, 1630-ban várnagy. 

1632-ben három jobbágy telket zálogosít el Thurzó Katalinnak, 
Thököly István nejének, 

1636-ban tiltakozik a káptalan ellen, mivel felső Répáson 
barmai a termést elpusztították. 

Vilmos Thurzó Szaniszlónak teljhatalmú pefektusa volt. 
1639-ben már nem él, mert ekkor özvegye Pikóczon két 

jobbágytelket vesz zálogba Gotschied Horváth Tamástól . 

5. Vi lmos. 
Mint fiatal ember a királyi udvarban él, 1651-ben táblabíró, 

1656-ban eljegyzi Armpruster Annát, ki pozsonyszentgyörgyi szőlő-
jét neki a jándékozza 

1664-ben alispán. 
1662-ben mint a vármegye kiküldöttje a nádornál jár, hogy a 

szepesi lengyel alattvalókkal az ellentétes ügyeket rendezze. 
1698-ban a Sehőnvaldi osztályt revízió alá veszik, mibe Vil-

mos beleegyezik és a törvényszék igazolja. 
1681 ben Vilmos és István tiltakoznak Semsey Anna, Görgey 

György özvegye ellen, mert az egy birtokrészt Görgey Miklós 
kárára megterhelt. 

Ugyanez évben nyilatkozatot ad Zacher Mihály jobbágyáról 
Görgey Jánosnak. 

1682-ben Vilmos meghatalmazást nyer bizonyos ügyben. 
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1689-ben Görgey István tiltakozik Vilmos ellen, mert meg-
kérdezése nélkül a görgői kúriát Görgey Boldizsárnak zálogba adta. 
Ez ellen Vilmos tiltakozik, mivel a fundus t apja hagyományozta 
Görgey Boldizsár részére. 

1689-ben Vilmos ellentmond azon kúria elidegenítésének 
melyet ő Görgey Kristóf és Istvántól kapott . 1686-ban 509 forintért 
egy fundust ad át Görgey Boldizsárnak. 

1687-ben 1100 forintért eladja görgői és répási részét Görgey 
Boldizsárnak. 

17. Imre. 

A XVII. század végén Zemplénbe költözik és megalapítója a 
zempléni pelejtei ágnak. Pelejtét telesége Bény Mária révén kapta, 
kinek anyja Pelejtey Erzsébet volt. 

Imre Zrínyi Ilonának és Thököly Imrének hü embere. Alispán 
volt Beregben, majd Thököly Imrének prefektusa és vicekancellárja, 
követe Párisban (XIV. Lajosnál) , Konstantinápolyban, Lengyelország-
ban, majd megint Konstantinápolyban. 

1700 ban bizonyos egyezséggel van elfoglalva. 
1701-ben Imrét és második nejét Beregvármegyében beiktat-

ják, Végardó, Beregszász, Nagymusa, Kisdobra, Bodoló birtokokba 
Ugyanez évben fenti birtokokat Imre nejének ajándékozza azon 
feltétellel, hogy ha második neje utódok nélkül halna el, nevezett 
birtokoknak egy részét első nejének utódai, a másik részét pedig 
testvérei: Görgey Vilmos és Mátyás kapják. 

Ugy látszik ezen megállapodásnak mondanak ellent ugyanez 
évben a Forgács grófok. 

Imre második neje Horváth Mária 1715-ben még él, mert 
bizonyos ügyben meghatalmazást nyer. 

29 Imre 
Anyja Miskolczy Bora ellen apjának nővére Erzse tiltakozik 

1762-ben. Kifogásolván azon megegyezést, melyet férje Miskolczy Péter 
nővérével Bórával kötött. 

Imre 1775-ben ellentmond a maga és Krisztina nővére, Cse-
répy Ferencné nevében több nemes családnak, a vissi birtok adás-
vétele miatt. 
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1779 ben zálogba adja birtokainak egy részét Görgey Pálnak 
és nejének Kornides Juditnak 32 évre, 1200 forintért. 

46 Gyula 
egyik levelében ezeket i r j a : »En atyámat 7, anyámat 11 éves ko-
romban veszitém el, az anyám elhalása folytán, kit szintén kiskorú 
nővéremmel S.-A.-Ujhelyben lakó nagybátyám, váradi Fekete János-
hoz kerültem, iskoláimat Sárospatakon folytatandó. Ε gyermek-
korból emlékszem arra, hogy a midőn II gimnásiumi tanulásomat 
1756/7. iskolai évben végeztem, az édes anyámnak kosztpénzünket 
Görgey Pál bátyám VI. gimnásiumi tanulóra címzett levelünk — 
quártély változtatás folytán, a lőcsei postás ugyanakkor a »Kacz-
vinkel« utcában lakó Görgey Pál, akkor 60—70 éves öreg urnák 
kézbesítette, aki ennek folytán a gimnasium rektorához fordulva, 
bennünket Lőcsén felfedezett és származásunkra kikérdezvén, mi-
után Pelejtéről való származásunkat neki bemondottuk, megígérte, 
hogy kimegy Görgey Gézához Görgőre és a családkönyvbe beve-
zettet ott bennünket. Emlékszem továbbá, hogy Pelejtén lakiunk-
ban két nagy leveles ládában voltak családi irataink elhelyezve, a 
melyeket nagya tyám: váradi Fekete Pál Ujhelyen. rendezgetett is, 
de azokat Linka nővérem, — a leveles ládákat asztalnemüek tar-
tására kicserélvén — egy verslagba rakta, azok a házpadlásra ke-
rültek, a háztető azonban leégvén, a mi családi irataink a tüz pusz-
títása folytán elégtek. így a toporczi és görgői Görgey Nemzetségből 
való származásunk igazolására más adattal, mint a nékem jutot t 
édes atyám pecsétnyomó gyűrűjével, kövébe bevésett címerrel, n e m 
birtam, tehát magamnak kellett utána járnom, amidőn patvarista 
koromban e felől a családban egyedül gondolkozni kezdtem, mivel 
Pál bátyám Czenken gazdasági intézetet végezve, a gazdatiszti 
pályára lépve, a családi dolgokra nem sokat ügyelt.« 



Pelej tey Vilmos ág. 
12. György kapi tány . 

György kapitány, ki született 1754-ben és meghalt 1834-ben, 
a kissárosi róm. kath. templomban van eltemetve. Az utolsó török 
háborúkban 1788. szeptember 21-én mint a Nádasdy gyalogezred 
főhadnagya, fogságba esett és Konstantinápolyba hurcoltatott, hol 
két évig és 7 hónapig raboskodott , mig végre 1791. április végén 
a héttoronyból a csatornán keresztül megszökött , ismét szolgálatra 
jelentkezett és 1793. szeptember 29 én mint kapitány évi 600 fo-
rinttal nyugdíjaztatott . 

Fogságából hiába ir levelet levél u tán rokonainak, hiába volt 
Görgey Márton püspök és gradeczi Horváth Imre királyi tanácsos, 
szepesi alispán közbenjárása, a katonai kincstár semmit sem tesz 
kiváltása ügyében, noha a Görgey-család vállalta a vele járó költ-
ségek fedezését. 

Mily sanyaruságokban lehetett a foglyoknak része, minden 
leirásnál jobban igazolja azon tény, hogy 887 fogolyból 1788. 
szeptember 21-től ugyanez év december l - ig mindössze 27 maradt 
életben. 



XVI. táb la . A pelejtei Vilmos ág. 
16 Vilmos 

S Z . 1667 f 1745 X/23 
Somody Anna 

I 

1. Anna 
1718 

Fulky Mátyás 

I 
2. Mihály 3. Bóldi 

sz. 1711 V/5 
1733 

I 
4. Zsóíia 
esk. 1730 

Fabricy János 

! 
5. Mária 

sz. 1702 111/28 

10. Vilmos 
sz. 1752 

Gergelylaki Zsuzsa 

I, 
11· Eva 

Kovácsné 

I 
15 Anna 

sz. 1795 II/6 
esk. 1814 XII/26 

Jekelfalussy János 

I 
16- Márton 

sz. 1796 11/6 
f 1839 VII/11 
követ, alispán 

Daxner Apollónia 
sz. 1803 t 1832 V/3 

6. Vilmos 
sz. 1704 11/11 
t 1789 előtt 

Porubszky Éva 
1789-ben még él 

I 

7. Menyhért 
Klindy Mária 

sz. 1711 f 1786 

I 
8. Judit 

sz. 1699 VI11/15 
Fabriczy Dávid 

I 
9· Gáspár 

sz. 1705 V/29 
Fabriczy Judit 

12· György 
sz. 1754 

f 1834 V111/16 
kapitány 

esk- 1793 VII1/25 
1. Görgey Anna 

sz. 1776 11/25 
f 1799 VII1/31 
II Roth Ágnes 

I 

13· Imre 
sz. 1756 

t 

I 
14. Anna 

SZ. 1757 f 1829 
esk. 1796 

Holegancz János kapi-
tány sz. 1731 f 1805 

I 
17. Anna 
sz. 1797 

t 

18. Mária 
sz. 1799 VI/27 

t 1800 II1/9 

I 
19. Géza 

sz- 1819 V1/24 
t 1885 Vlll/20 
alispán, követ 

esk. 1855 VI/26 
Teöke Mária 

sz. 1835 VII/12 

I 
20. Arabella 
sz. 1825 I/l 

t 1897 IX/17 
Péchy Szilárd 

I 
21. Ferdinánd 
sz. 1821 III/10 

f 1823 11/10 

I 
22. Emánuel 

sz. 1822 IV/21 
t 1825 1/6 

I 
23. Annibal 

sz. 1823 Vl/6 
24 Kálmán 

sz. 1826 1X/26 
f 1827 Vl/24 

I 
25. Gizella 

sz. 1828 Vlll/24 
f 1870 11/15 

esk. 1850 VI1/31 
Neumann Ferenc 

őrnagy 





XVII. tábla. 

82. Benedek 
1570-97 

Fritchv Anna 

A római kath ág. 

1. Katalin 
1600 

Poturnvai Pál 

2. Márton 
1607—45 

sóvári Soós Anna 

3. Dorottya 
Hedry Zsigmond 

4. Bora 
í. Petróczy,Boldi 
II. Hedry Ágost 

5. Sándor 
1658 

Gombos Anna 

6. István 
f 1645 

7. Ferenc 
1670 1719 

labbanc alispán 
főispán helyettes 

Teufel Margit 

8. Jánoa 
1657—1706 

labanc alispán, 
táblabíró, 

főispán helyettes 
I. Báan Anna 

II. Erdődy .Judit 
III. Inczédy Zsuzsa 

9. Erzse 
Pálfalvay Gábor 

10. Zsuzsa 
Berthoty Sándor 

11. Ferenc 
1675-1713 

Görgey Erzse 
1708 kuruc főbíró 

12. Sándor 
jezsuita 

1675 

13. Márton 
Raszlavíczy Anna 

14. Anna 
Görgey Boldi 

15. Miklós 
1650 t 65 

alispán 
Gönczv Mária 

16. János 
1720—24 
táblabíró 

Máriássy Éva 

17. István 
1685-1700 

prépost, kanonok 
Váradon, 

1700-ban a kassai 
konviktusban 

I I I 
18 Ferenc 19. Dóra 20. Benedek 
1691—1727 I. Berzeviczy János 1703 f 25 

labbanc alispán II. Szinyei Kristóf kuruc vm. főjegyző 
Lónyay Kata III. Máriássy Gábor I. Ladamérszky 

Éva f 1711 előtt 

21. Zsuzsa 
Splényi László 

22. Erzse 
I. Potturnyási 

László 
II. Vattav István 

23. Márton 
1734 

kanonok 

24. Zsuzsa 
Dobav Gábor 

! 
25. György 

kuruc 
1705 f 14 

I. Garrassy 
II. Gr. Károlyi 

Erzse Csáki 
Miklós özvegye 

26. ^Éva 
Draveczky Imre 

27. János 28. Miklós 
Palugyay Klára 

29. Dora 
Hedry András 

30. Boldi 
kuruc 

sz. 1681 
f 1747 111/31 

táblabíró 
Luzsinszkv Éva 

32. Zsuzsa 
Gundelfinger János 

33. Erzse 
Ilosvay János 

II-tól 
34. Ferenc 

1711 

35. Benedek 
sz. 1698. 

t 1745 IX/16 
Szigethy Kata 

36. Mária 
Horváth László 

37. Ezechiel 
Horváth Mária 

38. Eva 39. János 
1747—63 
táblabíró 

Ugranovics Klára 

40. Sándor 
t 1763 IH/9 

esk. 1756 VI/27 
Doróczy Erzse 

41. Klára 
Dobay János 

42. 
Simonyi 

Imre 
Franciska 

43. Ferenc 
pap 

44. Julia 
esk. 1755 V/4 

Mattyassovszky 
Sándor 

45. Mária 
esk. 1761 VII/26 

Görgey Zsigmond 

31. Ferenc 
sz. 1683-96 

Semsey Erzse 
1916-ban a kassai 

konviktusban 

46. Julia 
Jancsó Ferenc 

47. Mária 
sz. 1757 VIII/12 

t 1760 V/26 

s 
48. Elek 

sz. 1758 XI/13, 
+ 1759 VII/29 

49. Boldi 
1760 

f 1760 1 / 4 
1/3, 

50. Mária 
sz. 1761 VI/15 

/ 





A róm. kath. á g 
85. Benedek . 

t 
Benedek és ága mindvégig róm. kath. marad . 1575-ben meg-

veszi Csorba Andrástól a felsőrépási malmot 110 forintért, 1585-ben 
zálogba veszi Szentandrássy Margit birtokát 75 forintért Pik falván. 
Ugyanekkor megveszi Király Pál 33 holdas birtokát Kisóczon 200 
forintért, 10 szepesi mérőrozsért, egy szekér szénáért és két juhért. 
1593-ban zálogba vesz a káptalantól 200 forintért egy telket Farkas-
falván és egy másikat Csontfalván. 

1583-ban a görgői várkastélyát, mely bővítés alatt állott, a 
katonai kincstár leromboltatja. 

2. Márton 
1607-ben felszabadul Görgey Kristóf gyámsága alól és birtokát 
ugy látszik nem a legjobb rendben veszi át, mert 1609-ben perben 
van a késmárkiakkal és Thököly Istvánnal 1640-ben pedig a káp-
talantól perli almási birtokát. 

7. Ferenc 
1670-ben április havában I. Rákóczy Ferenc katonái Sándor test-
vérével egyetemben elfogják Eper jes közelében, amint 80 császári 
katonával Szatmárra igyekszik. 1698-tól 1703-ig és χ 713-tól 1719-ig 
labanc alispán. 1688 ban gróf Csáky István a templom elkobzó bi-
zottság komiszáriusává teszi meg. 1680-ban mint jégkárbecslő sze-
repel, amikor két ebédért és egy vacsoráért a vármegyének 36 
forint és 60 dénárt számol el, 1689-től 95-ig 1696. és 99-ben ma jd 
Ζ 170-től 1707-ig főispán helyettes, ő öntette 1707. és 1708-ban a 
görgői templom három címeres harangját . 

8. J á n o s 
1657-ben a főispán kívánságára lép a vá rmegye szolgálatába, 
1667-től 1675-ig alispán 1670-ben és 1697-től 1700 ig főispán 
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helyettes, 1652-től 65-ig táblabíró. Talán ő az, ki 1650-ben Győr-
vármegye követje. 1678 ban birtokai a kurucok által le vannak 
foglalva Kissároson és Zsebfalván Ezen birtokokat később vissza-
kapja, de II. Rákóczy Ferenc őket újból konfiskálja s midőn János 
1706 ban meghal , neje és gyermekei visszakérik a birtokokat és ez 
okból 1707. márciusában Kassára idéztetnek. 

11. Ferenc 

1675-ben tiltakozik Sándor jezsuita testvérének eljárása ellen, ki 
Ferenc birtokait a jezsuitáknak ajándékozta. 1682-ben Thököly Imre 
táborában van, 1698-ban fridmani részét 10,000 forintért e ladja gr 
Csáky Istvánnak. 1708 ban ku ruc főszolgabíró. 



XVIII. tábla . A gergelyi család nemzedékrendje 
Görgey N. 

állítólag Szentiványi Erzse 

I 
Görgely János 
sz. 1767 körül 
Lányi Eleonora 

f 1836 
Lányi Pál leánya 

esküvő 1794 XII/22 
I 

János lakott Krigen 
sz. 1797 
f 1875 

Husz Teréz 

I 
Pál 

sz. 1806 
f 1814 

György lakott Lipniken 
sz. 1801 

Bielek Amália 
sz. 1809 f 1863 

Lajos 
sz. 1800 
f 1812 

I 

Nándor 
sz. 1830 

neje 
Pongrácz 

Béla 
sz. 1832 
t 1873 

Aladár 
sz. 1859 
I 1862 

Bartalon Tivadar 
Hanusfalván lakott 

Görgey Mária 
sz. 1844 f 1899 

Γ 
Gyula 

sz. 1838 
Kégel Vilma 

Róza 
sz. 1836 

Mária 
sz. 1834 

Axmann Gyula 

Gizella 
sz. 1862 

I 
Jenő 

sz. 1869 
t 

I 
Mária 

sz. 1870 
János 

sz. 1855 körül 
városkapitány * 

Késmárk 
neje Schőnvisner 

leány 

I 
Irén 

Kálmán 
Toperczer 

Paula 

I 

János 
sz. 1842 

I 
Pál 

lakik Lipniken 

Margit 
Szabó István 

I 
Jolán 

Balogh János 
Paula 

Bezsila Nándor 
Blanka Böske 

Ilona 
Ujfalussy 
Brunóné 

I 
György 
jegyző 

Busóczon 

Kálmán 
sz. 1887 

elesett 1915 

Margit 
Saf ranko János 

Bertalan 
katona 

Miklós 
katona 

Vilmos Nándor 

Némely mende-monda szerint a Gergelyi család a Görgey családból származna le; ezen állítás igazolására azonban eddig nem sikerült nekem adatot találni s e kérdés 
eldöntése függőben marad mindaddig, míg u j a b b adatok n e m kerülnek napfényre. Tény annyi, hogy az első a matriculákban feltalálható Gergelyi esketése alkalmával mint Görgely 
van beírva s első fiának születésekor szintén, csak később szerepel Gergelyi név alatt. Az is bizonyos, hogy ezen első Gergelyi a Lányi családba való beházasodás által jutott 
Lipniken birtokhoz. 





Akik szoros nexusban vannak a Görgeyekkel, de nem bizonyos, hogy Görgeyek. 

Β 

I 

I 
Jaroslo 

de Scepus 
I 

Hurusk 
1 2 8 0 - 8 9 

kapja 
Harasztot 
és Nádast 

I 
Comes 

Henning 
de 

Kolcsó 
1297 

Comes 
Danus 

de 
Lőcse 
1314 

I 
Hensch 
Albus 
kapja 

Kolcsót 
1263 

I 

Hans 
1327 

Knébel 

János 
1320 

de 
Lőcse 

I " " 
György 

I 
Leonard 

de Scepus 

I 
c 
I 

I 
Comes 
Büchel 

kapják hárman 
Nádast 

1263 

I 
I 

János 
1272 

Gobelin 
1258 

Hermán Chudrum 
1296—97 

de Gargov 

Vilmos 
magiszter 

1280 

Heiderich 

András Gábor Márton János 

de Gargov 1296—97 

István Cosma 
I 

Mátyás Césár István 
de Gargov 

1295 

Salamon 
1320 





Záradék. 
Áttekintve a Görgeyek működési terét a földmivelé-

sen kivül azt látjuk, hogy az idők folyamán adott a csa-
lád 3 főispánt, 12 szász comest, 23 táblabírót, 14 kö-
vetet, 26 alispánt, 6 főszolgabírót, 15 papot, köztük 
I püspököt, több prépostot és kanonokot. A papok 
a XIV., XV. és XVI. századra esik összesen 7, a 
XVIH-ikra 8. 

A katonai pályán 77-en működtek, köztük 4 tá-
bornok. A jelenleg duló világháborúban 22-en vettek 
részt, közülük 3 elesett és 3 fogságban van. 

Adja az Isten, hogy ezen világfelfordulás mielőbb 
végett érjen és ne követeljen több áldozatot a családtól. 

········· ... 
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