
Helyreigazítás

javított változatát az alábbiakban közlöm, annak elismerésével, hogy az I. szám

az alábbi helyesbítést teszem: az általam feltárt és publikált forrás átírásában és 

dr. Bessenyei József egyetemi tanár.

KISZELYNÉ TÓTH ANETT

GUTHI ORSZÁGH KRISTÓF 
VÉGRENDELETE

tagjai, élükön mindjárt I. Mátyás király nádorával, Guthi Országh Mihállyal.

tagjaként Guthi Országh Kristóf halálával magvaszakadt a Guthi Országh család, 

nak vizsgálatát – kívánom nyomon követni.

Tevékenységük és szerepük vizsgálata kiterjed a társadalmi és politikai életben 

való részvételükre, a birtokviszonyaik alakulására, kapcsolatukra a bécsi udvarral, 

a magyar királysággal és a mindenkori uralkodóval, valamint az arisztokráciával.

kutatom Guthi Országh Kristóf személyét, aki egy személyben viselte – a fel
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udvari tisztségeket. 

nanz Ungarn, Hofkammerarchivban található.1

Országh Christoph

Nos Nicolaus Olahus miseratione divina archiepiscopus ecclesie metropolitane 

Strigoniensis, locique eiusdem perpetuus, ac comitatus Honthensis comes, pri

mas Hungarie, Sancte Sedis Apostolice legatus natus, summus et secretarius can

secundi, Dei gratia Romanorum electi imperatoris, semper augusti, ac Hungarie, 

Bohemie etc. regis, archiducis Austrie etc. Memorie commendamus per presentes 

Anthonius Gheregy nostram venientes in presentiam nominibus et in personis ge

presentaverunt nobis quasdam litteras ipsius condam domini comitis Christopheri 

Orzagh serie testamentarie dispositionis eiusdem in se continentes, sigilloque et 

chyrographo suis communitas, tenoris infrascripti petentes: Nos habita cum ins

tantia, ut quomodo litteras huiusmodi in specie propter varia, diversa discrimina 

ac Germanie, Hungarie et Bohemie etc. regis, archiducis Austrie, ducis Burgundie 

etc., necnon comitatus Neugradiensis comes, memorie commendamus per presen

nobisque ad aeternam beatitudinem sanguine praetioso domini nostri Jesu Christi 

1
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nobis institutam commigrans sit, in nomine Sancti Trinitatis summo presente ac 

sano, tali uti sequitur ordine, rerum nostrarum mobilium et immobilium ultimam 

dispositionem facimus. Postquam divina Maiestas, spiritum nostrum, nobis per se 

damus tandem, cum Memorata Maiestas caesarea, dominus Noster clementissi

Tar vocatorum, cunctis possesionibus et emolumentis devolvendis ac cedendis ab

cutorem item et defensorem huius nostri testamentalis Dispositionis secundum 

eius Maiestatem, Reverendissimos Archiepiscopum ecclesie Strigoniensis moder

etatis subeant. Attentis itaque et consideratis pro servitiis coniugalibus primum 

terris scilicet arabilibus, cultis et incultis, Agris, pratis, campis, fenetis, Sylvis, 

piscinis piscaturis, aquarumque decursibus, molendinis et eorundem locis genera

liter vero quarumlibet utilitatum et pertinentiarum suarum integritatibus, quovis 

vero temporum in Successu memorata eius Caesarea Maiestas, aut eius heredes 

gore quoque Nostra ad alia vota sese translata, arcem ipsam predictam redimere 

voluerit, seu voluerint supradictam summam, primum plene Numerata, eam totam 

conferimus. 
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quondam Ladislaus Orzagh, genitor seu pater noster carnalis in suos usus ero

restitutio similiter nobis incumbat. Et insuper ad Summam quindecim millium 

dum, possidendum et habendum, pro suo votoque disponendum. Illosque centum 

bus pro centum illis colonis integris, Cum cunctis suis utilitatibus et pertinentiis 

ac emolumentis quibusvis, vita sua durante, legamus et conferimus, possidendis. 

as fassionales, ac eciam alias omnes fassiones et inscriptiones nostras per nos 

nonnulllis  provisoribus, condicionaliter factas, Suo modo observare volumus et 

lia scilicet in satt, et unum mille in moneta alba, in paratis nobis dederint, Eiusque 
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Nostram priorem fassionem oppidum ipsum, tamdiu dicti Joannes et Stephanus 

Jubemus. Postremo cum omnes et universas Res Nostras mobiles, pecunias, res 

stipendium emerivissent, contentos reddi curet, quod etiam erga iuniores adoles

presentes litteras Nostras sub Sigillo nostro Judiciali dedimus. Datum in oppido 

utpote justis honestis, et legittimis, Admissis praescriptas litteras Seriem testa

mentarii disposicionis, Memorati, praefati domini Christopheri Orzagh ut premis

sum est, in se continendas, non Abrasas, non Cancellatas, neque in aliqua sui 

parte suspectas, sed omni prorsus vicio, et suspicione carentes, presentibus litteris 

Nostris patentibus de verbo ad verbum sine diminutione et angusto aliquali, inseri 

et inscribi faciendas, paria easdem In transsumpto litterarum nostrarum dictis do

Literata et comportata cum suis veris originalibus per me magistrum Damia

megye örökös, és Hont vármegye ispánja, Magyarország prímása, az Apostoli 

cegének helytartója, jelen oklevelünk által mindenki emlékezetére bízzuk, akire 

tartozik, hogy a nemes Vízkelethy Tamás és Gheregy Antal a színünk elé járulva 

Kristóf

végrendeleti rendelkezéseit tartalmazó oklevelét, az alábbi tartalommal: Mi, mivel 
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Mi, Guthi Országh Kristóf ispán, a felséges herceg, második Miksa urunk, Isten 

bírája és tanácsosa, továbbá nógrádi ispán, jelen oklevelünk által mindenki emlé

kezetére bízzuk, akire tartozik. Mivel az emberi élet végzete közös, ezért nekünk 

elrendeltetett, hogy a mi urunk, Jézus Krisztus drága vére által a számunkra ké

szített örök boldogságba költözhessünk, a szentháromság nevében és jelenlétében, 

egészségesen, amint az alábbi sorrendben következnek, ingóságainkról és ingat

lanainkról végrendelkezést teszünk. Miután az isteni méltóság akaratából lehelte 

2 3 és 

 várainkat minden törvényes tartozékaikkal, és már a törökök által birtokolt 

szemérmesen, szelíden és türelmesen kiállt értünk életünk legvégéig, Tapolchyan7 

folyókkal, halastavakkal és vízfolyásokkal, malmokkal és ezeknek ezeken a helye

ken általában véve bármilyen hasznaiknak és tartozékaiknak a teljességével, bár

határain belül, 

2 Sirok

3

 Surány

 Kisnána

7 Tapolcsány
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szerint hozomány és lakhely céljából, amíg másodjára férjhez nem megy, felesé

günknek birtokába, rendelkezésére, hasonlóképpen birtoklására hagyjuk, amint az 

gunk királyai a korábban kiadott oklevél szerint, amelynek érvényessége a máso

dik házasságáig tart, a mondott várat visszavásárolni szeretné vagy szeretnék a fen

munkra jogos követelés. Továbbá hozománya címén az összes javunkból jogosan 

forinton felül, legközelebb, általunk a császári felségnek, adósunknak, kérésünkre 

nében adjon kölcsön, amely a teljes összeggel egybeszámíttatik, tudniillik, miután 

10 11 
12 örök haszná

 Kosztolány (Nagykosztolány)

10

11 Dubovány

12
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latra és birtoklásra átadjuk, és kívánsága szerint rábízzuk azt a száz egész telkes 

delkezésünkre bocsáj
nak ugyanis Vitencze13 és Lapaso  várá

, Koclyn17 és Lansar

együtt, azért a bizonyos száz telkes jobbágyért, minden hasznukkal, tartozékukkal 

 várát pedig minden tartozékával és hasznával együtt, kivéve azt a bizo

nyos fent említett száz jobbágyot, akiket anyánknak adtunk élete teljes hosszára, 

leségének, saját törvényes jogukon az összes javunkból, bármiféle módon, akár 

és mindkét nembéli összes leszármazottuknak, hogy birtokolják örök használatra, 

és rájuk bízzuk azzal a csatolt feltétellel, hogy ha fent említett anyánk, Pekry Anna 

hamarabb meghalna, a már említett, általunk ráhagyott száz jobbágy ténylegesen 

amelyeket néhány megbízott feltételesen állított össze, változatlanul kívánjuk és 
20

reményében kölcsönadtak nekünk 3000 magyar forintot, kétezret satt formában, 

ezret pedig fehér érem formájában, hogy amíg a háromezres összeg kiegyenlítésre 

nem kerül, Verbo,21 22 vár tartozékát, számukra 

13 Vitencze

17 Köcsény

20 Csejte

21 A csejtei uradalom része

22 Csejte

Historia Nostra II 168x238.indd   146 2017. 10. 12.   18:09



elzálogosítottuk, a korábbi bevallás értelmében, a várost addig birtokolja Apony 

vagy akárhonnan máshonnan ki nem tudja elégíteni. Továbbá azt a körülbelül 120 

vagy 130 magyar forintot, amelyet Gersak Máté, alattvalónk halála után kaptunk 

árváinak. Végül minden ingóságunkat, pénzünket, ezüst tárgyainkat és minden 

kincsünket, bárhol is vannak vagy legyenek, a már említett feleségemre hagyjuk, 

tak, ahogyan kérjük és akarjuk, hogy az ifjabb udvari szolgálók irányában késznek 

mutatkozzon fáradozásuk kárpótlására, amint bízunk benne, hogy majd megteszi. 

pecsétünk alatt. 

Kelt Cheyte23

vényesnek tartva, hogy az említett végrendelkezés fentebb leírt oklevelét, ahogyan 

mester.

23 Csejte
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