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Sáaghy család. Lásd Sághy c*.

Sáarfi család. Lásd Sárfi cs.

Sá&rosy család. Lásd S/rossy cs.

Sáary család. (Vámosi) A Sáary vagy Sáry családot Gyr,
Pest, Szathmár, Veszprém vármegyék nemessége sorában lelhetni.

Azon Sáary család , melynek itt a múlt század végéig egy, per-

ben felmutatott családfa szerint f
) nemzékrende közöltetik, Dunántúl-

ról való. A XVI. század végén élt Sáary Gergely, kinek ivadékát

mutatja e táblázat

:

I. Gergely

I. Jáaoe II. Gergely. Anna
(Soldos Zsuzsi)

flstván. I. Péter. HL Gergely Mihály * Kata ^JzjS2b>
t ^ II. János. ' + Kata^Er^^™021 gál I g

'"in^án
-

' <K°«****os (Kán Ad*m > fig^a
1725

Györ«rt te™*) eSSMi
I. Ferenc. I-J^L, IL P<ker* K*ta* S.i^6^
MLJán^s Juana Judit

a1?' i^i^yné.) &B wo.]?
$ *»:

alp;

IL Gergelynek neje Soldos Zsuzsanna, leánya volt Soldos Már-

tonnak és Szabó Dorottyának, a ki leánya volt Szabó Ambrusnak és

Csatari Zsófiának, a ki leánya volt Csatári Benedeknek. II. Gergely-

nek tiz gyermeke közül csak L Péter terjeszté ágát, és tán a mai

napig, leány testvérei közül Kata és Dorkó utódairól mitsem tudhatni.

Judittól Ggös Mihálynétól leányágon a Kenessey-ek, Annától
Noszlopy Istvánnétl a Balassa és Barcza családok származnak.

Valószínleg ez azon Sáary család, melybl Sáary László
1822-ben Zala vármegye í szoígabírája volt ; és ez esetben e család

predikátuma „de Vámos u
iratik.

') Láed késirat a nemz. Múzeumban fol, lat. nio 213 és Geneal. autbent
II. — Szirmay C. Zeiaplin. not. top. 116.
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4 SABAÜDIAI.—SACHS.

A régibb korból ismeretesek Sáry néven,-—a nélkül, hogy a köz-

lött családfához viszonyukat ismernök ,
— a következk :

Sáry Péter mester, Hunyadi János kormányzó kancellára, kit

néhai Heykedi László fiának Gergelynek özvegye Anna nemes asszony

fiául fogadott annak Barnabás cs Fábián testvéreivel és Tolnai Bálás

bátyjával együtt a budai káptalan eltt, bevaliván neki s általa a neve-

zetteknek Heyked és Bewd heiyaégbeli örökségeit , ugy a dancsházi

vagy bessenyöi pusztát Csongrád megyében
;
Veres egyházát Békés-

ben, Ikeré halastót, Forág vám környéke , Zent-Mihály halma, Lapul-

nok halma patakkal és földekkel együtt Szentes és Donáthuta között. 1
)

Sáry András 1552-ben élt, midn öt Arszlán fejérvári bég

ervel Egervárához hurczolta, és ott a várat felkér levéllel Dobó Ist-

vánhoz küldte.
l

)

Trencsin vármegyében mint Bolessón lakozót 1646-ban a nemesi

lajstromban találhatni a Sáary családot. 3
)

Nógrád vármegyében Szécsényben 1771—1778-ban báró Haller

Sámuel tisztartója volt Sáry Mátyás, ki ellen a végrehajtó biró

megveretése miatt ügyészi vád emeltetett 1775-ben. 4
) Tán ez, vagy fia

másik Sáry Mátyás volt az, ki 1808-ban Váczon halt meg.

Sabaudiafi. Lásd Savoyai.

Sabljk család, (máskép Sablicska) E néven Trencsin várme-

gye 1697. évi nemesi lajstromában Adamóczi székhelyén elé fordul

János. *) Utóbb ott nyoma sincs.

Sachs ab flartenek család. Erdélyi szász nemes család, mely-

bl származott azon híres Szász János királybíró, ki végre 1703-

ban oct. 28-án a hóhér bárdja által veszett el. Családi neve Zabanius

volt. Született 1663-ban; atyja Zabanius Izsák eperjesi tanár volt,

de utóbb Erdélybe telepedett; itt fia János a szerencse kegyelóse

alatt gyorsan emelkedett: 1691 ben már a szász nemzet kerületi jegy-

zje volt és mint ilyen fontos ügyekben küldetett a császári udvarhoz

Bécsbe, 1695-ben alkirálybiró , 1698-ban kormányszéki tanácsos, és

') Kovachich M. G Formula Solenncs Styli. 344.

') latvánffy 1685. évi kiadás 224. lapon Andreám Sárium nevezi,

de Sámboki-nál. Lásd Reusner Kerum mcmorabilium in Pannónia etc. Narra-

tíones Francofurti 1603. recusae Colocae 1770. a 96. lapon S a r a y Andrásnak
olvassuk.

') Szonfagk D. közlése szerint.

*) Nógrád? levéltár 1772. 336. szám én Protb. 33. stb.

*) Srontugh D. közi.



sadínyi.—sífAb. ö

ekkor egyszersmind Sachs ab Harteneck névvel r. sz. bir. lo-

vagságra emeltetett. 1700-ban fö királybíró, 1702-ban a szász nemzet

grófja lett. Merész visszaélései okozták halálát. Özvegyen maradt neje

Fejes vagy máskép Haupt Erzsébet. ')

Sadányi család. (Zsadányi) Zemplin vármegye czímerlevelea

nemes családa. 4
)

Szathmár vármegyében Nagy- és Kis-Zsadányí 1423-ban Zsadá-

nyi Tamás birta, valószínleg azonban nem egészen, mert már 14 1 7-

ben a Báthoriak is adományt vittek Nagy-Zsadányra, és a följebb! év-

ben Sadányi Tamást akis sadányi határban is háborgatták. Neve-

tett Tamás 1425-ben N. Zsadány és Hódos között határjárást tarta-

tatott, 1449-ben pedig Nagy-Zsadányban és Piskárkoson magát uj ki-

rályi adomány által megerösitette. 3
)

Sáfár család. (Gyulai) Erdélyben Doboka vármegyében vi-

rágzott a XVII. és következ század folytán af. borsai járásban. Sáfár

Jánostól kezdve a családfa 4
) igy alakult.

János
(Tó'törv Anna)

|
l»l ll. l . I ,1 ... -_X~, l

II I i

'

I ! |l|l II | ii . i
i

i W . l l«.|

István György Mibály
az ifjabb 1704. f

Péter
1

PáT
dobokai alispán
1724—1726.

(Korda Zsuzsa)

Sára
(1. Keczeli Sándor

2. Geréb Etek)

Pálnál a Doboka megyei alispánnál b
) tovább élt ös bátyja

Mihály, e abban halt ki Bodor szerint a család, vagy legalább ej? ág

;

Mihálynak birtokait a Zámbó család örökölte.

A családfán nem tudni helyét Sáíar Évának, )ú 1687^a»

Alsó János neje volt.

Erdélyben ily nevíi család most is ól, melybl Károly széez-

új-8si birtokos.

') Olv. róla legalaposabban Uj M. Múzeum lb55. «?vi folyara* I. kot.

17—82. 1.

*) Ssirmay C. Zemplin. noi top. 116.
8
) Szirmay Szatroái vármegye II. Í42. 145.

4
) Rodor Károly közi.

*) Hodor, Doboké várra. 48$. |.



e SÁFÁR.—SÁGHY.

Sáfár család. Lásd Pasztorovics cs.

Safarics család, Lásd Sapharieh c$.

Safy család. (Safiházi f) Kihalt, melybl Safiházi Safy Án.

d r á s éB neje 1596. april 17-én Palaczkán Gömör vármegyében nejével

hf-nkey Fruzsinával együtt magyar végrendeletet tett, és e szerint Go-

mör és Nógrád megyei birtokaikat gyermekeiknek Katalin, Mihály és

Bálintnak hagyták, gyámjókúl pedig rokonukat Újlaki Bálintot nevezek

és ennek két puszta telkeik közül, melyek Nógrádban fekszenek, (az

egyik Safiháza, a másik Lázi,) egyikét szabad választás szerint gond-

noki jutalmul hagyák. *)

Sagani család. A Sagani herczeg családból, mely Sziléziából

való, V e n c z e 1 herczeg bels titkos tanácsos, a hadi tanács elnöke,

1659-ben a 131. törv. czikkben magyar honfiusiíást nyert.

Sághi család. (Sághi és Csukár-Pakai) Vas, Soprony, Pozsony

megyei család.

Czimere a paizs udvarának alján királyi korona, melybl pán-

czélos kar nyúlik föl, egy botot tartva, melyrl a jobb oldalon egy ka-

lász, a baloldalon két fíirt szl csüng alá ; ugyan ily kar látható a

paizs fölötti sisak koronáján is, két kiterjesztett sasszárny között.

Foszladék jobbról ezüstvörös, balról aranykék.

Sághy Imre 1559-ben a fbljebezési törvényszéke ülnöke volt *)

1569-ben az esztergami érsek pozsonyi házának gondviselje, 1571-

Veráncsics érsek t bizta meg 200 katona fogadására Érsekújvár r-
ségére.

3
)

1460-ban éltek Sáaghi Benedeknek fia János, Máténak fia

Tamás, Jánosnak fia s v á t,
k
) kik mint királyi emberek neveztet-

nek meg Mátyás királynak a sz. fejérvári keresztesek részéra. Gyant
helységben Garai László özvegye által véghez vitt jogtalanságok meg
vizsgálására; melyre mintszomszéd birtokosok hivattak meg.

Mintegy másfél száz év múlva Sáaghy Péter és György
testvérek II. Mátyás királytól (uralkodott 1608—1619) czimores ne-

mes levelet nyertek, mely Nyitra vármegyében hirdettetett ki.
s
)

') A garan sz. benedeki Convent hiteles kiadványa szerint.
a
) 1559. évi 38. törv. ez.

$
) Katona Hist. eritica XXV. 230. és Budai Fer. Hist. lex. III.
4

) Kapri nai Hungária diplomatiea II. 447.
ö
) Ezcu czímeres nemes levéi eredetije több rend kir. és nádon ado-

mánnyleveJekkel Günther József (tí Igóczon lakó ügyvédnél vau, ki azokat a
Sürgöny hiv. lap 1862. évi 29. számában hirleltetfe.



síghi.
f
l

Hogy az eddig elésorolt Ságbyak egy ugyan azon család tagjai vol-

tak-e ? bvebb adatok hiányában eldönteni nehéz. Véleményem szerint

azon Sághy család, mely magát Sághról irja, valószínleg a Vasmegyei

ily nev helységrl, és melynek tagjai Vas megyében birtak s megyei

hivatalt viseltek, igy nevezetesen Sághy Ferencz 1647 és 1649-

ben Vasvármegye szolgabirája volt,
J

) és melybl Sághi Mihály elbb

szombathelyi kanonok, utóbb váczi nagy prépost (mh. 1851.) szárma-

zott, valószínleg egy családot képez a Dunántói Soprony, Komárom
és többi megyékben él és élt Sághy családbeliekkel, és ennek egyik

ágát képezi a Fejér vármegyei ág is, melyrl alább. Miután pedig ezen

sághi és cs. pákai *) Sághi család czímere az, a/mi följebb leírva olvas-

ható, alig sorolhatjuk ennél fogva éhez a Zalai megyei Sághi családot,

melybl Sághy Imre 1763-ban Zala megyei esküdt volt, ha csak hi-

básan nem használta azon czímert, meiylyel élt s mely egy három felé

osztott paizsot képez, melynek alsó három szeglet udvarában patkót

tartó daru áll, a fels jobb oldali szegletben egy fej sas, a baloldali-

ban horgony látható. A paizs fölötti sisak koronáján pedig szintén a

leirt dara ismétldik.

De ezek szerint azon, már a XV. században- szerepelt sökkel

alig volt közös vérsegök azon II. Mátyás király által megnemesitett

Sághy Péternek és Györgynek is, kiknek czimerüket nem ismervén, nem
tudhatjuk : azonos e a följebb leirt els rendbelivel vagy pedig a Zala me-

gyeivel, vagy végre nem egy harmadik : Heves megyében feltnt Sághy

családnak volt e tulajdona ?

A Vas megyei eredet Sághi család ivadéka volt Sághi Mihály,
1760—70-ben vasvári kanonok. Továbbá Sághy János gyri kano-

nok, ki Sopron megyében Repcze-Szemerén született 1774. január

23-án.

A Soprony megyeiekbl Sághy A n d r á s fiával G-yörgygyel
együtt nevezett megyétl nemességi bizonyítványt vett ki; utódai Fe-

jórvár megyébe Pákozdra szakadtak, és ott Fejérmegye eltt 178L ja

nuár24-éna foljebbi bizonyitványnyal igazolták nemessegóket. 3
) Táb-

lásatok ez

:

») 1647. évi 158. és 1549. évi 86. törv. ezik*
2
) Csukár Páka Pozsonymegyében fekszik.

5
) Fejérvármegye jegyzökönyve.



g SÁGHY.

András
8opronyban 1787.

György MihÜy
1787. I

r— "*-'
i r———-*

1—

»

Márton György
Fejérben 1781. Fejérben 1781.

A következ családfa *) is valószínleg a Sopronyrnegyei Sá-

ghyak egyik ágazatát képezi :

Imre
(1. Sárközy N.

2. Eördögh Dóra)

Zsigmond Albert. László. Péter István. Imre.

(1. Sárkány Ilona •—^—

'

8 Palásti N.)
raK

István Zsófia Imre
~7~£~

Á
'

(1. Hémethy Bend.
2. Zilíni Horváth

Imre. Gáspár
1

Horváth Ferenc*

A múlt században Sághi Gergely 1760-ban a kanezelláriánál

fogalmazó, 1770-ben kamarai titoknok;

Sághy Miklós 1770-ben a kanezelláriánál fogalmazó, 1787-ben

titoknok és jegyzkönyvi igazgató

;

Sághy Antal 1787-ben helytartósági járulnok
;

Sághy György 1787-ben kanczellariai irnok volt

j

Azonban ezek melyik Sághy család ivadékai"? nem tudjuk.

&ághy család. (Karanes -Sághi) Nógrád megyei kihalt régi ne-

mes család, mely hajdan azon megyei Karanes-Ságh helyeéget a mel-

lette fekv (SághVUjfalú, Ethes helységekkel együtt birta.

1481-ben Sáagi János az (Ipoly) -sági convent eltt szemé

lyesen, ós a budai káptalan eltt Géezi János által tiltakozott test-

vére Sáagi László ellen, ki nevezett három helységben* bírtokrészét

ugy Grömdr megyei Méhi helységben fekvt is karthaii Bornemisza

György salgói várnagynak el akarta idegenítni. 2
)

Neveseit Saági János 1484.-ben Pest megyében Ikladon is bírt,

midn ellene mint Rozgonyi István jobbágyain hatalmaskodást elkö-

vet ellen vizsgálat folyt. *)

') Geueal aufhcní. II-

•) Teleki. Hunyadiak kora. XII. 195. 196.

I

T
gyanott 2&r>.



síohy. y

1552-ben e család végs nemzedékeibl lehetett azon Sáaghi

András, ki Nógrádban Hollók vára egyik kapitánya volt.
l

)

Talán szintén e család ivadéka volt azon Sághy Bálás is, ki

az 1506. évi rákosi országgylésen Hont vármegye követe volt. a
) Noha

Hont megyében Bzintén van (Ipoly)-Ságh nev mváros és noha a

Lévai Cseh családnak némely tagja a XIV. században, de igen rövid

ideig ezen Sághról is irta nevét, még is, miután Ipoly-Ságh korán egy-

házi birtok volt, inkább valószinü, hogy a honti követ Sághy Bálás

a nógrádi karancssághi Sághy család ivadéka volt

A család valószínleg az emiitett Andráson, a hollóki ka-

pitányon túl, rövid id múlva megsznt.

Sághy család. (Dormándházi) Heves vármegyei Dormándhá-

záról írja elÖnevét. A múlt század második felében emelkedett nagyra

közülök Sághy Mihály, 1760 ban Heves vármegye alispánja volt,

már 1768-ban kir. táblai ülnök, országbírói itélömester, 1770-ben kir.

tanácsos , a királyi tábla ülnöke , és helytartói itélömester, szent-Ist-

ván rend vitéze , 1787-bén már a hét személyes tábla ülnöke volt,

1790-ben báróságra emeltetett.
3
)

Bárósági czímere következ : a paizs kék udvarában zöld tér fö-

lött fehér ménen vörös magyar ruhás , sárga csizmás
,
prém kalpagosy

tigrisbör kaczagányos vitéz vágtat,jobb kezében királyi pálczát tartva.

A paizsot bárói korona födi, és azon három koronás sisak áll, a jobb

oldaliból az elbbihez hasonló magyar vitéz emelkedik ki, a középsn

két borostyángaly között pánczélos kar könyököl, kivont kardja hegyén

levágott török fejet tartva ; a baloldali sisak koronájából fehér mén
emelkedik ki. Foszladék jobbról arany kék, balról ezüstvörös. A czi-

merpaizsot oldalról teíamonok gyanánt jobbról tigris, balról oroszlán

tartja. *)

Nevezett Mihálynak ága I g n á c z fiában kihalt , Szatmár me-

gyei ecsedi és bánházi birtokait leány ágon Keglevich örökölte.
b
)

Családja igy állt

:

') Wocsáry A. Nógrád várm. leiráua. III. 209.

') Jáfl/ay P. A ro. nem*, napjai a mohácsi vész után 157

•) Collect. herald, p.
4
) Adami Scata gentil. torao XI.

*) Szirmay, Szatmár várm. IX 23. 65,
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ftlibály báró
Septemvir 1787.

(Jóea Krisztina.)

'"Wcz Anna Mária Magdaléna Klára

t (Fáy Ágoston) (Fodor (Almássy (Orosziné)

József) József)

Ságody család. (iNeines-Ságodi) Zala vármegyei nemes család,

a több közbirtokos által birt Nemes-Ságod helységbl származva.

Sáo-ody István 1770-ben a kamarai levéltárnál irnok, 1787-ben

lajstromozó volt.

Ságody Sándor jelenleg (1863.) Pest sz. k. város ai-polgár-

gármestere , testvérei Katalin, József, Mária, Ignáczés

Jozefa, ki meghalt 1863. febr. 12-én kora 45. évében.

Saigó család. Saigó György és István 1712-ben HL Ká-

roly királytól kaptak czímeres nemesít levelet. l
) Czímerök a paizs

kék udvarában zöld téren hátulsó lábain ágaskodó kettsfarkú orosz-

lán, els jobb lábával kivont kardot tartva. A paizs fölötti sisak koro-

náján vörös ruhás kar könyököl kivont kardott tartva. Foszladék jobb-

ról aranykék, balról ezüstvörös. 2
)

Tán e család ivadéka volt Sajghó Benedek, 1760-ban pan-

nonhalmi fö-apát.

Sajgó család. A czímeres nemes levelet Sajgó Ferencz és

érdektársai kapták Apaffy Mihály erdélyi fejedelemtl 1670. évi mart.

4-én Gy.-Fehérváron kiadva. 3
)

Jelenleg Sajgó András Kolos megyében Keczelen és Val-

kón birtokosul iratik.

Saint-Aulaire család. Saint-Aulaire Schwnyi Károly, cs.

kir. kapitány az 1840. évi pozsonyi országgylésen honfiusitatott. 4
)

Saint-QueDtio Bigot családból Ferencz Lajos gróf, cs.

kir. altábornagy, az 1846. évi erdélyi országgylésen honfiusitást nyert.

Sajlcr család. Gömör vármegye nemessége sorában áll.
5
)

Sajuovics család* (Tordacsi és Kálóczi.) Kihalt nemes család,

melynek felemelje Sajnovics I. Mátyás volt, Gyr vármegyének

elfibb fjegyzje , majd alispánja, utóbb a köszeghi kerületi tábla el-

') Collect Herald, nro 708.

') Adgmi 8cuta gentil. tomo XI.

) Gyó'r vármegye levéltárában van letéve az eredeti ai malis
4
) 1840. evi52.torv.cz.

*) Bartholomaeides C. Gömör. 146.
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nÖke. Temérdek birtokot szerzett föieg Fejérvármegyében, nevezete-

sen R. Szent-Miklóst, Sz. Lászlót, Mártonvásárt, Tordacsot, Kuldó é#

Kálóz legnagyobb részét, Szentlvánt, fele Dobozt, Sávoly, Felcsuth,

és Bárokban nagy részeket , összesen több mint 20,000 holdat. 1
) Tor-

dacsra és Kalózra els nejével Posgai Katával együtt 1699-ben kir.

megegyez adományt vitt,
2
) és ezekrl elnevét irta. Meghalt 1729-

ben. Els feleségétl Posgay Katalintól két fia marad : Ádám, kit

minden szerzeményeibl kizárt, és ki mag nélkül halt el, és József,

ki a rendes osztályrészen túl Tordacsot és a Kálóz és Kuldón tett szer-

zeményeket kapta. Leányai Mária Mesterházi Józsefhé, Julianna
Fejérváry Józsefné, Rozália Károlyi Mihályné, Katalin Heve-

nessy Antalné, utóbb Swaiger Józsefné, azonban második menyeg-

zje els$ éjszakáján meghalt. E két utóbbinak maradéka nincs ; a két

elbbitl leány ágon a gr. Hugonnay-ak , Rostyak, Pethk és Salamon

Elek gyermekei származnak Fejér megyében.

Józsefnek nejétl Pejers Erzsébettl gyermekei : Borbála
Vigyázó Mihály hitvese, sok utód sanyja ; János a híres jezsuita,

a bécsi egyetem cs. k. csillagásza, a dán király VII. Kerestély által Venua

bolygócsillagnak nap alatti átmenetele vizsgálatára hívatván Vardo-

ohuseban tartózkodása alatt tette azon felfedezést, hogy a magyar és

lappon nyelvek közt rokonság létezik, a mint errl 1770-ben elször

Haenben, utóbb N. Szombatban is megjelent„D emonstratioldi-
doma Ungarorum et Lapponum idem esse" cziniü érte-

kezése tanúskodik. Testvére

II. Mátyás Fejér vármegyének föszolgabirája volt, meghalt

1782-ben, s benne fiágon a Sajnovics család elenyészett. Nejétl szü-

letett Horányi leánytól egyetlen leánya Erzsébet alsó-szomolányi

Nagy Ignáczhoz ment férjhez , utódai a báró Horváthok, Rohonczyak,

Niczky-ek, és báró Palocsayak, és ez utóbbiak után Salamon Elekné

báró Paloesay Comelia gyermekei.

A Sajnovics család czímere, a paizs udvarában, valamint a paizs

fölötti sisak koronáján is olajágát tartó galamb.

A családfa imez :

l
) Rosty Zsigin családi levcle-j szorin^

SN Begestrum Pennfcícmaüuu)
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Mátyás
Kcr. táb. elnök

f 1729.

(1. Posgay Kata.

2. Komáromi Eva.)

József Ádám Mária Rozália Julianna Katáim

(Pejers t í Meeterházy (Károlyi ÍFejérváry (1. Heienessy Antal.

Erzsei József) Mihály) József) 2. Swaiger József.)

t__ t
(

II. Mátyás János Borbála

Fejér v. fö sz.biró jezsuita. (Vigyázó

in. h. 1782. t Mihály)

(HorJDTiN.)
' Ezsébet
(Nagy Ignácz) *

Hakabeüt család. Máskép Jcannovits, mint e munka V*

kötetének 345. lapján olvasható. Ahoz adható, hogy Sakabent Jó-

zsef János 1787-ben verseczi görög nem egyesült püspök volt.

Sakara család. Zeniplin vármegye czímer leveles nemes csalá-

dainak egyike. l

)

Sala család. (Énlaki) Erdélyi székely család , czimeres nemes

levelét Sala Mihály (a II-dik) szerezte 1790-ben II. Leopoid király-

tól. Ekkor nyert czímere balról jobbra lefelé rézsútosan fekete és vö-

rös udvarra oszlik, az eltérben hármas zöld téren arany bagoly ül,

csrében ezüst tollat tartva. A paizs fölötti sisak koronáján vörös mezü

kar könyököl, kivont kardot tartva. Foszladék jobbról arany fekete,

balról arany vörös. 2
)

A családot tulajdonkép II. Mihály alapitá, ki 1793-ban itélö

mester lett, utána fiai nagy hivatalokra emelkedtek. III. Mihály
1818-ban fkormányszéki fogalmazó, 1830-ban titoknok, 1838-ban fo

kormányi tanácsos lett, meghalt ntlenül 1850-ben. I. Sámuel 1808-

ban íö korm. fogalmazó, 1817-ben táblai ülnök, 1834-ban kélömester,

meghalt 1839-ben, két gyermeket hagyván maga után. Elek Kolos me-

gyei fo biró volt. A most él II. Sámuelnak, ki 1861-ben az erdé-

lyi kir. táblához számfeletti ülnökké neveztetett, de arról leköszönt,

csak leányai vannak.

A családfa következleg 3
) alakúit

:

') Szirmay C. Zeniplin. not. top. 116.

•) Adaini Scuta gentil tomo XI.

') Kváry, Erdély nev. esaládai 220.
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I. Mihály
(Demeter Anua)

Anna EL Mihály 1790.
(Kozma Mihály) ítél mester

(FcjérváryJulianna)

Júlia ni. Mihály I. Sámuel Terez Elek
(Szent-Iványi fókorm. tan. itélmester (Székely Kolosvárm.

Sándor) f 1850. mh. 1839. Farkas) föbiró.

(Almádi Karolina) (Belenyésy
I Zsuzsa)

II. Sámuel Karolina

(Hodosi Júlia f) (Gálfalvi Imre)

Fáni. Júlia.

Salaburg család. Oothard Henrik és János Gode-
f r i e d 1687-ben ország gytílésiieg honfíusítattak. *)

Saladínus család. Zemplin vármegye czímerleveles nemes csa-

ládai között foglal helyet. 2
)

Salamon család. (Alapi, báró és nemes) Fejér vármegyei régi

birtokos nemes család, melynek bárói és nemesi ága birja most is azon

megyében az alsó-alapi pusztát , honnan elnevét írja. A család

régi, állítólag a XII. és XIII. századig terjed okiratait nem láthatván, 3
)

csak a múlt század elejétl kezdett családfáját áll tehetségemben alább

közölhetni, megjegyezve még is, hogy valószinttieg e család sei közül

volt azon Salamon Domonkos, kinek 1405- ban neje Zalogi Klára

volt, ki több társával Péezi András pécsi préposttól ennek Gyr me-
gyében Fel-, Kis és Bálás-Péczen és Veszprém vármegyei Kámánd
nev pusztán lév joszágrészeit megvette ; és ki ellen 1435-ben mint

alperes ellen a péezi jószág felosztása iránt a Marczali-ak stb. perle-

kedtek ;
amidn azonban nejéül már Vathay Klára iratik, fiául pedig

Salamon Antal. *)

') 1687. évi 28. törv. ez.

a

) Szirmay 0. Zemplin not. top. 116.
s

) Hogy Salamon nevÜ g e n a s is volt, azt tudjuk ; de hogy ezzel

összeköttetésben állt-e az alapi Salamon család? az okleveléé kimutatást vár; a

Salamon genus, melybl az Eszterházy-akat is származtatják , Csallóközi iva-

dék vala. Azt sem mérnk állítani, hogy Miskének fia Salamon, ki IV.

Béla királytól Zala megyében Zelelgek birtokot adományba kapta, ezen Sala-

mon ó'aei közül volt légyen, ugyan e Salamon mint alországbiró 1239-ben Uros
és Chyba közt csallóközi Magyarfalu iránti ügyben intézkedett. Lásd Lehocz-

ky, Stemmatogr. IL 348.

') Tudományos gyjtemény 1836. XI. 14. 16.
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Salamon István 1658-ban élt Zala megyében. *)

A múlt században élt Salamon László, kinek Rátky Rozáliá-

val alkotott családfája a jelenkorig következ :

2
)

László
(Rátky Róza)

I. Sándor
(Siegedy Kata)

I. Zsigmond
(Trummer Teréz)

Ferencz
(Vörba Judit)

Zsigmond
(Modrovics
Anna)

JT~.
—*—"—

'

Zsigmond

Anna
(b. Gbillányi)

Ferencz.
(Petrás

Judit)

László
(Vicser Mária)

Geiza.

Antal. Imre. György.
(Vineenty
Etelka)

József Ádám
fhadn. volt

elesett 1849. honvéd,
(na. kéri Ptemontb.

Kiss Vilma)

Béla Vincze.

Ignáez
(Vörös Kata)

Mihály 1832.

alezredes
báró.

Oszkár.
r~~~ ** ~~i

Gyula. Amália.

Sándor
(Ro&ty Teréz)

Elek.

honv. al ezred.

mh. 1862.

(b. Palochay
Cornélia.)

András
(Fribeisz

Anna)

Alajoa

Alajos.

Aladár
(gr. Wass

Jozefa 1863.)

Gejza. Tivadar. Atilla.Pál. Lajos. János
alispán lov. kapit.

és képvis.
1861.

(Horváth Flóra)

Zoltán.

A családfán állók közül I. Sándor ágán fia Mihály alezre-

des; mint a Mária Terézia katonai rend vitéze báróságra emeltetett.—lg

nácznak fia L a j o s 1861-ben Fejérvármegye els alispánja és ország-

gylési képviselje volt Elek honvéd alezredes volt, meghalt 1862-

ben. Özvegye báró Palochay Cornélia, kinek testvére a magva szakadt

báró Palochay Sándor a Palochayjószágokat hagyta élet fogy tig, azután

Salamon Elektl született gyermekeire tzállandókat. Fia közül A 1 a-

dár 1863-b^n nül vette gróf Wass Jozefát

I. Zsigmond ágán Györgynek fia József, mint fhadnagy

') Zala megyei jegyzkönyv.
') Családi közlés szerint.
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elesett 1849-ben. Testvére Ádám honvéd kapitány volt, utóbb Pie-

montban százados.

A családból a XVII. és XVIII. században éltek még György,
Farkas, Sándor, János és Sámuel, de családfai állásukat

nem ismerjük.

A család ezimere apaizs udvarában bátulsó lábain ágaskodó ko-

ronás oroszlán , els jobb lábával kivont kardot villogtatva, a paizs

fölötti sisak koronáján szintén olyan oroszlán látható.

Salamon nev caalád e század elején élt Arad vármegyében is,

hol Salamon István 1818-ban hirdettette ki nemességet. *)

Halamon család. (Csik-Várdotfalvi) Erdélyben Csikszéki szé-

kely család, tagja József Czikszéki törvényszéki ülnök 1827. körül.

Valószínleg egy nemzetségbl valók a Csikszék több helyén

elágazott Salamonok is; mint Salamon István postás 1829-ban, ki

Csik-Pálfa várói irta elnevét. Továbbá Salamon József
Csikszékböl származott nagyváradi r-kanonok és czimzetes pré-

post, 1781-ben N. Váradon tanuló árvaifjak számára ma is fenn

álló ápoló-intézetet alapitotta. Ádám ésAndrás nagyváradi megyei

rom. kath. papok, utóbbi nagyváradi lelkész éa czimz. kanonok a forra-

dalomban részvétéért várfogságra ítéltetett, jelenleg pecze-s«811si

lelkész. Erdélyben Alajos Imecsfalván, József Közvényesen lel-

kész 1848-ban s utóbb. Másik József 1827-ben Sepsi székben dulló.

A Szilágyságban S. József Kolosvárott ref. lelkész és tanár

utóbb a nagyszebeni cs. kir. helytartóságnál egyházi referens 1861-ig.

Salánki család. (Tordai és nagy-enyedi) Magyarországi Ugo-

csa vármegyébl S a 1 á n k helységbl származott, vagy is e helység-

rl vette nevét, de a helységet nem birta, mert annak legrégibb idk-
ben már Attyai nemes volt birtokosa. A család tagjai a XVII. század-

ban a reform, lelkészi pályán álltak. így Salánki GryÖrgy 1629-ben

s. pataki rector, 163-ben mádi lelkész. 2
) Salánki János 1670-ben

s. a. újhelyi lelkész volt. 8
)

A család egyik ága Salánki János személyében Erdélybe telepe-

dett Bethlen Gábor alatt, kit a nevezett fejedelem vitt be Erdélybe cg

ott Uj-Tordán másokkal együtt is adományt nyert 1619-ben aug.

') Arad várm. jegyzkönyve 1007. sz. a.

*) Szirmay C. Zeraplin not, top. 214

*) Ugyan ott 254.
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25-én. ') Innen ö,fia és unokái tordai elnévvel éltek, míg kid-unokája

Gábor 1770-ben már nagyenyedi predikátumot viselt

I. Jánostól a családfa *) következ :

[. János

II. János
1665.

I. Mózses
(Sárkozy S*ra)

I. Jósief
osztoz. 1738.

<

v
MakraY Zsu«si)

III. János

t

I. Gábor f 1770.

(1. Komis Zsuzsi
?. kabos Judit f 1769.

Zsuzsi Teréz 2-tól II. Mózses II. Imre l. László 1798-

(ifj.Kabos (Keczcly (KrÖsy f (Korda
László) Sándor) Zsuzsa) Anna f 1793.)

Judit 1804.

(pókakereaztúri
Székely Elek)

II. László-

f 1796.
utóié.

Anna
t '

II. József
1753. 1796.

(Csíkos Kata)

Klára
(Alsó
Samu)

Kata f 1858.

(czegói

Balogh Per.)

Júlia
(Pekry
László)

II. Gábor
(Palotkay
Jusztina)
-

1 t

Ráchel
(Sombory
Gábor)

Sára
(Gyárfás
László)

I. M ó z 8 e s után fiai I. J ó z s e f és 1. G á b o r 1738. nov. 15 én

osztozkodtak Szelécske, Szalonna, Kalocsa, Paptelke birtokon.

I. J ó z s e f 1753-ban B. Szolnok vármegye táblabírája és ország-

gylési követe volt; bírt Mez-Orben és Paptelken. Fia II. József
1787-ben ugyan azon megye aljegyzje. Ennek egyik leánya Kata
ozegöi Balogh Ferenczné meghalt 1858-ban és benne a Salánki csa-

lád leány ága is kihalt.

I. Gábor birt és lakott Al-rben második neje Kabos Judit

jogán, els neje tót-váradi vagy borbándi Kornis Zsuzsa volt 1770-ben

nnagy enyedi" elnévvel ólt, meghalt ugyan ez évben. Két házas
ságából származott gyermekei közül I. László legtovább élt, és mi-
után ez egyetlen fiát II. Lászlót is túl élte; benne halt ki fiágbn a
Salánki család.

Nevezett I. László Al-rben az ösi Salánky-házra következ
föliratot tétetett : „Ezen épületnek fels részét építették 1766. észt. né-

') Kolosvári közlöny 1859. évi 30. szám.
') Hodor K. közlése Torma József családi könyvébl.



hai Salánky Gábor úr, ki megholt 1770. észt. és Felesége Kabos Ju-

dith asszony, ki meghalt 1769. észt Az alsóbb pedig hozzá ragasztat-

ván, épitette a fiók Salánky László 1798. észt., minekutánna kedves

felesége Korda Anna 1793. észt. és egyetlen egy, Lászió nevet viselt

kedves fia 1796-ban meg holtának volna."

A család czímere a paizs kék udvarában egy lábon álló, másik fel-

emelt lábával kövecset tartó daru volt Ugyan ilyen daru áll a paizs fö-

lötti sisak koronáján is ; mint ezt Salánky Gábornak 1778. évi hiteles

pecsét-nyomatán láthatni.

Salbeek család, (petrisi) Arad vármegyei birtokos nemes csa-

lád. Ismert törzse Salbeek Máté 1733-ban Hunyad vármegyében

sószállítási biztos, *) ki által vagyonosodul kezdett. Meghalt 1135.

sept 23-án. a
) Feleségétl Barkóczy Katalintól hét gyermeke maradt,

úgymint

:

a) I Jakab, ki 1736-ban Lippán sóházi pénztárnok volt. Róla

s utódairól alább.

b) Ferencz 1736-ban jesuita volt

c) Mihály 1736-ban szintén jesuita,

d) Mátyás 1736-ban még N.-Szombatban hittan-tanuló, utóbb

1743—178-ig erdélyi nagy prépost, innen nagyváradi prépost és dui-

cini czimz. püspök.

e) Zsófia 1736-ben csatari Nagy Jánosné.

£) Ágnes 1736-ben Unterhubern felesége.

g) Károly 1757-ti 1776-ig váczi nagy prépost, 1776-ban els
szepesi püspök. Meghalt 1787-ben.

I. Jakab, kirl följebb szóltunk, két testvérei közül egyedül

volt világi ember, és család alapító. Egy fia volt: György, kie szá-

zad elején magyar nemességet és adományban jószágot , többi közt

Arad megye keleti szélén P e t r i s helységet szerezte , mely a család

ékes kastélyával annak fö birtokát és székhelyét képezi. Nejétl Ka-

dicsfalvi Török Zsófiától fia volt II. Jakab, 1819-ben Arad vármegye

fó szolgabirája. Neje losonczi báró Bánffy Polexina, kitol gyermekei

lettek György, és Albert; amaz a sokat utazott, jól ki xuivelf,

ós ismeretes sportsman, a Vadászok könyvének kiadója stb. kinek kora

halála 1861-ben történt.

') Fábián Gábor, Arad várm. 239. lap.

*) P. Lueas a 8. Nicolao, Hochverdiente Ehrengedgehtniss des edl. geb*

Hm. Hrn. Mathaei Salbeek etc. Ofen, 1736. 2-rét.

MAGYAROU8ZÁG CSALÁDAJ, X. KÖT. 2
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A családfa következ :

Máté
sószáll. biztos

f 1735.

I. Jakab.
frúbázi pénztár.

1736.

Ferencz
jesuita.

Mihály
jesuita.

Mátyás
váradi
prépost

ez. ptisp.

Károly
szepesi

püspök

f 1787.

Zsófia

(csatari

Nagy
János)

Ágnes
(Untern*
bubern)

I. György
(R. Trök Zsófia)

ÍI. Jakab.
1819. Arad v. föszbiró.

(báró Bánfiy Polei.)

II. György
f 1861.

Albert

A család czímere négy felé osztott paizs, az 1. és 4. osztály kék

udvarában faragott kövekbl épült vár látható, a 2. és 3. osztály vörös

udvarában vízen úszó vitorlás szállító hajó szemlélhet. A paizs fölötti

sisak koronáján két kiterjesztett sas-szárny között egy hármas ágon

három rózsa virul.

Sales család. (Kolosvári) E család alapitója Kolosvári Sales

Márton, ki 1583 april 29-én Rudolf királytól czímeres nemes leve-

let kapott. *)

Salgay család. (Halmi) Ugocsa vármegye kihalt családa, mely-

bl halmi Salgay Bálint 1576-ben nevezett megye másod alispánja

volt.
2
) lG13-ban Salgay Katalin, talán az elbbinek leánya, Pe-

rény Gábor Ugocsa vármegyei fispán felessége volt.
3

)

A Salgay családból már 1505-ben Salgay Mihály a rákosi or-

szággylésen Nyitra vármegyének követe volt. *) Nyitra megyében

van S a 1 g ó nev helység.

S a 1 g ó nev (tán latinul de S a 1 g ó=Salgay) család Komárom
vármegye kihalt régi adományos családai között is említetik. *)

Salgó család. Lásd Salgay cs.

Salhaosen család. Ha a gyakran csak mende monda után

búcsúztató és hízelg halotti beszédeknek hitelt adhatnánk, ugy a Sahl-

') Keme'ny, Notitia Cap. Albcnsis. p. 224.

») Szirmay C. Ugocia p. 52.

•) Ugyanazt ]>. 31-*.

*) Jászay Pál, A magyar nemzt napjai a mohácsi vész után, 157. lap.
l

) Fényei, Komárom várm, 61. lap.
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bausen (mert igy is iratik) család 1237-ben Auguszt-Fridrik római császár

idejében kapta volna a báróságot ; ugyan e forrás szerint Salhausen

Konrád a család se, egyike lett volna azoknak, kiknek karjai közt

Hunyady János lelkét kiadá; valamint Salhausen Albert már II.

Lajos királyunknak fudvarmestere lett volna, és 1626-ban Mohácsnál

esett el. Ez utóbbi adatot a mint nem igazolhatjuk, úgy valószinüsé-

gét sem vonjuk kétségbe. Birodalmi báróságra emeltetett a család

Miksa császár által. 1662-ben pedig L Lipót császár Cseh, Morva és

Szilézia mágnásává tette a családot.

Bizonyos az, hogy a múlt században báró Salhausen Móricz au&z>-

triai cs. kir. ezredes volt, ennek nejétl a sléziai eredet greififenbergi

Hörmann Floréntiától két fia maradt : Móricz és Ferencz; az

elbbi 1736, febr. 29-én Oláhországban Krajován született; állami

szolgálatba, lépvén cs. kir. kamarás , és Magyarországban a kassai is*

kolai kerület figazgatója lett. 1803 ban magyar nemesnek bevétetett.

Meghalt 1811. aug. 31-én ') Neje volt 1791-óta báró Dumaney Zsó-

fia, breszi báró Dumaney Mihály olasz wtirteinbergi lovas ezredesnek

Madarász Katalintól 2
) született leánya, báró Döry Andrásnak özvegye,

kitl fia Salhausen III. Móricz 1811-ban a Colloredo lovas ezred-

ben mint kapitány szolgált.

Fere ncz 1811-ben oláh ezredi alezredes volt, nül báró Vé-

csey Józsefnek gr. Berényi Teréztl született leányát vette.

A családfa igy áll

:

I. Móricz
ezredes

(greiff. Hörmann Florent)

II. Móricz f 1811. Ferenozl811.
kassai alezredes

ker. igazg. (B. Véesey N.
(b. Dumaney Zsófia)

III. Móricz
1811. kapitány.

Leopold.
cs. k. kani. és

rnagy t 1861.

Leopold Móricz László Francziaka
szül. 1830. sz. 1832. sz. 1834, szül. 1838.

huszár fóhadn. (Skwaitzer
Geiza)

*) Sáfár Eroerfci : Oratio fanebris , qwa Hl. Mauritío 1. b. a Salhausen ete.

parentavit Cassoviae 1811. én Fekete Emer. Oratio Funebris. Szintén föíiiíltí.

:
) Madarász Imre kir. tanácsosnak leánya.

2*



20 8ALIS.—SALM

Salts család. Gróf Salis RudolfM. Terézia rendvitéze, tá-

bornok és egy magvar gyalogezred tulajdonosa, az Í830. évi ország-

gylésen nyert honfiúsítást. ') Minthogy a Salis terjedelmes családnak

nyolcz fvonala van, szükség megjegyeznünk, hogy ezen Rudolf a

aiis-Zizers vonal második ágából eredt ; meghalt 1847-ben.

Nyolcz gyermeke közül csak két fia maradt : K á r o 1 y és Henrik,

mindkett katona, az utóbbi házas, és 1859-ben Qgy leány atyja.
3
)

SalíiM egniád Salius magyar neme3 család a Rubigally csa-

láddal rokon, a XV I. században Bars, Hontmegyében élt
3

)

Haliac család. Kózüiök Salix János elbb corboviai czímze-

tes, 1659-íöl haláláig 1667-ig pécsi püspök, elbb cisterczi rend volt 4
),

elneve nF e i b e r t h a 1 i" német eredetét mutatja.

hall család. Dunántúli nemes család volt, közülök Sáli Já*

nos 1608. 1613-ben Vas vármegye szolgabirája volt. °)

Saller esallád. Dunántúli kihalt vagyonos birtokos család. Kö-

pülök Zsigmond IIT. Károly király alatt fbiztos volt. Ennek leá-

nya Jozefa Csányi Imre kapitány neje. Zsigmondnak testvérétl

unoka öcscse Saller István 1 755-ben Vas vármegye f szolgabirája,

ennek leánya Judith gr. Festetich Györgynek a Georgicon alapító-

jának volt neje.

Sailya család. 1651-ben III. Ferdinánd király által nemesíte-

tett meg ; a czímeres levél szerzk Sallya Péter, János és Bene-
dek voltak.

Czimerök a paizs kék udvarában zöld téren hátulsó lábain ágas-

kodó tigris, mind a két els lábával egy egy vörös zásalót tartva, a

paizs fölötti sisak koronáján vörös mezi; kar könyököl, kivont kardot

tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüst vörös. 6
)

Salni család. Gróf Salm Antal két fiával Xav. Ferencé*
czel M. Teiézia királyasszony kamarásával és K ár olylyal együtt az

1764. évi országgylésen magyar honfiusitást nyertek. 7
)

') 1830. évi 13. torv. ez.

*) L. Üisfcor. Herald Handbuch S09. 69 kov. lap. és Gothai grófi Ahuanacli
1859. évre 701 -702. lap.

3
) Sitzungsbcíichtc der kain. Akadeinie kist. phil. class. XXXII. Bd.

II. Heft.

*) Pray, Hieraröhia I.
k

^58. és Haag Mih. Baranya 288. lap.

*) 1608. évi 15. törv. ez. a kor. u. én 1613, «. törv. ez.

•) Adaini cuta gcntil. tomo XT.

1764. évi 4*>. törv. ez.
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Salmen C0afád. Erdélyi szász eredet család ,melybl Salmen

Sámuel 1814-ben magyar nemességet nyert, mely 1842 nov. 17-én

hirdettetett ki.

A családnak most él nevezetesebb tagja Salmen Ferencz
szül. 1801. jan. 9. — 1846-ban fkormányszéki titkárból a szász nem-

zet Ispánjául választatott, és mint ilyen 1848. elÖttafö kormányszék ta-

nácsnokai között foglalt helyett. 1850 után a megváltoztatott szászha-

tóságok kerületi fnöke, utóbb Bécsben a cs. kir. spmmisit legfbb

törvényszék tanácsnoka, 1861-ben a szászok visszaállított ispáni mél-

tóságába lépett újra, de még azon év végén az udvari kanczellária ta-

nácsosa lett, 1862-ben nyugaímáztatott A forradalom alatt szerzett

érdemeiért 1854. april. 6-án ausztriai birodalmi baróságra emeltetett.

Neje Salmen Karolina- Katalin, leánya Salmen Gotfríed cs. k. r-

nagynak, az 1814 ben megnemesitett Salmen Sámuel testvérének , a

ki maga is „kriegsheimi" elnévvel megnemesítetett. Ettl gyermekei

1. Eugcn Ferencz szül. 1828-ban. a cs. kir. péncz-ügy rségnél

szolgál, 2. Hermina szül. 1826-ban.

Saimis család. GrófaSalmis et Neuburg Eck és testvérei

Gyula és Miklós az 1563. évi országgylésen honfiusitattak, *)

A következ évben nevezett Miklós Trencsén vármegye íoíspánsá-

gára is kineveztetett, 1574- ben f hadvezér volt. E c k a történelembi

mint gyri parancsnok és császári hrdvezér ismeretes. Gyula az

1574. és 16Í& évben az ország határait vizsgáló bizottság tagjául ne-

veztetett ki.

Vei kard 1606-ban mint tanácsos irta alá a bécsi békekötést

Ezeknek, úgy látszik, maradéka kihalt, mert 1687-ben már Salmis K á*

roly-ötto honfiusitatott az országgylésen *)

8aloi£i család. Somogy vármegye nemessége sorában említi Fé-

nyes E. G-eographiajában.

Salomváry család. Zala vármegye nemes családai közé soroz-

tatik Fényes E. Geographiai munkájában,

Saiizer család. Lásd Kolosvdry cs.

Saly család. (Salfai) Vas, Soprony, Zala vármegyei nemes csa-

lád. Á czimeres nemes levelet Saly D i é n e s kapta L Leopold ki-

rálytól 1655, táján, és az a szalavári conventben riztetik. Egyszer-

smind a Vas megyei Salfa helységbeli birtokra adományt is nyert a

») 1583. év\ 77- törv. czikk.
3
) 1687. évi 27. törv. ezikk-
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Iád, honnan a Szita családdal közösön elönevét írja. A családfa Dé-

nestol kezdve következleg ') sarjadzott le :

Dénes
1655.

Gergely
(Diéczy N

)

János

f

Zsigmond
tábornok

t

Gergely Jáno: N. N. N.

ntódaT
leány°k *

Seregélyen

Ferencz. JPeter

EÍekstb]

és három leány.

István

János
f

lláfa^_

Elek. Vincze.

Gábor
fCsödy Erzse)

Sándor.
fSzeleztey
Jozefa)

i
j-*

1

Rudolf. Anna.

Zsófia

János

f 1788.

(Vittnyédy
Erzsébet)

Imre
szül. 1805.

József.

sz, 1776. f 1823.

(Bavcza Erzse)

Erzsébet. Teréz. Péter.

(Jobbágyi
Erzsébet)

Ferencz
sz. 1809.

József.

szül. 1812.

Pesten egyetemi
tanácsjegyz.

János
(Alesiftby

Anna)
(Meszlénybenj

Gábor. János. Etelka.

Lajos. Rafael. Ágnes. Fáni. Anna.

f 1838.

Beatrix. Lóri.

(Csekesy
Pálné)

A család némely tagja Vas megyénél is viselt hivatalt A most
élk közül József Pesten a m. kir. Egyetem tanácsjegyzöje.

Samarjay család. Els tudható törzse Samarjay Máté volt,

polgári reform, prédikátor 1585-ben. Ennek három fiai voltak : Pál,

Mihály és I. János. A két elbbi Bars várraegyében Szent-Bene-

dekben Kopchár Annától Gyürky János feleségétl egy házrészt vett

meg 1604-ben 17 ftért. *) Rólok többet nem tudhatni. I. János szüle-

') Családi közlés szerint.
:

) A garan sz.-benedeki Conventben Protoc. J. pag. 294. 1604. Anna Kop-
chár Joannis Gyürky consors portionem domus S. Benedicti Cottn Bars fhis 17
vendit Lanrentio Horváth

, ac Pauío et Michaeii filiie Mathaei Szanjarjay."
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tett 1585,febr.2í-én ;— Nagy-Szombatban lévén tanító, ott Asztalos An-

drás gazdag polgár által bvebb kiképzés végett 1609-ben Heidelber*

gába küldetett ; honnan visszatérvén, Halásziban nyert alkalmazást, és

utóbb Superintendenssé választatott, és mint ilyen balt meg 1640-ben

Nagy-Szombatban. *) Munkái következk : 1. Magyar Harmónia. Pápa
1617.—2. Az Helvetiai valláson való Ekklesiaknak egyházi Tzeremo-

niájokróí és rendtartásokról való könyvecske az egy ügyüeknek taní-

tásokra közakaratból íratott Saraarjay János által. Lese 1636."

I. Jánosnak két gyermeke maradt : H. János és Katalin
Horváth Györgyné, mind kett Dunántúl Vas vármegyében Kemény-

Egerszegen. Nevezett II. János, és általa neje Geistner Anna, és et-

tl született gyermekei Ádám, László, Eva és Katalin, to-

vábbá sógora Horváth György és ennek gyermekei Horváth György,

Márton, Ferencz és Ilona 1672. aug. 29-én Bécsben kelt czímeres ne-

mes levélben I. Leopold király által megnemesítettek ; és nemességük

Vas vármegyében kihirdettetett.

H. Jánosnak megnevezett négy fia közül László lett a csa-

lád tovább terjesztje, ennek fia volt Tamás, ki 1680-ben született,

meghalt 1777-ben j lakott Fölpéczen Gyr vármegyében, hol tanitó

volt. E Tamás két fiat nemzett : Andrást és in. Jánost, ki Gö-

mör vármegyébe származott , és hol — mint a táblázaton — láthatni

unokája József 1837-ban Gömör vármegye aladószedöje volt.

András szül. 1732-ben; meghalt 1799. mart. 31-én. Nejétl

Bozzai Rebekától a táblázaton lát-

ható hét gyermeke született. Ezek

közül IV. János, szül 1767. dec.

27-én, meghalt 1826. oct 22. Gyr
megyébl Komárom megyébe köl-

tözvén, Gyr megyétl 1805. sept.

9-ón nemesi bizonyítványt vett ki>

mely Komárom vármegyénél 1806.

april. 17-én kihirdettetett. Két rend-

beli házaságából tíz gyermeke szü-

letett ; a második házasságából szü-

letett többi közt Károly Eév Ko-

máromban 1821. apriL 6-án. Jelen-

leg Pozsonyban ügyvéd; mint iró

l

) Magyar írók, életrajz gyjtemény, kiadja a az. István -társulat I. kö t. 398.
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1847. eltt költeményeivel, utóbb nyelvtani munkáival tnt föl.
!

) Ne-

j(Utfl André Annától három gyermeke van, kik a táblázaton láthatók.

A családfa
2
) következ :

Máté
polgárdi prédikátor

1585.
i
— < *

1

I. János
szül. 1585. f 1640.

superintendens.

II. János
167Í. nemre.

(Gcistncr Anna.)

Ádám.

Kata 1672.

(Horváth György)

László.

1690.

Eva. Katalin

Tamás
szül. 1680 . f 1777.

András
sz. 1732. f 1700.

(Bozzai Rebeka

III János
Gömörben

József. György f 1840.

(Bornemisza
Kovács Erzse

t 1848.

Erzse Károly József
pz. 1807. sz, 1809. sz. 1811.

(Farkas Gömöri adószed
Miklós) (Máriássy Fán i)

János. Mária.
sz. 1853. szül. 1856.

Kata
sz. 1760.

dee. 17.

(Halász
L&szió)

Erzse IV. János András Ádám
B*. 1762. sz,1767.fl826. sz. 1770. sz. 1773.
oct. 17. (l.Hesz Teréz oct. 22. sept. 9.

(Falaky 2. Beliczay
Mihály) Erzse)

*

Zsuzsi Pál
(Boka Pál) sz. 1803.

László Éva
sz. 1777. sz. 1778.

aug. 30. apr. 5.

Felpe'czen (Németh
lat.)

K
,

Kata János f
(Szalav
János)

1-tól János, g* gíg- H > 2-tól Mihály Károly
+ 2 i% 3. E- szül

-
1819

- bb.1821.

-+0«vS. » (Klein Zs«- irójügyvéd. (Nagy
(Ándré Antal)
Anna)

s H
t Is

ZilJ

Mária. I'al.

fl854. sz.1857.

Eliza — Ikrek — Janka
sz. 1825. ez. 1825. f 1856.

(Zechroeister

Sándor.)

r Anua Károlv Emil
sz 1847. sz. 1849. sz. 1854.— w
oct. 2. jun. 6. jun. 24.

') Magyar írók, Életrajz gyjt í. köt. 398 -399. lapon életébl adatok,
ts kjadett munkai névsora olvasható.

r
) Családi közlés szerint.
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A család ágostai evang. vallású.

Czimere — mint itt a metszvény ábrázolja— a paizs kék udvará-

ban hármas zöld téren könyökl kar, kivont kardot tartva ; a paizs fÖ*

Jötti sisak koronájából egyszarvú emelkedik ki. Foszladék jobbról

aranykék, balról ezüst vörös
m

Sámbokréty család. (Sámbokréti) Nyitra vármegye egyik leg-

régibb adományos nemes esaláda, mely azon megyei Sambokrét hely*

ségröl vette nevét. Els tudható törzse í. Károly király korában élt,

és Trencséni Csák Máté ellen harczolt, nevét nem tudjuk, de az iratik

róla, hogy a Csák Mátén nyert gyzelem hirét Ö vitte meg a királynak

legelször, tölgyfa ágakkal fölczifrázva, kezében tartva azon két ka-

szát, melyekkel akkor ö is viaskodott. *) Es a két kaszát czímerül kapta.

1343-ban élt Sámbokréthy Horváth Miklós a Rudnai és Tur-

csányiak ügyében (arbiter) választott biró. *)

A Sámbokréty család két vonalra szakadt, az egyik a nagy-
sámbokréti és divék-uj falusi, mely Nyitra megyében ezé-

kelt,amásik vonal Kis-Sámbokréti elnévvel különböztetve Tren-
csin megyét lakja.

A család teljes nemzék rendét nem birván, így a két vonal közti

összefüggést sem tudjuk kimutatni. A nagy-sámbokréti Sámbokréty
vonal nemzékrende a XV. század eleién Sámbokréty Mártontól kezdve
a XVII. század végéig következ : *)

I. tábla.

Márton

I. János András Mihály

t t

Ilona I. László János. I. Péter 1465.

István. Pál. Orsolya

II IAÜ*)á i& fáT& Di^k Ujfalusy
U.L48«ló.l4feö.^

j&oldizsár 1465.

^SSüB^ *~
János. ^rnbróT""

János. (Marsóvsssky

t

Miklós. György. Boldizsár
1569. ultrái ggj; *$££

Eufrozi— —" "~'
-

r— *

—

Péter. Anna.

1 I
^A -

Eufrozina £T~' 7T~; '

Ferencz. István.

Mihály.

t

«} Budai Ferenc*, Histor. Lex. IH. 217. Bel. M. Nothia IV. 42.
a
) Fejér, Codex díplom. tom. IX. vol. 1. p. 134.
s
) Wagner, Mss. tomo LXX. p. 66. hol Márton deSaookréih ütt*

tik, valamint okleyelekben is igy a XV. század közepén , valószínleg rö-
vidítésbl.
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E családfa szerint I. Péternek leánya Orsolya, férjhez ment Dí-

vrkuj falusi Jánosnak fiához Boldizsárhoz , ki magát ezután de Za-

var et Sambokrét kezdé írni, és neje (valószínleg mint fiusított

leány) után utódai a Sambokréty nevet viselték.

Egy 146. évi okmány szerint Ujfalusi Boldizsár maga, és

ipja Sambokréty *) Péter deák (litteratus), valamint Sambokréty

Ipolth Istvánnak fia László, és ennek fia István neveikben is a

zobori convent eltt eltiltá Kisfaludy Mihályt a Nyitrai Sámbokréti

birtok megvételétl, Sambokréty Pálnak fiát Lászlót pedig az

eladástól.
2
) Ez oklevél igazolja, hogy Ujfalusi Boldizsár Sambo-

kréty Péternek leányát birta nül. Azonban ha ezen okmányban em-

iitett László Ipolt Istvánnak fia , egy személy a táblán álló L Lász-

lóval, akkor a táblán I. Péternek, I. Lászlónak és testvéreiknek

nem János, hanem István nev lett volna atyjok, mit eldönteni bvebb
kútforrás nélkül nem lehet. Az oklevélben említett Pálnak fia László
bizonyosan egy a táblán álló II. Lászlóval, miután atyjok is azonos.

Ambrusnak fia volt azon György, kirl olvassuk, hogy 1559-

ben Nyitra vármegye alispánja volt.
s
)

Tamásnak emlékezetét Nógrád megy 1597. évi jegyzköny-

vében találjuk , midn az általa zálog-jogon birt nógrádi birtokok vé-

gett Zelessényi Lörincz özvegye Czudar Margit követelése iránt a Nó-

grád megyei alispán Osztroluczky Menyhért által Kis-Bossányban

személyesen megtaláltatva, megidéztetett. *)

Ezen L táblázattól némileg különbözik a következ, a mennyiben

I. Boldizsárnak fiát Tamás-Ambrusnak nevezi és feleségéül

Szügyi Orbonás Ilonát mutatja, még is ezt, mely egy kir. kúria eltti

perbl vétetett amannál (a Wagnerfélénél) hitelesebbnek kell tarta-

nunk ; de ez is igazolja, hogy a Sambokréty család egyik ága Péter-

nek leányában kihalásnak nézvén elébe, ezen leányt : Sambokréty Or-

solyát divékujfalusi Ujfalusy Boldizsár vette nül, és ezzel Sambokrét

negyed részét kapta ; élt z a v a r i elnévvel is, fia Tamás Ambrus
már Sambokréty nevet viselt, de mellé divék- ujfalusi st za-
var i elönevet is használt Felesége Orbonás Ilona volt 5

) Ennek fia

•) Az oklevélben itt is Bd e S a b o k r é t h u áll.

') Kaprinai Mss .B. torao L. p. 63. 64,
J
) Budai (Fer. Hist lex III. 212.
M Protocol. C Neograd anui 1597.
*) Tehát nem Marsovszky Borbála, vagy ha igen, akkor két neje volt, és

M. Borbálától születtek ez esetben Miklós és György fiai, kik ezen IL
táblázaton nem állanak.
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II. Boldizsár Kis-Bossányba telepedett, és Eiefánti Györgynek

leányát Magdolnát vette nül, kitol ismét egészen más utódait mu-

tatja a következ táblázat :

II. tábla.

Sámbokréty Orsolya
Ujfalussy Boldizsár.

U38.
r-
—— * '

»

Sámbokréty Tamás Ambrus
(Orbonás Ilona)

1618;

II. Boldizsár.)

(Elefánty Magdolna)

István.

_1_
Boldizsár,

t

András.
- f

Éva Erzse Eszter Hona ,

—

t b. Révay (Stirbich (Trajtler Magdolna
Zsigm. Ta- Horváth * Izrael) (Paozolay)

más) Pál)

Mihály^ _
Mária
Divéky
János)

Ferencz
(Oeskay Mária)

i 111 n^wAm1—

'

'""™"^

Zsófia

(Visky János)

Ugyancsak a Nyitra megyei Sámbokréty család egy másik ágá-

nak nemzékrendét feltárja elttünk néhány ízen a Sámbokréty család

részére Báthori Miklós országbíró nevében nebojszai Balogh Gergely

itélmester által l#79-ben kiadott oklevél, *) mely a Roaon családból

származott atyafiaknak a Roson családi javakból barátságos egyez-

ség folytáni kielégítésérl szól, és melybl következ származás t-

nik ki

:

ül. tábla.

Sámbokréty N.
(miticzi Roson Anna)

idsb Miklós Mihály. Benedek

Miklós. János. Margit. Magdolna.

írj. Miklós.

'Miklós. PáL

Pál Margit
1579. rWratiskvi

Márton nemes
özvegye)

János. György.
1579. 1579.

Pál. Bora.
1579. (dritho-

mai Bugar
György)

Dórra
(adamo -

veczi
Kuzel
Miklós)

Ilona

o

Kataf
i

*—
Anna.

s

') Kelt Kabojszán 1579. in fest transfigurationis Dm. Az eredeti

Csery Józsefnél.
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Tán e családfán álló valamelyik Pál az, ki Báthory Kristóf ud-

vari irnoka volt 1581-ben ') ós tán ennek fia azon székely-udvarhelyi

Sámbokréty Miklós, ki 1620. jul. 4-én Udvarhely széki biró volt

és adomány levelet nyert járásfalvi, czibrefalvi stb. birtokaira; *) mert

azt bajos elhinni Kállay-val, hogy ez eredeti törzsökös székely lett

volna, habár magát udvarhelyi predikátummal látta is el.

Az imént közlött két rendbeli családfák közül szintén egyikhez

sem tudjuk csatolni azon Sanibokréty Lászlót, ki 1622-ben élt és

Ilmér Annával ily ncmzékrendet 3
) terjesztett :

IV. tábla.

László
15*2.

(Ilmér Anna.)

Pál György
(Pekri Zsuzsa) (Füeay Klára)

Anna János. Kristóf. Bera.

(Boronkay Jáuosnf*) f

Pál György
(Emdy Rozina)

Anna Éva Mária
(Bartakovics Imre) (Tarnóczy (Dávid

Bálint) Gábor)

A kis-sárabokréti Sámbokréty Trencsín megyei vonal 1734. jul.

5-én Trencsín vármegye közgylésén nemzékrendét bemutatván, azt

fölfelé nyolcz nemzedékig igazolta 4
) és arról bizonyítványt nyert.

A nemesi összeírásokban évenkint a következket találjuk.

1736-ban Pál és Tamás testvérek, továbbá L á s z 1 6 és J ó-

zsef, ez utóbbi Harrach ezredbeli százados, mint Kis-Sámbokréten

elkel birtokosok , ellenben Miklós, ki Csongrád megyébe költö-

zött , azután István, János és annak fiai Miklós és ilj. Já-
nos, valamint GáÍ3or, Mihály, Mátyás, András, és Nyitra

megyébe költözött János, csak mint kis-sámbokréti curialisták ik-

tattattak a nemesi lajstromba.

1748-ban az alsó- járásban összeirattak Pálnak és Qábornak

') Kállay, Saekely nemzet 279. lap.

') Ugyanott.
3
) A Dein^ndy-Tbc8í^ry-ft$le perbeli geuoal^gia ezerint.

4

) Szontagh D. közi. sserint
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örökösei, és László ^ Kis-Sámbokréten pedig I s t v á n, A n d r á s, Gá-

bor, idsb és ifjabb János.

1768-ban Sámbokréten laktak Miklós fiai Imre és Miklós,

azután András, Ádám, és ennek fia szintén Ádám, továbbá István

és fia András, K r i s t ó f és fiai István és János ; Mihály fiával

Lászlóval, János fiaival Jánossal és Györgygyei, Gábor fiaival

Jánossal és Andrással, nem különben legidösb János, G y Ö r gy, és

András.
1803-ban Kis-Sámbokréten laktak .-András, Imre, An-

drás, János, István, Mihály és ennek fift Mihály, azután

idsb János, József ós Gábornak örökösei, és ifjabb János és

ennek fiai Ádám, János és Imre, végre ifj. András egyedül.

Az 1887. évi összeirás szerint Kis-Sámbokréten találjuk An-
drást, Imrét, M i h á 1 y t, és ennek fiát M i h á 1 y t ; továbbá Ist-

vánt, Jánost és ennek fiait Jánost és Istvánt, majd J ó z s e-

fet és ennek fiát szintén Jó széfet, és ennek is már fiait Lasz-
ti

'

lót és Emilt; azután Ádámot fiával Lászlóval, valamint

idsb J á n o s t , és fiait Jánost és Andrást és végre Gábornak

örököseit

Legvégül meg kell jegyeznem, hogy az itt közlött táblázatokon

azon Pétert sem tudjuk kimutatni, kinek leánya Sambokréty M á r-

t a 1545-ben Aranyady Damián itélö'mester felesége volt. *)

Sámboky család* Ily nevíi nemzetség (genus) Francziaország

champagnei tartományából szakadt hazánkba az Árpádok korában. •)

E nembl származott utódok roegtarták-e a Sámboky nevezetet?

és e nemzetségbl eredt- e az ismeretes kir. tanácsos és történetíró Sám-

boky János (Sambucus) , ki 1581-ben Bonfini históriáját toldalék-

kal és országgylési törvényczikkekkel együtt Frankfurtban kiadta,

— nem tudjuk. szül. N.-Szombat 1531. jul. 15-én, atya Péter volt

Egyik húga Panny Jánoshoz ment férjhez* Meghalt Bécsben 1584.

jun. 13. Iratik neve Szamboczky-nak is.
3
)

Nyitra megyében 1660-ban Sámboky Anna Viszocsányi más-

kép Syprák László neje volt.

Volt Sámboky máskép Nagy nev család is, lásd Nagy cs

Sámé család. (Sámelyí) Szatmár megyében fekszik Sarolyán-

•) Lehoczky Sióimat. II. 16.

') Kézai Simon krónikája, Endlicher Moaumentaíban p. X2Ö Horvát Ist-

ván Mag varország gyökeres nemz. 76. Lap.
3
) Kölcsey Vincze K Nemz. Piutárk J. 150.
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hoz közel a Sáinelyi puszta, mely azeltt népes helység volt , és

Samelházának neveztetett. Ezt hajdan a most is fennlév 8 á m

é

nemzetség egészen birta; ós 1411-ben perbe idézte Dománhidy, Mán-

dy és Í8tvándy Györgyöt , és Sámelházi Kónya Lászlót a S ám e 1-

h á z i határon elkövetett hatalmaskodás miatt. *)

1421-ben Sámelházy Gergely, Sáiné Mártonnak fia több

rokonával bírta. *)

1424-ben Sámelházy Bálás, Jánosnak fia, és másik Sámelházy

B a 1 á 8, Márknak fia a sámelházi és malontbai határt Majtis határától

megkülönböztették.

1428-ban Sámelházy Gergely és Bálás Sámelhazán saját

nemes telkeikben új királyi adomány által megersítettek.

1448-ben Sámelházy László birtokos társaival Sarolyáni Já-

nossal és Pátyody Lászlóval Sámelháza határát újra megjárattak.

1449-ben Sámelházy László Sarollyáni Jánossal együtt Szat-

már megyei Bére, Majtis, és Mánd helységekben részbirtokára királyi

adományt vitt.
d
)

1486-ban Sámelházy János a zsarolyáni nemesek Szekeresi

birtokának hatalmas elfoglalása tárgyában tanúskodott. %
)

1507-ben már Sámelháza elpusztult, és idvel a most is él Sámé

család is birtokában mind inkább megfogyott.

Sánii család. (Sámi) Sámi nev nemes család él Szabolcs vár-

megyében ; lehet, hogy a Szatmár megyei Sámé család egy ágazatát

képezi, miután S ám vagy Sámi nev helységet vagy pusztát, mely-

rl elönevét igényli, Szabolcs vármegyében nem találunk.

A Sámi családnak egyik ága Kraszna megyében Borzason és

Bülgözdön birtokos, névszerint Imre özvegye Géczi Zsuzsanna. Sámi

Jánostól következ nemzedék b
) terjed

:

János.

I. László János Imre
(Királyi Janka.) (Vargyaei Anna) (Lugasi

Amália)

Gabriella János N. fiú. N. leány.

András. II. László. Béla.

') Siirmay, Szatmár várm. II. 219.
s
) Ugyan ott.

J Ugyan ott II. 25. 215. 243.
•) Teleki Hunyadiak kora XIÍ. 327.
k
) Török Antal közi.
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I László a kolozsvári reform, fo tanodában történelem és po-

litikai tudományok tanára; János megyei csendbiztos 1861-ben.

Sámphir család. Sámphir máskép Samphirovics Emánuel
1800-ban L Ferencz király által emeltetett nemességre. Ozímere négy

részre osztott paizs , az 1. és 4. osztály vörös udvarában hátulsó

lábain arany oroszlán áll, els jobb lábával kivont
{
kardot] tartva;

a 2. és 3. osztály kék udvarában hármas halom középsjérl arany

szltke, megrakva fürtökkel emelkedik fel. A paizs fölötti sisak ko-

nájából szintén arany oroszlán emelkedik ki, els jobb lábával kivont

kardot, a bal lábával arany békepálczát (eaduceus) tart. Foszladék

jobbról aranyvörös, balról ezüst kék. l

)

Sándor család. (Slavniczai nemes, bajnai gróf) Trencsin vár-

megyének ts gykes családa, mely Slavnicza ösi székhelyének

máig birtokában van. A Nozdroviczky család állitása szerint a Slav-

niczai Sándor család a Nozdroviczky és Zamaróczy srégi családokkal

közös törzsbl származnék, ezt bizonyítaná állítólag e^y 1338. évi ado-

mányt levél , melynek a gróf Sándor ág levéltárában kellene lennie?

és mely a vérségi és jog közösséget mutatná; ugyan ezt igazolná egy,

a budai káptalan eltt 141 l-ben a kis-szlavniczai és szkalkai birtokra

vonatkozó egyezség levél , melybl az ttinnék ki, miszerint az egyez-

kedök közös törzsbl eredvén, Nozdrovicz , Kis-Slavnicza és Szkalka

ösi birtokaikat egymás közt felosztották, és hogy Sebestyénnek Péter fiá-

nak Nozdrovicz, Péternek Jakab fiának Kis-Slavnicza, és Szkalka, ké-

sbb Zamárd helysége pedig a Zamaróczy családnak jutott legyen.

Azonban ezen ÖsszekÖtettés annyiban ellenkezik a Sándor család szár-

mazási rendjével, a mennyiben azon S a n d r i n, kitl a Sándor csa-

lád nevét és eredetét vette, nem Pétertl, hanem Tamástól ered, a mely

Tamás Bechich de Kaszának neveztetett és 1472. és körül élt.
2
)

A Sándor család okmányai szerint Kaszai Bechich N-nek (ke-

reszt nevét nem tudjuk) fiai Kaszai Bechich Tamás és György
testvérek és amannak legidsb fia Miklós 1456-ban Slavnicza hely-

ségre uj adomány levelet szereztek ; ezen Tamástól a család követke-

zleg 8
) sarjadzott le napjainkig

:

') A dami seuta gentil. tomo XI.

') Szooiagh Dan. közi.

*) Lehoczky Stemmat. II. 249. 350. Wagner Mss. tomo LXX. pag. 282,

— Schönfeld Adelslexic. II. 233. — Góthai Histor. herald. Handbuch. 844. Jap

csak Lehoczky után irja le adatait.



$2 SÁNDOR.

I. tábla.

Kassai Bechich N.

Bechich Tamás
1456.

!. György
1456.

I. Miklós Adalbert Sandrin

1456. 1472. kitl
& Sándor családnév

Márton 1517.

Sándor de Slavnicza

(Chlevenszky Hona)

Jakab János

?

II. János II. Miklós
1552. (Sóky Anna)

(l.Koloni Sólyom Kata.
2. Apponyi Kata.)

I. Menybért. III. Miklós.

L_

I. István.

1570.

(Rakolubszky
Kata)

Borbála I. Gáspár Margit

1510. 1556. tren- 1564.

(Rédeky csini alispán

Jánoe.) (1. Schvela Margit
2. Baracskay Kata

I.Pál

,
(Motesiczky Anna J

ÍO. Adalbert IlIXieeló. II.Gáspár.-—i^a^"l^
-

'

(Sirchtch (Borcsfezky
György György)

I. László
(Tökés-Ujfelussy

Erzse.)

Margit. Erzse. Zsófia. Anna.
(l.Rajcsányi (Rajcsányi (Rajcsányi (Simonyi

György) Boldizs.; Pál) Mózses)
2.Gyepes Farkas)

III. János. II. Adalbert. II. Ggyörgy II. László Bora
alnádor 1616. f (Motesiczky nyitrai alispán (gáti

(Aranyady Dóra) Anna) (nebojuzai Törk Per.)

f t t Folyt. IV. táblán.

I. Imre
tren cseni

alisp. 1637

(nádasdi

Darabos
Krisztina)

II. István Erzse. Zsuzsi

f (b. Pongrácz (ákosházi
János) Sárkány

MlklÓB)

I. Ferencz.
(báró Rottal

Kata)_

Folyt. III. tábhht.

Folyt. II táblán!
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H tábla.

1. Imre, ki az I. táblán.

1637. alispán
(n. Darabos

Krisztina)

III. István,

(L Máriást? Éva
2. Forgách Ilona
3. Révay Erise)

Kata
(Apponyi Péter)

Kata Magdolna II. Imre. Zsófia

(Divék Ujfalustjy (b.Maithényi (Okoliceányi (Karnarlmre)
Sándor) Mátyás) Magdolna)

ia Pál 1714.

(1. Radvánszky N.
2. Dobay Anna

)

TL Ferencz.

(1. Balassa Anna
2. Gáfbr Magdolna)

— 2 (jóo s» • a,

S*& 2-tól Péter János. Ferencz.
X

+
[

József.
f

"
1

György
(Ravasz Anna)

János.

Antal
(Prileszky

Anna.)

í II János.
(Babla N.)

i

Mihály.
(Huszár

N.)

Sándor,

t

& o

s>-
Vt

8-

János. Mihály. István. Ferencz. József. SS

3.

László Mihály Pál. Károly látván Lajos Bora £>£•

(PUthy Klára) (Sirmien- (Sréter (Sréter (Benicz- 1768. (Ötlik J*n.)g

'Trore" \,áarió^Anna Zsuzsi) W) ky Teréz)}

t + »ft- In^UjoT

Károly. Pál. Lajos,

leányok Morvában T

(Ambrózy
N.)

Tamás. László.

t
Mihály.

István Zsigmond László. Kálmán.
(Sándor Adél) (Beniczky

'Eszter.' Béla.

'

.JlS^
Gejza r

_ *

I
§

Károly Lajos 1861.

1848. ss.biró. arvik eondn.

(Ambrózy Zsófi) (Mednyánszky
Bora)

István. Gejza. Árpád.

HAOTiÜlOBiSlO C8ALÍDAI. X. KÖT. 3



84 SÁNDOR.

DL tábla.

I. Ferencz hl a II. táblán.

(báró Bottal

Kata)

János 1666. III. Gáspár
(Berényi sellyei várkapit.

Anna (iklódi Szluha
> Kata)

Mária
(Nyári Imre)

Anna
(LSzéchenyi Márton
2. Ruttkay István.

8. Hunyady László.)

György

Mária
(b. Pongrácz)

Ilona

(Brogyány
István)

IV. Gáspár Adalbert 1723.

Kurucz tábora, nyitrai alispán

1693. 1694. m. kir. helyt, tan-

1706. báró (Kszeghy
1 (Tököly Erzse) Júlia)

TáTzló 1741.
'

báró

t

Ferencz
(1. Bossányi Kriska.
2. Motesiczky Bora)

Kata
(Bossányi
Gábor)

Anna
(Motesiczky

István)

IV. Pál
(kis krestenei
(Hunyady Judit)

Károly Rozália B. István
(b. Rudnyánszky (Szent-Ivá- az iró.

A. Mária) nyi Ferencz.) 1801'

Júlia

(gr. Forgách
József.)

Anna
(b. König
Ferencz.)

ÍW

István. V. Pál.

kir. tan. huszár
(1. Balogh Bora. kapit.

2. Csery Jozefa.)

!! I !.! ! A^' — — — .

György %£

I

H

•—\
*

2PRM r1

r
8
E
©.

2-tól Antal
katona

(Vietorisz

Anna)

Erzse
(Kvassay
Mihály)

Miklós Mihály
(1. Lukácsy

Magd.
2.KubiczaAnna)

Mária

t
Janka

(Ghyczy Ra-
fael)

Miklós

Miklós
(Karkoványi
Karolina)

i— " —

i

Vincze
Nyitrai sz.biró

(Boróczy Mária)

Mária

t

Alojzia
(Buócz
Elek)

Anna
(Hege-
ds

Zsigm.)

Janka
(Harsá-
nyiPál)

Gizella. Jen. Ilka.

íán Vincze József Ferencz Jozc'fe

f Nyitra vm. (Jordánszky (Vietorisz
sz.biró 1860. Etelka |) László)

Maria, Erzsébet
(Scherz

Ján)

Pl? Hs°
Sí (0 o>c
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Anna Mihály
(horóczi Mado- (Kerekes
csányi Imre Éva)

IV. tábla.

II. László, ki az, L táblán.

Nyitrai alispán

(nebojszai Balogh
Erzse.)

Ádám
(Majthényi

Bora

László.

(Hávor Juliana)

Menyhért
báró lett

(1. Gubasóczy Anna
2. b. Mednyánszky

Bora)

Ádám.

Zsigmond.

1

Miklós
(Belkváry
Kriska)

K
(Márton
László

1-tl Mihály 1743. 2 tói Rozália Bora
(1. Bossányi Júlia (Motesiczky (Dávid
2. Bajthay Teréz) Imre) Zsigm.

r ' " —^~
;

:

• '
\

József. Antal János. Bora. Juiia. Teréz.
cs. k. kam. septemvir

1788. gróf
(gróf Viczay

Eszter)

Vineze
gráf

(gr. Szapáry M. Anna)

Vilma Móricz
sz. 1801. sept. 5. sz. 1805. maj 23.

csill. k. és p. h. cs. k. kam.
(gr. Festetics Józs. Albert) (hg. Metternich

Leontina)

Eszter 1797.

(gr. Revay
(Péter)

Paulina
sz.1836.febr. 26.

(hg. Metternich
Richárd 1856-tól.)

Visszatekintve a származati táblázatokra, Bechicli Tamásnak fia

Sándor vagy S a n d r i n , mint Slavniozának örököse Slavniczky né-

ven fordul el, de fia Márton magát atyja nevérl már Sándor
Mártonnak és pedig Slavniczai elnévvel nevezte, és 1517-ben már

igy találjuk nevét írva.

Mártonnak egyik leánya Borbála, Rédeky Istvánnak özve-

gye, 1542-ben testvéreire Miklósra és Gáspárra ruházta özvegyi jogait,

és ezt 1564-ben is megersíté.

I. Gáspár 1556-ban Trencsón vármegyének alispánja volt.

1698-ban Dl. Miklósnak özvegye Cliomory Sára, Chomory Ger

gelynek Dubraviczky Katalintól való leánya, résibirtokait Zólyom

a*
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megyei Dubraviczán , Hont megyei Szászdon , Szemeréden , N.-Keres-

kényben, Kóváron, Apáthiban, Bátorfalván, Terbegeczen, Heves me-

gyében Tisza-Kenderen

Ecsegen, Szepes megyé-

ben Farkasfalván, Kacz

lingon, Rakiczon 150

fban zálogba adja nvé-

rének Chomory Erzsé

betnek Asgúthy György

nejének, *) ettl Nyit-

ra megyei N. Emkén
és Gyarmaton 3 tele-

knek 100 fíon ki váltá-

sára jogot nyervén. '*)

1699-ben lLGyörgy
és Mihály örökösei

osztályos egyezségre

léptek a Trencsin váro-

sában fekv ház és a

vaszkai és kamencsáni

birtok iránt, mély egyez-

mény 1661-ben hitele-

sítetett.

Hl. Ján o s, az alná-

dor, 1612-ben Trencsin városában egy házat vesz Buday Margittól,

Ferenczffy Miklós özvegyétl. 1616-ban t gróf Thurzó György ná-

dor mint meghitt barátját, és az ágostai vallásnak — úgymond — hü

követjét végrendeletének végrehajtójául nevezte ki. 1618-ban mint ité-

lömester az ország határainak vizsgálására küldetett ki. *) 1621-ben

Bethlen Gábor hive volt, ésThurzó Imrével öt küldé a niklosburgi bé-

ketanácskozásra. '*) Ezen Jánostól ered a slevniczai Sándorok stri-

czei vonala , testvérétl 1X.L ászlótól a mai grófi ág. *)

') Kinek anyja színién Dubraviczky Kata volt , leánya Dubraviczky Já-

nosnak Kóvúry Ilonától.

') Ssentbenedeki Convent Protoc. G. p. 640.

') 1618. é*vi 12. törv. cs.

Ó Peíhfí Clerg. M. krónika, 197. lap.

*) Szükség itt megjegyeznünk; hogy as I. táblázati nemzékrend , melyet

Szoatagh Dániel közlése szerint tartottam meg, nemileg különbözik » Wagner
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A eztriezei vonal,

III. Jánoa alnádornak Aranyady Dorottyától két leánya *), és

három fia maradt: István 2
), Imre és I. Ferencz, kinek ivadé

kát a III. tábla mutatja.

I. Imre 1637. és 1638-ban Trencsin vármegye alispánja és

országgylési követe volt, a midn az ország határait vizsgáló küldöt-

tségnek is tagja lett. *) Egy fia III. I s tván maradt Ennek fiától II.

Imrétl unokái ül V ál és II. F ere n c z 1714-ben eladták Trencsin

városi házukat 950 ftért gr. Hlyésházy Miklósnak.

ÜL Pálnak fia I. Lajos 1786-ban vett Trencsin városában bels

telket, és azt a2 oda való ágostai evangélikusok temploma építésére aján-

dékozván, az egyház épitését is bkezen segítette. Unokái közül K á-

roly 1848. eltt Trencsin vármegyének fszolgabirája volt; és egy-

szersmind a lázi evang. egyház fófeiügyelóje. Testvére III. Lajos
1861-ben Trencsin megyei árvák gondnoka.

IL Ferencznek ágán két rendbeli házasságából származott utó-

dai többnyire Slavniczán laktak , tán ez ágon álló azon Mihály, ki

1804. aug. 17-én halt meg.

A luki vonal,

A másik fvonal III. Jánosnak fiától I. Ferencztl veszi

kezdetét, és luki vonalnak is neveztetik.

I. Ferencznek nejétl Rottal Katalin báró leánytól egy leánya,

két fia : J á n o s és III. Gáspár maradtak. Amaz, mint magba sza-

kadó, mert Berényi Annától csak leánya Anna uiaradt, 1666-ban

Mss. LXX. kötetében találhatóiul ; a különbség ez : Wagner szériát Márton-
nak fia Gáspár, (az I.) eunek ozori Schvehla Margittól fiai István,
Miklós, ki kihalt, csILászló, — Istvánnak csak leányai maradtak, mint

a táblán áll ; de Lászlónak voltak fiai II. L á a a 1 ó, kisek nejétl Balogh Er-

zsébettl azután úgy io\y a leszármazás mint itt a III táblán, ezen II. Lászlónak

voltak Wagner szerint fiai : A 1 b e r t, György & János is az alaádor,

ama kett kibalt, János alnádortól úgy j le a nemzékrend, mint itt a IL táb-

la. Ez a különbség ! melyik a valóbb ? el nem dönthetem adatok hiányában.

*) Tán e leányok egyike , vagy ezekhez tartozó testvér azon Sándor

Fruzsina is, ki 1637-ben mint Paksy János özvegye Hont megyében Sig-

lisbergen Dóczy Zsigmondtól 3 telket vészen 200 ftért zálogba. Lásd Szent-

benedeki Convent protoc. M. pag. ö. és Faöc. 26. nro. «5.

*) Ez I s t v á n csak Wapnerná! áll id. I.

s
) 1638. évi 37. törv, ez.
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birtokát Kis-Neporáz helységet Szászi János szerémi püspöknek örö-

kösen eladta.

III. Gáspár sellyei várkapitány, és jó kapitány volt, egy tö-

rök ütközetben golyó sodorta el bal lábát ') Nejétl iklódi Szluha Ka-

talintól három fia maradt : G y ö r g y, IV. Gáspár és Adalbert.

Ez els leányaiban kihalt

IV. Gáspár Tököly Imrének sógora , nül birván Tököly Er-

zsébetet ; e viszonynál fogva is Tökölynek híve és egyik fö vezére,

tábornoka, s bujdosásában is 1693. 1694-ben is hü követje *) Azon-

ban utóbb hazajött, és az udvar kegyébe jutott, mert 1706-ban báró-

ságra emeltetett.
a
) 1715-ben az országgylés által a vallási ügyben,

úgy a rendszeres munkálatok, valamint Trencsinben a Vág szabályo-

zása ügyében küldöttségi tagúi választatott, *) az 1 723. évi országgy-

lés pedig rendelé , hogy a fölség Morvaországban lév adósságait az

adósokkal kifizettesse.
6
) Ága fiában László báróban, ki 1741-ben még

élt, kihalt.

Testvére Adalbert 1723- san Nyitra vármegye alispánja és

követe, az 1723, évi országgylésen a határvizsgáló küldöttség tagjául

neveztetett, és Morvaországban lev adósságai kifizettetése is elrendel-

tetett. Utóbb (1730-ban) m. kir. helytartós dgi tanácsos lett. Nejétl

Koszeghy Juliannától két fia maradt : Ferencz és IV. Pál.

Ferencznek fia volt többi közt azon Sándor István (szül. Lu-

kán Nyitra megyében), ki többi kiadott müvei közt fleg „Ma-
gyar könyvesháza" (Gyr, 1802.) és „Sokféle" czimü 12

kötetes (Gyr 1791 — 1801.) munkái által a magyar irodalomnak ne-

vezetes szolgálatot tett ;
6
) és Örök emléket állított magának azon nagy-

!

) Adaroi Ms. a n. múzeumban 4-rét. lat. 182. bz. — Azoban Lebocz
ky ezerint (Summát. II. 350. lap.) ki gyakran téved ; ezen Gáspár Jánosnak lett

volna fia, és Sélyénél eaett volna el 1621-ben ; a mi meg nem állhat, mert akkor
fla Gáspár a Tökölyféle tábornok, ki meg 1728-ban is élt, ha atyja 1621-ben

eleaett volna, akkor fia 1723-ban már száz évesnél több lett volna. Tehát ha
elesett is III. Gáspár (hogy megsebesült, azt a másik forrás is mondja) ak-

kor is Lehoczkinál az évszámban kell hibának lenni, és az tán 1663 nál is ké-

sbb történt

*) lu Tököly Imre naplóját 1693. 1694. évekrl, kiadva a m. akadémia
által.

*) Adámi id. h. Lehoezky II 360. és 1. 170.
4
) 111%. évi 20. 69. 89. törv. ez.

) 1728. 81. törv. ez.

•) L. munkái sorozatát Magyar írók 11. köt. 275. lap.
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szer hazafiúi adakozása által, mely szerint összes könyvtárát, érem-,

fbldabrósz- és képgyjteményét és még tízezer ftot a magyar Akadé-

miának ajándékozott. (L. 1827. évi 12. törv. ez.)

IV. Pálnak fia V. Pál kir. tanácsos volt. Számos gyermekeitl

való utódait mutatja a táblázat ; közöttök V i n c z e a legutóbbi idk-

ben Nyitra megye szolgabirája.

A grófi ág.

Ez ágat I. László nak fia II. László alapitá , ki 1622-ben régi

nemességében inegerösítetett, 1625-ben Slavniczán lév kúriájára és

részbirtokára új királyi adományt vitt. Nyitra vármegyének alispánja

és az 1625. 1635. és 1638. évi országgylésen követe volt, a midn
mindig a határvizsgáló küldöttségek tagjául, 1638-ban egyszersmind a

száraz vámok tárgyában is megválasztatott. ') Nejétl nebojszai Ba-

logh Erzsébettl egy leánya, két fia maradt : A d á m unokáiban kihalt,

Mihály Kerekes Évát, vette nül ettl két fia maradt : L á s z 1 ó, ki

fiaiban kihalt, és M e n y h é r t, ki mint Nyitra megyei követ az 1715.

évi országgylésen a határvizsgáló küldöttség tagja lett. *) Nemsokára

báróságot nyert. 3
) Els nejétl Gubasóczy Borbálától több gyermeke

közül való Mihály, ki 1743-ban (már mint báró) a Farkas és Lip-

thay családtól Komárom megyei kömiodi birtokot szerzé *) Els neje

Bossányi Júlia, a második Bajthay Teréz volt, ettl született többi

közt fia Antal cs. kir. kamarás, és a hét személyes tábla ülnöke; ki

1788. aug. 27-én grófságra emeltetett. Feleségéti gr. Viczay Esz-

tertl egy fia maradt : V i n c z e, a bajnai, biai, bothi és rárói uradalmak

örökös ura, cs. k. kamarás, ki 1770. aug. 16-én vette nül gv6i Sza-

páry M. Annát, ettl születtek gyermekei : Vilma gr. Festeticsné, óa

Móricz hazánk egyik legkitnbb és nevezetesebb lovarja, kinek

nejétl herczeg Metternich Leontinatói csak leánya Paulina örököse

él, szintén herczeg Metternich Richardné.

A családnak Trencsin vármegye nemesi összeírásában követ-

kez sorozatát &
) találjuk

:

1768-ban Slavniczán lakott Mihály és János, és ez utóbbi

") 1626 : 23. - 1635 : 55. 1638 : 87. é»J% törv. czikkek.

») 1715 .-59. törv. ez.

») Az évszámát nem tudhatni ; 1715—1743. e*vi idközbe tehetjük c»ak-

*) Fényes, Komárom várm. 155. lap,

*) Szontagh t>aa. kitel.
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fia szintén János; — Kis-Sztriczén Pálnak örökösei u. m. László és

ennek fia Imre: Mihály és ennek fia Pál, Károly, István

és Lajos; továbbá Ferencznek utódai János, Péter, Fcrencz

és Antal.
1803-ban Kamenicsánban lakott Mihály; — Slavniczán I. La-

josnak fiai : II. Lajos, és Im r e ; továbbá János és fia Mihály;
— Kia-Sztriczén Ferencznek örököse F e r e n c z , azután Pál és há-

rom fia Károly, Pál és Lajos, valamint István és fiai u. m.

Tamás, László, Mihály és István.

1837-ben Slavniczán laktak: II. Lajosnak fiai Károly és Ül.

Lajos, azután Mihály, majd János és ennek három fia: János
Mihály és Sándor, nem különben Józsefnek fia György, —
Kis-Sztriczén Pálnak fia P á 1 ; Tamásnak négy fia István, Zsig-
mond, László, és Kálmán. Végre László, és Mihály magok

egyedül.

A család nemesi czímere,—mint följebb a metszvény ábrázolja —
a paizs kék udvarában zöld téren a jobb oldalon magas szikla emel-

kedik, melybl három piros rózsa nyúlik fel, a szikla mellett hím szar-

vas ágaskodik, három lábával fölfelé lép , a negyedikkel még a zöld

téren áll. az egyik rózsát szájához kapva. A paisz fölötti sisak koro-

nájából szintén olyan szarvas emelkedik ki, szájában leszakított píros

rózsái tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüst vörös, ') A bá-

rói czimeren a paizsra bárói korona van illesztve és a fölött áll a ko-

ronás sisak. A grófi ezímerben— ha való — a szarvas hármas hegyen

nyugvó koronából emelkedik fel, és nyakán nyíllal van át ütve, szájá-

ban pedig tölgyfa gaiyat tart.
2
)

Sándor csatád. (Sághfai.) Vasvármegyei Sághfa helységtl,

mely a Ságh hegye alatt fekszik és most gróf Erdödyek birtoka, vette

eredetét. Alapitója Sándor György, ki 1622-ben II. Ferdinánd ki-

rálytól kapott czimcres nemes leveiet
;

3
) és Veszprém vármegyében

Pápán a vármegyeháza tszomszédságában egy kházat bút. Ennek fia

I. Gergely (másutt György 4
) nemzette II. Gergelyt (másutt

Györgyöt). E három eisö ös — mint a közl írja ~ tetemesen föl gya-

V Adanxi Seuti geufciL tomo Xí.
'2 Gofchai Illator. herald, Haadbucb 844.

Taali Kálmán közlése szerint , kinek szülfli családjánál mint leány-
ági utódoknál ffirístetik Csépen uSághfalvi Sándor család oklevéltára áa leány-
ágról több Árpádkori okmányt is tartalmaz.

*) Geneai. autlicut. II. köt. Nvikos név alatt, hol a család nemzékrendén
György áll.
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rapitá a család birtokát; úgy hogy a eághfai Sándorok azon idben birtak

a pápai kházon kívül a Tapolcza vizén egy malmot, birták Sághfát (?)

Csönget, Kovácsit, Károly-Patyot Vas megyében, Ajkát Veszprémben,

Fejérben Nyéknek egy részét és részben a déghi pusztát is.

A családfa következleg *) alakult

:

György
16 2. armalist kap

n *__^

I. Gergely (Györgyj
(Nyikos Anna)

II. Gergely Erzse György 1670. kör. Anna
(Darás Lrsc) (Proszi (Nádasdy (Pecsovics

j

Ádám) Erzsc) Perencz)

Mária
VTallián Sándor)

r X.

István I. László Ferencz Judit
kapitány. Rákóczy alatt Kurucz ezredes (Chernél

(Pestetich Kriszt.) ezredes 1710. János)
(Domonkos (1. Mankóbükki

Éva) Horváth Erzse

t 2. Pázmándy Eva)

©h? Zsuzsa Erzse
®: r«£ (Sárköíy rKáldv
oS g-s János) János)

1-tl Ferenc-?. Imre N. leány 2-tól Gergely József
(Balogh N.) (Laky N.) (Torkos Zsuzsa) Veszprémi tbiró

Asszonyfán.
j

(Kutass Eszter)

Dániel és több íeán^ ^ffJrtLá -

megöletett ^h^ l*uXn>

1844.

Károly
elesett 1849.

II. Gergelynek három fia
z
) volt : I & t

v

á n , I. L á s z 1 ó és Fe-

rencz. Ezek közül :

') A velem közlött családfa a Geneal. aatli. II. köteteben állóval össze-

vetve, némi különbséget mutat, azon kívül, hogy ebben Gergely nevek helyett

György-ök állanak; e's ez utóbbi által ama közlött családfa tetemesen kibvül,

st néhol kiigazittatik.
5

) A Geneal. auth. szerint csak két fia van : G y ö r g y és G y ö r g y, bizo -

nyosan ezek egyike Gergely, a latin Gregoriue e's Gcorgius köuy-

nyen történhet felcseréihetese miatt eltévesztve, azért a két testvér öeor-
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István a Pápai vár helyettes kapitányává lón, majd gr. For-

gách Simon lovas ezredében szolgált mint századparancsnok, és mind

a török mind a francziák ellen dicséretesen hadakozott, melyrl tanú-

ságot teszen gr. Forgách Simon eredeti levele, melylyel a betegeske-

dése miatt hazatér Sándor Istvánt 1 701-ben szolgálatából elbocsátá. *)

Több gyermekei közül II. L á s z 1 ó, tán egy személy volt azon Sán-

dor Lászlóval, ki 1732—33-ben Mosony vármegye szolgabirája

volt.

I. László utódja lett István testvérének a pápai kapitányságban,

mint ilylyen öcscsével Ferenczczel, Bezerédy Jánossal és a pápai rség

bb*l 60 válogatott vitézzel ö volt a legels; ki 1703. decemberben Ber-

csényihez szegdött és a kuruezokat Dunántúlra meghívta. Rákóczy ez-

redessé nevezte öt, és 1704-ben a Dunántúli kuruez hadi mozgalmakban

tetemes részt vett, ökényszeríté többi közt feladásra Pécset is.
2
) 1708-

ban részt vett a kölesdi gyzelmes ütközetben, honnan 24 zászlót és

a sók rézdobot nyújtá át személyesen Rákóczynak. 1 710-ban szintén a

Dunántúl harczolt béri Balogh Ádámmal. A szatmári béke után birto-

kán félre vonulva élt, és meghalt 1714— 1716. között. Neje Domonkos
Éva, Domonkos Ferencz kuruez gyalog dandárnok és sümegi várpa-

rancsnok leánya volt. Gyermeke nem marad. Testvére

:

I. Ferencz szintén a kuruez részen harczolt, és 1 704-ban már
alezredes volt, mint ilyen Soprony vidéken fogságba esett, de csak ha-

mar Károlyi Sándor által aRabatta elfogott tisztjeivei kicseréltetve kivál-

tatott. Ezután Balogh Ádámnak dandárnokká neveztetése mellett ennek

lovas ezredét vezényletté; igy harczolt Kölesdnél is. 1709-ban a Han-

ságon küzdött. 1710-ben ezredes lett. A szegszárdi szerencsétlen harcz

után, hol Balogh Ádám elfogatván, lefejeztetett, Sándor Ferencznek

sikerült megmenekülnie, és a Bakonyba vonult ; végre eapitulalván aj-

kai jószágára vonult, innen Komárommegyei Csépre, hol második rend-

ír i u a-ból az idósbbet (a Darás Erzse íérjéi) a közlött családfával összeliang-

zásba hozva," Gergelynek irtuk. A Geneal. auth. gyjtemény nev«zi meg több-
nyire a hitestársakat is.

') tySJ 1698- évi eredeti okiraton én Sándor Istvánt, mint Komárom
vármegye esküdtjét (Jurassor),

1

aláírva — olvastam. Az i* bizonyos, hogy Sán-
dor I s t i án 1700-ben Komárom vármegyei A. és F. böki pusztán egy nein«s

udvart nyert királyi adományba , és abba beiktattatott. Lásd Féoyes Komá-
rom várm. 112. lap.

J

) „H a z á n k tf
folyóiratban. Szerk. Török János , ki vannak adva a fel-

adási pontok.
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béli házasságából Pázmándy Évától ül. Gergely és József fiait

nemzette. Meghalt kés vénségében 1765-ben. *)

III. Gergelynek több leánya és egy fia maradt: Dániel, ki

1844-ben orvul megöletett. Ennek egyetlen fia Károly nyomtalanul

eltnt, valószínleg 1849-ben a szóregi csatában — hol utoljára mint

honvédtiszt láttatott, — elesett.

J ó z s e fnek, ki Veszprém, Komárom és Esztergom megyék táb-

labírája vala, nejétl Kutass Esztertl csak egy leánya maradt Sándor

Eszter, ki Thaly István Komárom megyei fbíróhoz ment férjhez, s

benne a Sándor család fíágon kihalt.

A család czimere a paizs kék udvarában zöld halmon fiait saját

vérével tápláló pellikán, a paizs fölötti sisak koronáján hasonló pelli-

kán látható. Foszladék a paizs körül vörös és kék.

Említést érdemel a sághfalvi Sándorok után maradt családi le-

véltár, mely Thaly {István és Sándor Eszter unokája Thaly Kálmán

ismert költ és írónk gondviselése alatt jelenleg Csépen riztetik, és

melyben 1228-tól több Arpádkori, úgy Zsigmond, I. Mátyás királyok-

tól és más országnagyoktól kelt oklevelek, és Sándor László és Ferencz

kurucz ezredesek érdekes magán levelezéseik foglaltatnak.

Sándor család. (Gyarmathai) Közülök Mihálynak ivadé-

kát mutatja a következ táblázat.

Mihály
több várm. tbiró

(Hávor Teréz)

Károly Francziska Lajos Albert József
estei Férd. (Stettner m. helytart. kamarai titkár

huszár alezredes János iktató f 1843. máj. 2.

1843. es.k. kapit.j 1848. kora 50. évében.

Magyarországban is több Sándor nev család létez, melyeknek

származási fáját nem ismerve, csak egyes tagokról szólhatunk.

Sándor István élt a XV. században, már 1450-ben csak öz-

vegye Dorottya említetik. 2
)

Gyulai Sándor István Komárom megyei birtokos, a Posár csa-

lád iktatásánál királyi ember. ")

') Thaly Kál. közi. szerint.

V Teleki Hunyadiak kora X. 261.

*J Ugyan ott. XH. 278.
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Sándor János 1600-ban Zemplin vármegyében Szogh helységre

Berzeviczy Andrással adományt kapott. *)

Sándor Simon Zala vármegyének 1618-ben tszolgabirája volt.
2
)

Arad vármegyében Sándor László nemességet 1825-ben hir-

dettet ki.
3
)

Sándor család. (Csik sz. domokosi és Csík sz. Mihályi.) s
régi székely család, melyet a székely krónika 4

) a székelyek legrégibb

ismert fnökétl Zandirham rabonbántól (888 évben) hoz le. Ls van

származási fa, mely Zandirhámtól a krónika és más hagyományok után

a családfát egy pár nemzedék után két fo ágra szakasztva ízrl izre a

legpontosabban és oly szabatossággal adja elé, hogy azon még a legré-

gibb idkbl is minden nemzedéknek felesége is meg van nevezve.

„E hagyomány — irja [Kvári 5
) — a kritikát nem állja ki,

u

azonban a két ág közti család egységet nincs ok kétség alá venni, mi-

ért is mind a két ágat a nemzeti fejedelmek alatt élt söktl, honnan a

nemzékrend teljes hitelesen lehozható, kezdve következ táblázatok

mutatják.

Lássuk elbb a csik-szent-mihályi ágat, kinek törzsöke

István a XVII. század elején éh, ettl a következ ágazat sarjad-

zott le

:

István
(Apor Kata,)

Péter
(Nemes Bom.>

Jáuos
Csíki alkapit. 1694.

(Angyalosi Erzse)

Ii. látván. Klára Zsuzsa,
(Imecs Bora.) (ímecs Mózs.) (h a*, m. Biió

Sándor)

II. Páter Ágnes Zsuzsi
(Ki), fcsékely Jul.) (Káli Kún Máty.) (Bialis Ján )
(folyt. kút), lapnn.')

*) Szírmay, C. Zcnaplin No*, top. 296.

•) 1618. evi 49. törv. ez.

') Arad várm. jegyzkönyv í>82. sz. a.
4

) A nemes székely nemzet Conatítutiöja. Pest 1818. 276. 294. 1,

*) Kvári Erdély new Cealádai 221. lap.
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II. Péter, ki os elbbi lapw.
(kii Székely Jul.)

HL Péter.

Horváth
Zsófia)

Ferencz. Pál 1758. Zsuzsa Gáspár
esperes. (Szeredai (Szabó Gáb.) (Török Róza)

Ágnes

Antal Pál Mihály.
(Péchy Mária) (Simáotics (Halmágyi

~£S ' Ter<!2
>

"""
fMinier)

Erzse)

Ignácz
(Dindár
Jozefa)

Ágnes József. Bora.

János Ignácz. László
(Medgyes JCata) (Kovács

Zsófi)

Anna
(Nagy

Ferencz 1815. László Jozefa Juliana
épül biztos (Déesei N.) (Halmágyi Zöld)

(tap. Lázár Veron ) ^jj/"^' István) András) István)

István Jozefa
tart. biztos. (Bokros

(Gyergyay Klára) András.)

György. Bálás. Póli. Ágnes

A táblázat elején álló János 1698-ban Apafíy alatt Csiki alka-

pitán, utóbb Tököly híve, 1704-ben Rákóczyval tart, és Csikót a forra-

dalom részére szerzi, mint csapat vezér (tán ezredes) mködött is.
2

)

E család egyik tagja rzi, és mint írják máig is Ignácz utódai-

nál van a székelyek kérdéses áldozó pohara, 2
) melyre Sándor Péter

neve és az 1412. év van metszve ; nevezett Pétert e család sei

egyikének igényli.

Ugyan a családból való János, Torda megyének volt adóiró

biztosa, 1848. körül volt számvevje; ennek fia János az erdélyi

kir. tábla számfblötti ülnöke M. Vásárhelyen.

A Csik-szent-domokosi ágnak napjainkig terjed nem-

zékrende 8
) következ.

') Cserei Mih. Históriája 233—6 325. ás kbv 1. Beuk, Csik, Gyergyó e*e

Kászon 52. lap.

V Hon ás Külföld 1845. évi foly. 31. sx. kvári szerint.
8
) Kvári id. h. 221.



46 SÁNDOR.

János
(Gáborfi Kata)

I. Mihály

(Boros Adna)

II. Mihály

(Qáborfi Anna)

János.

Gergely
plébános

I. László
Csíki f kir.

biró.

(1. Domhi Mária
2. MihálcI Zsusa)

Péter.

Zsuzsa
(Boros Elek)

fiThályt
hadnagy

János
fkorm.
titkár.

1794.

(b. Naláczy
Anna)

Anna
(Imecs
Mózses)

ÜL Mihály 1815.

csíki f kir. b.

fl841.
(gr. Káinoki

Mária)

István 1815. Róza
fposta (Vas Fark)
mester

László
kir. táb. ülnök

fl835.
(b. Szentkereszti

Bora)

Júlia Mihály.
(Lázár
Ant.)

László. Zsuzsa.
(Henter
József)

Mária.
(Gyárfás
Lajos)

Nina. Róza. László. Dénes.

2-P

Ez ágból valók Menyhárd, 1549. körül, kinek neje szárhegyi

Lázár Anna volt, továbbá Judit Apor Andrásné 1680-ben.

Ez ágból következk voltak Csikszék elkapitányai : Mihály
1638-ban, Péter 1640-ben, Gáspár 1771-ben, ')

ÜL Mihály, elbb 1801-ben administator,. 1802-ben Csikszék

fökirály bírája, meghalt 1841-ben. 2
)

Sándor János 1621-ben Bethlen Gábor követe a haiuburgi al-

kudozásra, 3
) tán az, ki e családfa élén áll. János a fökormányszéki

titkár (1794), ki Kovárynál tévedésbl 1750-ben megholtnak iratik,

1815-ben kir. táblai ülnök volt.

Sándor család. (Xénosi) Szintén székely család, mely utóbb a

megyékre szakadt. Mihály 1591. jul. 19-én Kénosi telkére uj ado-

mányt vett Ennek utóda Pál, kitl a családfa így alakult

:

') Benk, Csík, öyergyó és Kászon, 53. lapon. Ezeket nem tudjak a esa
ládfán kijelölni.

') Ugyan ott 52. lapon. Ellenben itt a királybírók sorában nem találjak a
táblásatoo álló I. L á s z 1 ó t.

') Kazy Hist. libro 2. Kállaynái
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h Pál 1690.

(galambf. Nagy Kriszt.)

ÍI. Pál. Zsigmond Gergely Mihály

KrisztinaÍW. Zsigmond. Ma«. 1701 - itólömester

(SzenMványi (Daczí Mib >

MáriaJ

József Klára György Sámuel Gergely
(Horváth Mária) (Dániel Fer.

j
(Dósa

j k.
, Margit)

i __, János 1780.

Zsigmond. Mózsee. Zsófi. Judit. aranyos sz.

(Páifi Mária) alkir. biró 1794.

Mózses f 1809. Lajos"""
1

(
Barcsai K,ara)

(Palatkai Terez) (Símén Erzse)

János Amália Gergely
(Cserényi Júlia) (Földvári f 1862.

Pál) (Barcsai Mária)

Lajos. Miklós. József, és leányok.

I. Pál Apafi alatt kezesül a portára küldetik , majd Erdély el-

szakadva a töröktl , ott fogságba esik. Szerencséjére Tököly fejede-

lemnek választatván, kibocsáttatik és haza szabadul Galambfalvára, l

)

hol valószínleg felesége után birt. Egyik fia Gergely ezen jogon

de Nagy Galamb falva irta elnevét, és 1667. 1669. 1676-ben

Udvarhely szék alkirály birája volt,
2
) utóbb itélmester 1717-ben. 3

)

János 1794 Aranyos szék alkirálybirája, és az unitária egyház

világi ülnöke.

Mózes 1794-ben szintén az unitária egyház világi ülnöke.

Sándor család. (Farczádi) Udvarhelyszékben M ó z s e s adó-

iró biztos 1848-ban; Elek N. Enyeden ügyvéd, jelenleg azon város

fhadnagya, testvérei János birtokos és József fel-enyedi reform,

lelkész.

Sándor család. (Szent-léleki) Udvarhelyszéki székely család,

elbb „udvarhelyi" elnévvel, utóbb egy rés/e szentléleki elnév-

vel él. I. Ferencz a Rákóczy forradalma alatt mint hat éves árva-

ságra jutott ; felnölvén Kászoni Annát veszi nül, ettl lett fia II. F e-

rencz, kinek Bóór Sárától több gyermeke közül I g u á c z 1840.

körül a dévai kir. urodalom ffelügyelje, utóbb kir. f tizedbór-

tárnok
, jelenleg nyugalomban. Neje szentléleki Sándor Apollónia,

kitl fiai János és József, a hirlap irodalomban czikkeik után

l

) Cserei Mih. Hist. 213.

V Kállay Székely nemzet. 279

*) Cserei iá. h. 422.
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ismeretes egyének; János 1848-ig kir. kincstári fogalmazó gyakornok,

1861-ban Kolosvármgye úrbéri törvényszéki választott ülnöke; leány

testvéreik: Antónia, Alojzia és Teréz. — Atyjok testvérei

Mária, Rozália és Katalin. Nagy-atyjoktól lejöv oldal-ág An-

tal, János és József, kik közül Antal kir. erdösz-hivatalnok

volt, meghalt 1861-ben. Jánosnak gyermekei a feljebb említett Apo-

lonia és Albert kir. kincstári tiszt, ki 1859-ban halt meg. ')

Sándor ctMÜád. (Jánosfalvi) Szintén erdélyi család, melybl

István homorod-karacsonfalvi unitárius lelkész 1848. körül. Valóazi.

nüleg rokona és kortársa FerenczA székely-keresztúri unitár

lelkész.

Sándor család. (Lokodi) közülök Sámuel Küküllo* megyé-

ben törvényszéki ülnök 1827. körül. Mózses Zarándban 1838. körül.

Sándor család. (Oláhfalvi) István 1827-ben, Dániel 1836

ban, Péter 1848. körül Oláhfalva kiváltságos város tanácsnokai.

Sándor család. (N, Magurai) Mihály a baláafalvi gor. egy.

egyházi szentszék ügyvéde 1837. körül.

Sándor család. (Derzsi) Küküllo megyében Gergely tör-

vényszéki ülnök 1825-ben.

Sándor család. Sándor János 1717-ben HL Károly királytól

régibb nemességében uj czímeres nemes levél által megérsitetett.
2
)

Czimere a paizs kék udvarában zöld téren koronán ágaskodó,

ketts farkú oroszlán, els jobb lábával kivont kardot a másik lábá-

val borostyán koszorút tartva. A paizs fölötti sisak koronáján két kiter-

jesztett fekete sasszárny között kivont kard áll, hegyével fölfelé, rajta

zöld borostyán koszorú. Foszladék jobbról ezüstverös, balról arany

kék. 3
)

Sándor családi néven több emlékezetes egyént találunk még kró-

nikáinkban, kiknek családi vérségöket nem ismerjük, ilyenek

:

Sándor András, született Tordán 1529-ban, Wittebergában ta-

nult 1559-ben ; utóbb dévai pap , 1577-ben Superintendens volt Er-

délyben.

Sándor Gáspár 1677-ben Apafíy párizsi követe, tán a csíki

Sándorok körül.

Sándor Mátyás vitéz legény, 1644-ben L Rákóczy György

') Török Ant köiláae sí.

*) Collect. Herald, nro 576.

*) Adami Scuta gentil. tomo XI.
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hadseregében Magyarországon táborozván, „szárai lövék, farkasbSrin

is más golyóbis által mene." ')

Sándor Gergely „régi próbált hadnagy Apaffy korában. *)

Valószínleg a csíki Sándorok közül. stb.

Lehoczky szerint 3
) több kihalt Sándor nev család volt.

Ilyenek a Sándor máskép Czibak de Baba*azent-Péter 1422-

ben Bács vármegyében. Rhédei Sándor 1480-ban.

Város-dobosi 1396-ban Szabolcs megyében.

A Kisdi Sándor család beiktattaük Galaihon, Király-halmán.

Maczfalvi Sándor család Vasmegyében osztályosa a Nádasdi

családnak stb.

Ilyenek az ujabbi idkben Erdélyben Sándor Sámuel Kolos

megyében szopori és n. nyúlási birtokos.

S. Sámuel Dobokában szávai és szentpéter&lvi birtokos, Fé-

lrenéz ugyan azon megyében sárvári birtokos.

András lomperdi, Borbár a örökösei Kraszna megyében

markaszéki birtokosok.

Lászlé ésLajosF. Fejérmegyében ivánfalvi birtokosok stb.

Sandorbásy család. (Gencsi) Szatmár és Közép-Szolnok vár*

megyei régi nemes család , mely Szatmár megyei Gencs helységrl

irja elÖnevét ; e helységben Sándorházy László több érdektársával

1087-ben rész birtokára adományt vitt *)

16G5-ben Sándorházy Ferencz nejével Tbúry Zsuzsannával

és másokkal Szatmár megyei Rápolth, Tyúkod és Danyád helységben

részbirtokaikra királyi adományt vitt. *)

£ század elején Szatmár megyében Alsé-Szoporon bitokosok

Sándorházy János, István és József. *) Jelenleg Júlia és

J ó z b e f Özvegye Balási Polixéna. János birtokos Torda megyében

Idecs-patakán.

Dániel 1827. körül Kolosvárott tartományi €6 számvevségi

tiszt volt.

Sánka család. (Föll bárti) Arad vármegyei nemes család. 1779-

benArad megyében Sanka Lajosnak fia Lajos birtokos nemes.

') K«mér>y J, Önéletírása Saalay L. által 481.

*) Bethlen Miklós szerint Kállaynál 280.

•) Lehoczky StcmmaL II. 349.

4
) Szirmay, Szatmár várm. II. 40.

6
) Ugyan ott 123. 127. 223.

•) Ugyan ott 1*2.

lUGYABO&SZiCt 08ALÍDAI X. KÖT. _ *



50 SANKo.—SÁNTHA.

1820-ben éltek József és Lajos, ez utóbbi Arad vármegyei al«

szolgabíró.

Sankó család. (Sankoházi) Dunántúli régi nemes család, ragu-

zai származású. l
) Els ismert törzse János 1529-ban késmárki pa-

/ancsnok.

Gáspárnak fia Boldizsár 1638-ban kis-komáronú kapitány, test-

véreivel Istvánnal és Miklóssal kapták Marosd, Sz.-Mihály, Sz.-Király,

Hosszúfalu helységet, a nyíri pusztát Somogy vármegyében, továbbá

Szél, Szanács és Cher birtokot Tolna vármegyében, melyeket elbb

1552-b<m Buzlai Mózses és Mutnoki Mihály magvaszakadtán Komor-

nik János birt; 1721-ben ugyan ezen birtokokat Sankó Miklós és Bol-

dizsár bevalották Balogh Jánosnak és 1727-ben gr. Harraeli Rajmund

7 1 ezer forintért Hunyadi Istvánnak és Antalnak átbocsátotta. *)

1 723-ban már. Sankó Boldizsárnak csak özvegye Kisfaludy

Anna élt.

Az-eltfbbi, 1638-ban élt Boldizsár nvére, vagy leánya volt K a t a-

1 i n Pethö Miklósné, kitl a Márfi, Babocsay és Rumy leány-ág szár-

mazott.

Leány-ágról vérségben állt a Sankó család a Fáncsy-akkal.

Sánsz család. Trencsin megyében az 1C88. évi nemesi össze-

írás szerint Dubnicz helységben lakott. Valóassinüleg egyike a gróf Illés-

házyak által telepített és utóbb nemességre emelt családoknak.

Sánihn család. (Kis-Csepcsányi) Sántha nevezet nemes csa-

lád Bihar, Esztergára, Heves, Hont és Szatmár vármegye nemessége

sorában áll.

A Bihar vármegyei Sántha nemzetség Kis-csepcsányi elönevet

visel és elönevénéi fogva Turócz megyei eredetnek tnik föl ; közü-

lük ismeretesek László, 1806-ban Bihar vármegye fszoígabirája,

és ugyan akkor József azon megyének fopénztárnoka és táblabí-

rája. 3
) Ezeknek utóda

János 1848-ban szintén Bihar vármegye harmadik alispánja.

Tán ezen családdal azonos azon Sántha család is, melybl Sán-

tha Sándor és Ed várd Arad megyében 1827. évben nemességü-

ket kihirdettették, *) Ezekkel szintén rokonnak Utszik Sántha Saru
dor, ki 1848-ban Csanád vármegyének másod alispánja volt.

') Istvánffy Hiet.. libr. X. 1685. évi kiadás 102. lap

*) Lclioezky Stcinmat. II. 350.
s
) B, Vay László, Ndmet hivseg, 609. Ö10

*) Arad várm. jegyzkönyv. 1108 ée 39. sz alatt
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Szatmár megyében e század elején a Sántha család Gencs hely-

ség birtokosai között olvasható. ')

Zemplin vármegyében szintén a nemesek sorában álL *)

Trencsin vármegyében az 1646. évi nemesi összeírás szerint Lat*

kóczon székelt Sántha család. 3
)

Hont megyében a Sántha ncvü család fleg Demónden székel,

közülök idnként többen a megyeriéi viseltek hivatalt. Egyik ágának,

törzse Sántha Mátyás, ennek Kelecsényi Annától iia István, enr

nek Dávid Annától fia volt Lriacz, ennek Patók Évától fia

Károly.
A Sántha név a Besze család egyik ágának is volt neve, mint

egy vallomány tanúsítja.

Sánta család. (Csik tusnádi) Csikszéki székely család. Közíi-

íök István erdélyi kincstári titoknok 1840. körül. Mátyás Kolos-

várott kath. egyházi énekl, ennek fia István ügyvéd. Másik Ist-

ván Marosujváron tanító és kántor; Dénes Szászsebesen sz. Fó-

renczes szerzetes. István szárazpataki lelkész , Imre killyénfalvi

kath, lelkész.

Valószinüleg ennek egyik ága a csik-kozmási Sántha család,

melybl Gr y Ö r g y Magyarországban Örkényi posta mester, született

Tisza-Kórodon Szatmár megyében 1792. april 24-én.

Sántha család. (Sóváradi.) Melybl Károly Marosszékben

adóirói biztos 1848-ban.

Nem ismerjük elnevét a következknek: Sánta Imrének,
kinek neje Nagy Erzsébet érszodorói és érhatvani birtokos.

Sánta J á n o s n é Farkas Anna Háromszékben és Csikszékben

birtokos stb.

Sapharics család. Valószínleg kihalt. A czímeres nemes le-

levelet, (mely Nagy János gyri búza keresked hagyománya közt ta-

láltatott és innen Gyr vármegye levéltárába *) tétetett,) Sapharics

Bernát, György és István és Zalathnok György 1517-ben II.

Lajos királytól kapták.

') Szirma}', Szathmár várm. II. 38.
2
) Szirmay, C. Zemplin uoí. top. 116.
a
) Szontagh Dán. közi.
4

) Uirleltetett a tim. m. kir. helytartftsúg >jiltal 1812 évben jul. 7-kén
16149. szám alatt, éa a Budapesti Hírlap hívaUlog ErtesítojcTjen 1360. évi 104.

számában.

4*
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Sapouara család. Saponara F ü 1 ö p császári hadvezér az 1687.

évi orBsággyülésen magyar honfiusítást nyert. )

Sappi család. Sappl János 1791-ben II. Lcpold királytól ka-

pott c/íroercB nemes levelet.

Czímere négyfelé osztott paizs, az 1. vörös udvarban zöld téren

.kében fehér pollikán ül, fiait melle vérével táplálva ; a 2. és 3.

arany udvarban zöld téren magas fa zöldéi, a 4. vörös udvarban kék

mezü kar könyökölj kivont kardot tartva. A paizft fölötti sisak koroná-

ján ssintóa kékmez kar nyugszik kivont karddal. Foszlatták jobbról

rvörös, balról aranykék. a
)

Sápy család. Szabolcs vármegye nemessége sorában találjuk

nevét beírva.

Sarády család. Doboka vármegyei nemes család, írják nevét

„Sanradya-nak is. A múlt század elején 1 702-ben mint Doboka megyé-

ben Szent Andráson birtokos, és a só jövedelemnek is részese emlííe-

etik.
á
) Rkkor ólt I. Z s i g m o n d és ily családfát alkototott :

k

)

Zsigmond '

(az.-györgyi Daczó Zsuzsi)

II. Zeigrnond Klára Judit
1730. (Damoko8 (laiecs

(Kití sárosi István.) Mátyás.)
Sáros; Erzac)

Sámuel. Zsuzsi

Anna"? ' (Gcrenf,y László)

(PoBgrácsBold.)

Sáráudy család. (Sárándi) Bibar vármegye kihalt régi esaláda,

melybl Sárándy Mihály, Boldizsár és Imre 1552-ben Bihar

megyei Sáránd helységben 26 portát bírtak.
6
) A XVII. század elején

élt a családból Miklós és János, kik 160o.jun. 5-én czímeres le-

velet vettek, mely azon évben Bihar megyében ki hirdettetett.

Sardagna család, de Meanburg et Hohenstein, János az

1836. évi országgyülésen a 47. torv. czik folytán honfiusítatott

Sárdy család. (Sárdi.) Alsó Fejér megye nemessége sorában áll.

Valóarinülcg ebbl ered azon Sárdi Sámuel, ki 1767-ben Páriz Pápai

szótárának Bod Péter általi második kiadása költségeit viselé.

') i<#7, évi 23. tör?, ez.
a
j Adami SenU gontil. tomo XI.
• Bodor, Doboka várni. 217. éa Benkfl Transylv.
*) V rtfc At>taU

Euna. 128.
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Köfcülók sárdi Sárdi János 1794-ben Alsó Fejér megye kirá-

lyi perceptora*

Zsigmond és József azon megyénél 1848. körül tisztvíse-

' lök. Az utóbbi J ó z s e fe t 1848-ban az oláhok több nemes birtokos-

sal meggyilkolták. — L á s zl ó örökösei birtokosok Sárdon jelenleg.

Más ágból, vagy külön családból származott Sárdi István,

1794-ben az unitáríai egyház tordai és aranyosi járásában esperesi se-

géd; és Sámuel 1836-ban árkosi unitárius lelkész.

Sárficzky esalád. (Barbózai.) A név hangzásánál fogva — mint

ez szokás — lengyel eredetnek is hiszik és rokon származásúnak vé •

lik a Paprocius által említett hasonnev családdal, *) Bizonyos az, hog)

Nyitra megyében élt^ s onnan szakadt Krassó vármegyébe, hol Sárficzky

János 1829. aug.évi 2-án kapta ado-

mányban B a r b ó z a helységben* bir-

tokát, melyrl a család elönevét is írja.

A család czímere —- mint itt a

metszvény mutatja —- a paizs arany

udvarában vizirányosan fekv' kék

szelemen, abban arany korona nyug-

szik, nyíllal rézsútosan átütve , ágy
hogy hegye a fels, tolla az alsó arany

udvarba nyúlik. A paizs fölötti sisak

koronájából három strucztoü nyúlik

fel, úgymint kék, arany, vörös, Fosz-

ladék jobbról aranykék, balról ezüst

vörös.

Á nemzékrend családi közlés sze-

rint következ :

János

Sárfiezky H,

Mibáíy
cegyedi
plébános

János
ü&rbótfát

kapja í<829.

Mihálv

Mihály
hadnagy 1809.

elesett Lipcsénél.

Antónia EmíliaJános Teráss Erzsi
szül 1804, (B«:zck (JaUonMsfcy) (Jlgerné) (Henez)

lak. X. Kikindán László)
(PoiimWger Anna)

Leopoldina.Lásüló. Emma, Kó^a. Mária.

') Papresü Ofbis Poloaiae ÍX. 680.
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Sárii család. E néven ismeretes azon Sárfi Ferenez gyön

kapitány, kit 1526-ban özvegy Mária királyné férje a Mohácsnál elesett

II Lajos tetemeinek fblkerestetésére lovas katonák adatása végett meg-

keresett és ki maga is a test feltalálásábann részt vett *)

1646-ban Sárfi Katalin Zmeskal Dániel özvegye volt, midn
Zmeskal György ellen tiltakozott, mivel es Hont megyei egyházas-ma-

róthi birtokait elzálogítani szándékozott.

Surioy család. Erdélyi nemes család. A nemességet 1673,

mart. 10-én Sártoy György szerzé; ki nemes levelét azon évi april

6 -áu Kolos vármegyében hirdettetéki.

Sáriee család. SÁrics István 1751-ben M. Terézia király-

asszon}7 által emeltetett czímeres nemességre.

Czímere vízirányosan kétféle osztott paizs, az akó rész húsz

ezüst és kék koezkára osztott udvart képez ; a fels vörös udvarból

derékig látható oroszlán nyúlik föl, els lábait ragadozásra készen

tartva. A paizs fölötti sisak koronájából szintén oroszlán emelkedik fel,

és vörös zászlót tart. Foszladék jobbról aranyvörös, balról ezüstkék 8
)

Sarka család. Sarka Péter, János, és András 1686-ban

Leopold király által emeltettek czímeres nemességre. 4

)

CVímerök a paizs kék udvarában zöld téren álló vörös ruhás,

prém-kalpagos, fehér öves magyar vitéz, oldalán fekete hüvely, arany

markolatú kardja lóg, balkezét csípjére támasztja, Jobbjával t arany-

buza kalászt tart. A paizs fölötti sisak koronájából fehér bárány emel-

kedik ki. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról aranykék. 5
)

Sarkad! család. (Sarkadi) Bihar, Békés megyei kihalt régi ne-

mes család, melybl Sarkady Ferencz 1552-ben Sarkadon 35 portát,

Sarkad-siben 2, Kötegyánban 16, Köte-Tarcsán V/
2} Mez-Panaszon

15 portát, és egész Tarjánt birta.
6
)

1562-ben Sarkady Farkas birt Arad megyében Bankamo-
ráczon 7

)

•) Katona Hist. eritica tom. XIX. p. 697
s
) Szentbe»edi Convcnt prot. M. pag. 165.

•) Adami Scuta gentil. tonio XL
*) Collect. Herald, nro 824.

') Adaini Scuta gentil tomo XL
•) Bielek, Majores Hungarorum 113—157.
r

) Fábián, Arad vármegye 29,
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Szatrnár megyében Gencs helységbeii birtokrészükre Sarkady

Mihály és Péter 1747-ben vittek adományt. *)

Zemplin vármegye czímeres nemes családai közzé sorozza a Sar-

kady családot. 3
)

Sárkándi család. Ismeretes tagia a XVL századból Sárkándy

Pál, ki 1547-ben a smalkadi hadban, 1552-ben a palásti ütközetben

vett részt. Í553. nov. 30-án 3
) már Eger vára kapitánya volt Bornemi-

sza Gergelylyel , az volt meg 1556-ban aug. 10-én is *), söt 1657-ben

is.
6
) Névéi akkori ortographia szerint Zarkandynak irta,

6
) de bizo-

nyosan „Sárkándy
a -nak ejtek akkor is. Egyik leányát Békés Gáspár

vette nül 1575. körül A másikat, Annát Wesselényi I. F erén ez
birta nül szintén 1570 körül.

Sárkány család. (Akosházi) Régi nemzetség, melybl a XVL
század els felében különösen Ambrus az ország nagyjai közé emel-

kedett.

Elönevét a család Akoshazáról irta, mely valószínleg Zala

folyó mentében Kávás falu szomszédságában a mai A k o s fa puszta

mellett vagy helyén feküdhetett ; miután ma A koshaza helynevet

Fényes geographiajában nem találunk.

Sokkal nehezebb meg mondani, honnan vette a család „Sárkány u

nevét ; tán faluról alig. és ha igen, — ez esetben is melyik Sárkány-

ról 7
) ? miután ily nev helység és puszta Zemplin, Esztergám, Fejér

megyében fekszik. Soprony megyében van Bo-Sárkány, Szil-Sárkány

;

söt van Erdélyben Fogarasban is Sárkány nev helység. Es bizonyosan

ez utóbbi volt azon birtok, melyet Hunyadi János kormányzó Muga Já-

nosnak és Csobánnak ajándékozott, de késbb meg tudván, hogy an-

nak egykori jogos birtokosai Sárkányi Lörincz volt, és ennek, fiától

Jakabtól, unokája Ádámhoz tartozik, 1455-ben Sárkány Ádám-
nak vissza adományozta. 8

) E szerint e Sárkány , (vagy Sárkányi) csa-

lád sem azonos az ákosházi Sárkány családdal. Es valószín az is, hogy
ez erdélyi Sárkányiak közül volt azon Sárkány Mihály is, kit Szi-

lágyi Mihály az erdélyi részekhez 1458-ban gyors hírnökül használt. 9
)

Az ákosházi Sárkány családról bizonyos, hogy Zala várraegyé-

ben volt legrégiebb hazája és leginkább a Dunántúl maradt mind végig.

Itt élt 1453. körül Sárkány László, ki elnevét Sárkány Szigetrl

irta, és kitl következleg származtatják 10
) ivadékát.

*) Szirmay Szatrnár várm. II. 40.
s
j Szirmay, Cottus Zemplin. not. top. 116.

•) Lipthay levéltár XíX. 753.
A
) Kemény, No titia Cap. Albens II. 90.

$
) Magyar leveles tár I. 239.

*) Ugyanott, és Mocsáry Nógrád várm. leírása III. 34.

') LehoczkV Stemmat. II. 351. az Esztergám megyebelit véli.

•) Teleki, Hunyadiak kora X. 475.
•) Ugyan ott X. 572.
I0
) Greneal. authent ÍI. Lehoczky Stemmat. II. 351. A kett közti ne'mi

különbséget alább ériniendjük.
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I. tábla.
László
1453.

(1. Pogány Ilka.

2. Aranyady Kata)

Bertalan. Antal. Ilka. I. Benedek
1463. t (A1aP*

^N. Borbán) Boldize.)

Kata
(Sibrik

Tóbiás)

i

Pál
(Laki ZBÓfia)

Bernát
(N. Anna)

Kata
(Sem) ieh

Horváth
Miklós)

Lörinez István, Dónes. Demeter. Mihály.
(Balásfalri

Margit)

II. Beuedek. FeientA. Gáspár. Boldizsár.

Dórié I* János 1. Ambrus í Ferenez
(Bottfea (Erdödy Pozsonyi flsp. (Szelestey

Múivas) Petronella) elesett 1526. Bora)

j

(Záblathi Zsófia)

Orsolya Zsófi Margit Bora
(I.Czobor (1-Bársonyi (Me/.laki (gersei

Gáspár. Boldizs. Ferenez.) PethÖ
2. Bakich 2. Tóth Antal)

Péter) Tamás)

íí. János.

11. István.

Imre.

(Ziar?

Margit)

I. Miklós. I. István

IV. Miklós XT; Sl
,.. ..^ , jj. Ferenez.

IV. Jáoon Í7í ÍTT1

(Fiit
v - János

£rí

II. Ambrus Yineze £5 í*or&
(Oroszlánkól £\Batthyány

Kata) ? Miklós

'ittfer

rsac)

1

Erzse üonsi II. Miklós 1614. -

(Haszár (Sághy (1. Forgiich Zsófia

Mátyás) Zsigmond 2* Lengyel Fruzsina)

Zsófi Erzse HL Miklós 1655.
(Bahoczai (Safarich (1. Darabos Kata)

Pál) István) 2. slav. Sándor Zsuzsi)

V. János IÍÍ. István Judit Erzse
(Latersberg (Ofskay (1. Kisfaludy János (Illéiiházy

lióxa) Éva) % FaJnssy Miklós) Ferenez;

MáriaKata
(Szogedy (Bezíre'dy

Ferenez

t
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A családfa élén álló Lászlónak ') két nejétl két leánya és

három fia marad ; a fiak közül I. Benedek és Bernát fiaikban és uno-

káikban kihaltak, maradt magúi maga Bertalan, a kinek nem tudni

micsoda családból eredt nejétl Borbalátói gyermekei volt : D ó r í s

Botka Mátyásné, I. J á n o s, I. Ambrus és I. Ferencz. 8
)

I. Jánosnak Erdödy Petronellától 3
) a táblázaton álló négy

leánya 4
) maradt, u. hl I. Orsolya elbb Czobor Gáspárné, utóbb

Bakieh Petemé, 2. Zsófia elbb Bársony Boldizsárné, utóbb fejér-

egyházi Tóth Tamásné, 3. M a r g i t Mezlaki Ferenczné, 4. Borbála
gersei Peth Antalné.

I. Ambrusa család legnagyobb embere volt, már 1505-ben Po-

zsonyi kapitány és fispán, midn a híres rákosi országgylésen részt

vett.
5
) Jelen volt Szapolyai Borbála lengyel királyné koronázásán

Krakkóban. 1520-ban már Zala vármegye fispánja, és Olnodnak Örö-

kös ura volt. 1521-ben Insbruckban és Kölnben járt II. Lajos király

és nvére házassága ügyében. Elesett 1526 ban MohácsnáL Lehoczky

ezerint 1520-ben báróvá e
) lett volna, és szerzé Lednicze, és Hegyesd

várát, Becset és Almásdot Korlátköi Osváttól, melyeket elbb a Páz-

mán, Újlaki, Gyulai nemzetség bírt.

I. F e r e n c z, kinek nejéül Szelestey Dorottya 7
) áll, gyermekei

voltak IL János, Imre, I. Miklós, II. Ambrus, Vincze,
Klára és Borbála Batthyányi Miklósné. 8

) Ezek közül

1

) Geneal. auth. II. —- Lehoczky csak Bertalantói kezdi a ne nisékren-

det ; és ennek nejéül teszi Zábiáíhi Zsófiát, utóbb Szent Györgyi Farkas-

nét, holott ez Bertalan fiának I. Ambrusnak volt felesége.
2

) Geneal. auth. II. szerint I. Ferenci atyai eredete függben áll,

agy Bertalan vagy Benedek na lehetett. De Lehoczkynál határozottan Berta-

lannak fia.

2
) %y genealógia szerint, mert a Geneal. autb. szerint neje Zvojnovits

Johanna volt, lehetett mindkett is.

4
) Szint az elbbi genealógia szerint , mert a Geneal. auth. szerint I.

Ambrusnak leányai voltak volna mind a négyen. De az elbbi genealógián

csak havon áll, Zsófia nem.

*) Jászav P. A magyar nemzet napjai a mohácsi ve*sz után 156.

•) Lehoczky ezt ugyan íi. A m b r ú h ról irja, de arról annál kevéebbe*

hihet, mivel ha ke'söbb élt egy nemzedékkel.
r

) Geneal. auth. II. szerint. Lehoczkynál egyik Ferencznek neje Ná«
dasfly Darabos Oavát leánya volt; másik Ferencznek neje Bánffy Petro-

nella volt

•) Geneal, auth. U. szerint, Lehoczky csak Jánost, Imrét éa II.

Ambrust említi.
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Ií. Jánosnak fia *) IT. I s t v á n, valószínleg az ki, 1 (>25-ben

az országgylés által Szálavár építésének felügyeljévé *) 1630-ban

pedig Slavoniában az oláhok ügyében biztosul neveztetik ki ;

3
) ennek

fia IV. Miklós, ennek IV. János, kinek Fitter Erzsébettl, utóbb

Festetieh Pálnétól semmi gyermeke nem maradt.

Imrének nejétl Ziar (?) Margittól fiaFerencz*) ennek fia

III. János, kiben ága kihalt.

II. Ambrus nak neje volt Oroszlánkeö'i Katalin, ettl a táblán

álló két leányán kivüi fia II. Miklós, kinek els neje Forgách Zsó-

fia, a második Lengyel Krisztina, ez utóbbitól két leánya és fia III.

Miklós maradt, ki 1655-ben királyi adományt nyert Zala megyei

Aranyadra. *) Feleségétl Darabos Katától három leányán kivül nemzé

fiát III. Istvánt, kinek Ocskay Évától két leánya és egy fia F e-

rencz maradt, de benne a család kihalt.

E táblán, valamint a következn sem áll azon Sárkány G y ö r g y,

ki 1584-ben nejével Ujfalusi Dorottyával Komárom megyei Csúz, Jász-

falu és Szemére helységbeli jószágát Tessényi Ádámnak elzálogo-

sítja.
6
)

Egy másik perbeli genealógia következ nemzékrendet 7
) mutat

fel, mely a fbljebbivel adatok hiányában össze nem kapcsolható :

II. tábla.

Sárkány Péter.

Ilona János
(Isebor

Tiiterati máskép
Dómon vai János)

Zsófi Sára Bora Dénes István Zsófi V

(Dely (l.ZyliJános (Konda- f | (1. Mdethuzki
Tamás) 2 imrekócxi koczy Miklós

Uogáes György Mihály) 2. döbrentei

3.Ticskey máskép Kiss Farkas)
gekei Szalay
Demeter)

') Csak Leboezky szerint, mert a Geneal. anth. fiait nem matatja.

') 1625. évi 20. törv. ez.

*) 1630. éri 24. törv. c*.

*) Lehoczky szerint, mert a Geneal. autb. senkit sem tesz fiául

•) Oklevél.
6
) Fényes, Komárom várm. 121 125. t{s 127. lap.

") Geneal. au'hent. II.
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Jánosnak e családfán két Zsófia nev leánya áll, úgy látszik

hibásan, az utóbbinak más neve lehetett.

Sárának Zily Jánostól unokája Zily Ferencz, kinek Ferencz fiá*

tói unokája Erzsébet Bakonyi GyöVgyné, ennek fia Bakonyi P á

l

I78-ban már csak özvegye Radics Erzébet élt

;

Zsófinak döbrentei Kiss Farkastól leány-ági utódai Egerváry

József és Antal, kik uj adományt nyertek ; ezen Egerváryak mint

alesperesek ellen perelt 1758-ban följebb nevezett Bakonyi Pálné öz-

vegy Radics Erzsébet mint fölesperes Szála vármegye eltt, mindkét

fél mint Sárkány családiutód , és ezen perben mutattatott fel a II.

táblai nemzékrend, mint a Szála megyei levéltárban lév perben H.

betíi alatt látható.

A család czímere a paizs udvarában koronából kiemelked mez-

telen ember körül kerítve egy koronás kigyó (vagy inkább sárkány)

által, melyet két kiterjesztett kezével azon ember fog. A paizs fölötti

sisak koronáján szintén olyan ember, sárkány által körítve látható.

Sárkány család. Sárkány Mihály 1756-ban M. Terézia ki-

rályasszony által emeltetett nemességre czimeres levélben. 1
)

Czímere elször függlegesen kétféle osztott paizs, a jobb oldali

vörös udvarban három arany búza kalászlátszik, kett fölül, egy alább *

a baloldali osztály vízirányosan ismét két udvarra oszlik, a fels kék

udvarban arany sárkány ágaskodik, felkondorított farkkal, kinyújtott

piros nyelvvel, az alsó ezüst udvarban zöld téren barna káró mellett

szöllötöko zöldéi, róla három kékpiros szöllfürt csüng alá. A paizs fö-

lötti sisak koronáján szintén az elbbihez hasonló arany sárkány lát-

ható. Foszladék jobbról aranyvörös, balról ezüstkék.

Komárom megyében Gadóczon 2
) birtokos (1847.) Sárkány Fe-

rencz.

Sarkóciy család. Lásd Sárközy (Dobokai), cs.

Sárközy család. (Nádasdi) Dunántúli régi birtokos nemes csa-

lád, mely nevét — úgy látszik — Somogy megyei Nádasd pusztáról

vette.

Már a XVI. elején kiemelkedett nádasdi Sárközy Albert, ki

1519-ben királyi ügy-igazgató lett.
3
)

1664-ben S. Gergely Nagy-Sitkén zálogban vesz egy negyed

jobbágy telket

') Colleet. herald, nro. 149. Adami Scuta gentil. tomo XI.

*) Fényes El. Komárom várm. 113.

*) Analecta saec. XVL p. 54. — Katona Hist. eritic. XIX. p. 172.
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1 810-ban Gábor a nagyváradi kir. kamarai uradalom igazga-

tója s több megye táblabírája.

1825 ben S. Imre Somogy vármegye alispánja volt. Tán ennek

testvére István kir. tanácsos 1816 ban, kitl a következ nemze-

dék ered :

István

kir. tan. 1816.

(Chernél Eszter)
1

Albert Kázmér N.

aztil. 1790. f 1860. septemvir. (Kocsi Horváth)
1848. fispán. 1863.

(Chernél Jalia) (telegdi Csanády
Janka f 1860.
r

István

f 1862.

Titusz Dénes Béla Vincze. Ödön. Emília

cs. k. szolgabíró (györgyfalvi (Sárköay (bnlasfaivi

(Zsoldos Ida) Csépán Laura) Kis Miklós)

Apolló)
|

Júlia. Ilona. Béla.

A táblán állók közül Albert szül. 1790; június 1-én Somogy

vármegyében, a hol a megyei pályán kezdó hivataloskodását, 1813-

ban liszt aljegyz, 1817-ben rendszinti els' aljegyz,!830-ban fjegyz,

1836-ban másod — 1840-ben els-alispán, 1848-ban fispán lett; ós

az 183V6 évi országgylésen követ volt; 1846-ban reform, egyház-

megyei segéd gondnok lett. Meghalt mellvízkorban Kisasszondon 1860.

febr. 20-án, kora 70. évében ; eltemettetett Korpádon a családi sírbolt-

ban. Nejétl Chernél Juliannától (ki 1842-ben halt meg) a táblán

látliató hat gyermeke, és unokái maradtak. Testvére.

Kázmér Fejérvárroegyének 1844-ben alispánja, utóbb a vér-

tes-aUyi egyházmegye segéd gondnoka ; jelenleg 1860-tól a hétszemé-

lyes tábla ülnöke. Neje telegdi Csanády Janka meghalt Pesten 1860,

jan 12-én. Fia István meghalt Petenden Fejérmegyében 1862-ben,

januárban kora 28. evében.

Nincs a táblán József, ki 1840 — 1844-ig Komárom vármegye
alispánja volt.

Komárom vármegyében Bábolnán 1623-ban Sarközy Gáspár
és János ellenmondtak Siesy JáDOS és Dallos Márton adományos

beiktatásának ; 1633-ban pedig az áltaiok tervezett birtok elidegenítés-

nek mondott ellent Taksonyi Pál. J

)

*) Fényes, Komárom várni. 160. lap.
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Ugyan e család egy más ágának] nemzékrendi töredékét mutatja

a következ két táblázat :

Gáspár
i

«
,

Sámuel

És a másik :

Sárkösy János
(Jankó Erse)

József.

János.

János
(Csicserv Erase)

János
1816.

t

László

f
György Klára

Váljon e család sei közül volt e azon Sárközy János? ki

1447-ben a budai országgylésen Torontál megye követe volt '), nem

tudjuk.

* Valamint S. Gábor, ki 1661-ben Zarándmegyében Chercsén,

BekÖnyben, Szentes-Királyon birt. *)

Azt sem mondhatjuk meg, volt e, és mily vérséges viszonyban e

család az alább következ dobokai Sárközy családdal ? stb.

Sárközy család. (Kály) Nógrád megyében a XVII. századtói

fogva két, söt három megkülönböztetett Sárközy családdal találkozunk

;

lehet azonban, hogy régi eredetükben még is közösek. Egyike ezek-

nek az Ebeczk helységben birtokos és Kály mellék vagy elnévvel

különböztetett család.

Ebbl lehetett azon Sárközy Mihály, ki 1562-ben Hajnácsk

várkapitánya volt, és elfogatván a török által, Istvánffy szerint meg-

öletett
a
)

E családból volt bizonyosan Káli Sárközy János, kinek iva-

déka néhány izén igy sarjadzott le :

') Kovachich, Vestigia Comitior. 268.
s
) Fábián, Arad várm. 29. 30. stb. lap.

Ó Ieivánffy História, 1G85. kiadás 274. 275.
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János
(Dubraviczky Kata)

I. Gáspár Erzse

(Tercsy Judit) (Divinyi

Mátyás)

István II. Gáspár. Zsófia . Judit Erzsi.

1652. (Beuicz (Tarcaányi

(Palásthy Ferencz) István)

Éva

Zsófia

(Gé*czy Péter)

A Nógrád megyei jegyzökönyvek szerint 1652-ben éltek Ist-

ván és Gáspár. Istvánnak 1664 és 1673-ban már csak Özvegye

Palásthy Éva élt, és birt Hont megyében is Apátiban.

1622-ben Sárközy Gáspár Nógrád vármegye szolgabirája volt,

de aligha a táblán állók egyike, hanem azon Gáspár, ki a megyei jegy-

zkönyv szerint Sárközy Tamásnak TCbeczky Ilonától való fia volt és

óit 1621-ben.

1613-ban Sárközy Gergely Dóczy Istvánnal Pest megye Hü-

gye helység birtokába iktattatnak. l
)

1080 ban Sárközy Péternek neje volt Lénárt Erzsébet

1700-ban élt e családból Gáspár, ki 1711-ben már a holtak közé

számitatott

1755-ben a nemesi vizsgálatkor István, Kály elnévvel mint

Ebeczken lakozó produkált.

1773-ban Sámuel esküdt volt. Czímere a paizs udvarában és

a paizs fölötti sisak koronáján is galamb.

Sárközy család. (Tegdes.) A Tegdes- Sárközy család Nógrád

megyei Kis-Zellö helységben volt telepedve. Nemessége bizonyításakor

többnyire régi nemesi gyakorlatra és 1623-ban költ nádori osztoztató

parancsra hivatkozott.

Osetil igényli Tamást, az 1658-ban élt, úgy az 1684. évben

a nemesi fölkelésben resatvett Sárközy Andrást, Jánost, (ki az

1700. lajstromban mint szegény jelöltetik,) és Mártont.
Az 1722. évi nemesi vizsgálatkor produkált János, utánna

testvére András az 1626. nádori osztató parancsra hivatkozva.

1726-ban produkáltak János és külön M ártón, mint Sárközy

Tegdes családbeliek.

1734-ban a Kis-Zellöben lakó .Sárközy család czíiu alatt.

') S/cnthunedeJii Convent.
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A 1755. évi nemesi Összeírás Kis-Zollöben találta Mátyást,

Györgyöt és Ádámot.

A Családnak azonban egy ága Heves vármegyében Csépá-ra és

Bekes megyébe is telepedett, ezek ága következleg sarjadzott le :

Tamás

András 1722.

Csépára költóz.

f

István
i

"
1

Gergely

András e* állítólag György
•j* a% árpádi ág

törzse.

1. Ferencz
1722. publie.

Csépára költoz.

II. Andáfl

Csépára koltöz.

1755. publie. Nógrádban.

Tamás
I

IV.Ferencz

János II. Fereacz
1755. Csépán

publie. r

I. Márton
1806. hevesi
insurgens

lak. Csépán

III. Perencz

I

1
,

V. Ferencz 1794.

Békésben, Tárcsán
Furtáson húsáros
(Thury Erzsébet)

Márton András Pál
sz. 1786. sz. 1789. ez. 1795.

János Ferencz István

sz. 1797. sz. 1799. sz. 1801.

Mihály
Békésben
maradt,
sz. 1803.

János. Gergely. András. Ferencz. Tárna;

.

sz 1796. ez. 1799. sz. 1801. sz. 1803. sz. 180G.

•gr

N »
CM »

t_t QO

Sándor
sz. 1805.

A táblán álló három ág úgymint IV. Ferencznek, V. Ferencz-

nek és I. Mártonnak fiaik 1840. évi sept. 3 án nyertek Nógrád várme-

gyétl mint eredeti helyökröl nemesi bizonyitványt, ezeknek mindnyá*

jóknak születési éveik a csépai anya-könyvi kivonat szerint neveik

alatt állanak. 1840-ben laktak mindnyáján Csépán, hol akkor VI. Fe-

rencz, L Mártonnak fia nemesek hadnagya volt.

V. Ferencznek, ki 1794-ben mint mészáros Békés megyébe, Tár-

csára, majd Furtasra szakadt, és debreczeni útjában halt meg, fiai mind
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vissza telepedtek Csépára, kivévén Mihályt, ki Békésén maradt

mint iparosmester. Bihar vármegyében Árpád községben szintén van-

nak Sárközyek, kik a foljebbi ág elismerése szerint is állítólag Csépi-

ról szép atyjok Sárközy György által (ki Tamásnak testvére lett

volna) szakadtak Árpádra, s idvel Szalontára es Sarkadra is átszivá-

rogtak. Származásokat így igényük :

Gvörgy
CsépAról Árpádra telep.
p— —

*

"
%

György

János.
i * i

István.
r

László
es. 1793.

György
r ~—

i

Istvánr—~-—

,

István

ss. 1802.

Péter.
i
"

'
* ""

János.
i

*—

•

János
sz. 1794.

Istvánt.
i

-*
' t

Mihály.
--—*_,
György
sz. 1781.

Bálint

Imre.
--—» >

Ferencz.

Nógrád vármegyében az 1743. évi nemesi vizsgálatkor produkált

Füleken lakó Sárközy János, két rendbeli nemesi bizonyítványt mu-

tatván fel, az egyik Ráhón lakott atyjának Sárközy Györgynek
részére Kis-Hont vármegye által 1715. évi február 21-én, a másik atyai

nagybátyjának (patruelis) részére Zemplin vármegye által. 1728 mart*

4-én adatott ki.— 1755-ben Füleken lakozó Sárközy István, mint a

megyében jövevény és igy vizsgálandó, íratott a nemesi lajstromba.

Zemplin vármegyében a század elején is a nemesség sorában ta-

láljuk a Sárközy családot l
)

Ugocsa vármegyében 1664-ben Miklós megyei esküdt volt 2
)

1750-ben Péterfalvára más családokkal együtt a Sárközy család is ná-

dori új-adományt kapott

.

3
) E század elején Tivadarfalván a közbirto-

kosok sorában olvassuk : Sárközy Györgyöt, Lászlót, Mihályt, Miklóst

és Zsigmondot ')

Szatmár vármegyében Sárközy Borbála Kákonyi Jánosnak

felesége volt, ós 1554-ben Perényi Mihálytól megvették Vasvári és Vit-

kai helység harmad részét a jászói konvent eltt. •)

Sárkdzy család. (Dobokai.) Eredete ismeretlen, valamint az is,

vájjon elönevót az Erdélyben fekv D o b o k á ról vagy a Baranya

megyei D o b o k a helységrl vette-e ? Miután Doboka megyében a

') Szirmay, C. Zemplin not top. 116.

*) Síinnay, C. Ugocsa 60.

^ Ugyan ott 124.

•) Ugyan ott 126.

') Szirmay, Szatmár váim. II. C0, es 97. lap.
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XVII. század óta szintén virágzott Sárközy nev család, a mint alább

látni fogjuk.

E munka I. kötetében a 47. lapon a vámosi Ányos család egyik

ágának nemzékrendét kézirat *) után közölvén, bár ama kéziratban

többsíör eléfordúl a név, az mindig dobokai „Sarkóczy a-nak van

írva, e« okból az Ányos család ezen adoptált ága ott Sarkóczy névén

szerepel, holott az nem Sarkóczy, hanem S á r k Ö z y nevet viselt,

a mint nemileg mutatja az is, hogy Doboka megyében is virágzott

dobokai Sárközy család, de Lehoczky *) is nyilván dobokaiSárkö-
zy családot említ, ellenben Sarkóczy család nem is létezett, és igy a

Sarkóczy név hibás ieirása és elferdítése okozta e munkának idézett

kötetében a tévedést ; és ámbár a Sárközyek ez ága az Ányos nevet vé-

vén fel, ebbe beolvadt, még is, fleg miután a családfa ott kevésbbé pon-

tos elrendezéssel van adva, közöljük itt

:

Dobokai Sárközy
Pál.

(Ányos Agatha)
M—fc^w*!— «ipi^iw^» n i. H—lM»HWi I C«-- .— .— i ' :> y\ ,

ii i.i. —.,.» . m -i.! >« —. ,* m - n ....—- - i— - . - » >

Mihály Boldizsár Erzse. Bora.

1528.^1585. felvette az
r~ ^ + _ ' Ányos nevet is

I s

f
—^ '

" • !»'. —
-,

Kristóf 1585. Gergely György Menyhért Bernát János
(l.Vásonkoi Horváth 1563. f

" f 1602. (1. Joó Judit 1639.

Zsófia 1599. f 2. Szemesey Anna
2. Tarródy Anna 1613. 1630—1668.)
B. Eéry Anna 1625. w7T^l^Tt2—

í

á. Dancs Zsófia 1685.) **«• * **• **!">»'

Simon Sandrin Zsigmond 1622.

1620. 1603. (Petendy Erzse;

Ferencz
1640. 1679.

(Sidó Judit)

Éva Sándor.

(gaL Balogh
István)

') Geneal. authent. I. Ányos fam,

i) Lehoczky, Stemxnat. 351.

»AGTAKOR9ZÁö CBAjJjUl* X. KÖT. 5
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János, /ti az elbbi lapoy*.

(1. Joó Judit 1639.

5Í. Szemese) Anna
1630—1668.)

Fereucz Pe'íer Bora 1661.

10*0. 1629. 1655. (Ebergényi

f (Chernél Ádám)
Anna)

Orsolya 1689.

(Hosszntóthy
István)

György 1661.

(Stansith Judit)

György
1655.79.

Peter.Zsigmond
1661. 1700.

rVter. Ádám József. Zsigmond. Krisztina

(Horváth
Ferencz)

cs 3 o »
N N i-l O-

r a m &

Ferencz
(Ölaskó Terez

György (Ányos)

i692. Í72á.

Sándor
1724.

Mária
(Zalay Péter)

Károly. Teréz. Klára. Ferencz. Anna.

Ez a dobokai S á r k ö z y -ek azon ága, mely ez Anyo3 családba

házasodva, ennek nevét vette fel.

Doboka vármegyében a XVII. század els felében 1636, körül

telepedett meg Sárközy János, é3 Doboka helységbl házasodott,

nül vévén Ördög Zsuzsannát, ezzel ily családfát *) alkotott:

János
(Ördög Zsuzsa)

Miklós
1677—1678.

Dobokui alispán.

Mária
(Persa Zakariás)

Klára
(Kilor György)

Jánosnak fia Miklós 1677—1678-ban Doboka vármegye al-

ispánja volt, *) és elönevét „Dobokáról" irta.

1702-ben a Sárközy család Doboka vármegyében a só jövede-

lemben részesül családok sorában állt.

Sárközy Sára volt neje a múlt században Salánky Gábornak,,

ki 1770. april. -ke után halt el ; és ki nejével szép jószágokat kapott 3
)

A magyar országi csallóközi Sárközyek közül Z s ó fia Tömös

') Hodor Kár. közibe.
J

) Hodor, Doboka várm. 437. lap.

*) Ezen Salánky Gábor 1714-ben N. Enyeden tanúit, nejét B. Szolnok

megyébl Al-Örból vette el, nagy-atyja Salánky M ó z s e s kobsvári csizma
dia voU. L. IMteghy György naplója 106. lap.
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közy Istváuné volt, ki 1609 ben A. és F. Baka helvségbeli birtokré-

szébe királyi adomány folytán béiktattatott

Sárközy család. (Sárosbcrkeszi). Kvár vidékén székel, hol

József 1840. kerti! adó író biztos , Zsigmond ugyanott igtató

1848-ban.

KüküIÍ megyében sárközi Sárközy családra találunk, hol Jó-

zsef 1827. körül megyei törvényszéki bíró volt

Sárközy család. (Máskép F orra y) Sárközy máskép For-
ray János és Márton 1714-ban III. Károly királytól kapták

czímeres nemes levelüket ')

Czímerök , melyet ekkor nyertek: , a paizs kék udvarában zöld

téren hátulsó lábaikon két szemközt álló arany grif, els lábaikkal ka-

rót tartva, melynek hegyére turbános törökfej van szúrva \ a paizs fö-

lötti sisak koronáján olyan karón hasonló törökfej látszik, két kiter-

jesztett fekete sasszárny között

Ezzen Sárközy máskép Forray Jánostól és Mártontól,
nevezetesen pedig M á r t o n tói származott a báró, majd gróffá lett For-

ray család, mely fiágon Iván grófban 1852-ban, és leány ágon pedig

Júlia grófnben, gr. Nádasdy Lipótnébac 1863. évi aug. 22-én vég-

képen kifogyott

A följebbi nemes levelet nyert Sárközy máskép Forray Már-
ton nak atyja Forray Andrásnak , anyja Sárközy Zsuzsának iratik e

munka IV. kötet 221. lapján és innen anyja vezetéknevérl neveztet-

hetett Forray Márton máskép Sárközy-nek. Az általa 1714-

ben nyert czímer is teljesen egyez a Forray grófi czímerre! , minél fog-

va semmi kétség, hogy ezen Sárközy máskép Forray Márton els
nemes törzse volt a Forray grófi családnak.

Sarkndy család. (Sarkndí.) Doboka vármegye kihalt családa,

mely hajdan a hason nev falut is birta, mely falu jelenleg puszta és S a-

ras-ku t j a néven létezik. Javait e család hutlenségi bélyegen veszté

1396-ben, midn azok Ördög, Esküllöi, Teke és Menyhárd családbé

lieknek adományoztattak. 1441-ben Hodornál tán ezek, utódjaiul for-

dul el Sarkady László és Benedek. 2
)

Sárlaky c«alád. (Sárlaki,) Zaránd vármegyei kihalt birtokos

nemes család, melybl Sárláky István és Antal 1561-ben Sár
lak nevii helységben bírtak.

3
)

') Collect Herald, nro. 653.

*) Hodor, Doboka várm. 217. 218.

•) Fábián, Arad várni. 33. 1,

n*
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Sarlay család. Trenesin vármegyében Sarlay János 1622-

ben hirdetetté ki czíraeres nemeslevelét, és ez ido óta ivadéka Hattne

nevÜ helységben székelvén, már 1837-ben negyven családra szaporo-

dott azon kivíil még néhány tagja Kis-Kokcsinban is lakozik.

1746-ban János Trenesin vármegyétl nemesi bizonyságleve-

let vett ki.

A nemesi összeírásokban a családról a következ adatokat ta-

láljuk.

1748-ban Habién lakott a családból A d á m, Z s
i
g m o n d, Is t-

v h D három, György kett, J á n o a három, és A n d r á s.

1768-ban ugyan ott székelt János hat, István hat, Ádám
három, András hat, György három, és Márton; ugyanakkor

Kis-Kolacsinban lakott György fiával Pállal.

1803-ban a hattuei székhelyen huszonhét férfi tag, Kis-Kolocsín-

ban négy lakott.

1837-ban Hattnén — mint említetett — negyven, Kis-Kolaesin-

két tag élt

A családnak egyes tagjai már a XVII században is elköltöztek

az ösi fészekbl Trenesin megyei Hattne helységbl, ha csak nem más

ily nev nemes család is létezett volna, mely nevét a Bars megyei Sarló,

vagy Salló helységrl Sar la y-nak irá; és melynek nevét Sallay.

nak is találjuk irva. így

Sarlay vagy Sallay Anna 1585. körül neje volt Madách Péter-

nek Nógrád megyében.

Szintén Nógrád megyében találjuk 1665-ben Sarlay Jánost,
kiuek neje Szalay Anna volt, és ki 1684-ben már mint Sárkány

György özvegye említetik.

Sarlay Ádám 1777-ben mint b. gyarmatba lakos Nógrád me-

gye eltt nemességet igazolja; 1767 :ben Sallay (igy) Ádám kapott

Nógrád megyétl nemesi bizonyítványt (Bizonyosan mind a két név

e£y?
ugyan *zon személyt illet,) és ugy látszik ezen Ádám Trenesin

vármegyébl ment Nógrádba, hol jelenleg is van ily nev család.

Krassó vármegyében Sarlay György táblabíró 1782. oetob.

15-én hirdetteté ki nemesi bizonyítványát, melyet Trenesin vármegye

1748. mart. 7 ón adott ki.

Sarlai Sarlay József 1847. eltt Pesten ügyvéd, kinek czlmere

a paizs fölötti koronán kétfej sas.

Sármasághy család. (Sármaságbi) Erdély régi családa, mely
Bels-Szolnok vármegyei Sármaságh helységrl vette nevét. Nem*
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zékrendének telje8 szerkezetére nincsenek adataink ; ') és igy csak I.

Mátyás király korából azon Sárinasághy A n t a 1 tói kezdhetjük a csa-

lád tagjainak megnevezését; ki 1486-ban Erdélyi vajdául iratife. En-

nek fia volt Lehoezky szerint z
) Gergely és ennek Miklós, ki-

nek neje Báthori családbeli lett volna.

Sármasághy Miklós 1505-ben BelsÖ-Szolnok vármegye kö-

vete a rákosi osszággyülésen 3
)

1552-ban Sármasághy László özvegye, mint a Báthoriak nem-

rendjéröl látjuk: Báthori Kata, Bihar megyei Ahnosd-on egy portát

birt 4
)

1571~ben Sármasághy Mihály öxvcigye élt, kinek nevében

középlaky Kemény Kristóf és Kováts László ajánlatot tesznak a Ve*

res János által megveend Szcnt-Mihály-íelke és Topat részbh-

tokra.
5
)

1573-ban Sármasághi Miki ós Békés Gáspár híve azzal együtt

Fogaras várába szorult.
6
)

1674. táján, söt elbb SármaságM 1 1 o n a , Apafly Farkas

neje volt

Sármasághy Jánosnak nejétl Zólyomi Katalintól leánya,

Anna volt, kit Kemény János 1Ö03. eltt vett feleségül és vele Sár-

maságon és Kövesden a Kemény család birtoklását niegalapitá,

S, Zsigmond „úr ember volt Erdélyben" mint Kemény Ön-

életírásában irja, — 1581. óta Torda vármegye fispánja* 1598-ban

Báthori Zsigmond legmeghittebb hívei és vek távozó társai közé

tartozott 1604-ben Báaia fogatta el, de a jezsuiták kikérték. 1012-ben

nótázíatoit, 1614-ben fölmoctetetí. lf>16-ban Dézs táján csatáz, két

sebet kap, és Bethlen fogságba téteti, — 1597. után noftl vette Jóúk&

István özvegyét Füzy Borbálát '*)

') A Geneai. authent. I, köíeteben — mint látszik — az Eszterbáay csa-

lád érdekében, éx a hirliedt „Tropnacum Estcrasíannm" széliemében vau egy

8ármaeágbí efeal&di genealógia, (aggván Reyeneesy Ma. 28. ketet-iben És) c?e £-55

magán hordja a koholtság bélyegét

*) Lehoezky, Siemmai IU 351.

•) Jászay Fii, Á m. nemz. n&pj&í a mohácsi ve'sx után 157.
4
) Bielek, Majores Hnag. 119.

*) Kemény, Kotitía Oapií. Aibene IT. 01.

•) Bethlen Wolpb. Hifit IX 275.

*) Lásd Kemény János Öaéíeiirasa, kiadta Szalay Íj. 6. 34. íap. — En
gel, Monnmenta Ungr. 3GT. 399, — Faschlng , No fa- Dacia IV. 149. — Bepsi
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A XVr
Il. századi elején S. Anna Petki Istvánné volt.

1680. táján élt Sármasági Ádám, kinek ivadékát a következ

táblázaton lathatjak

Ádám
(galgói Rácz Anna)

Miklós
de kövesd
1752 IV 70

/Irsay Mária)

1L Zsigmond
birta Fenac/át
(Ugrón Zsófi?)

László
1779. eltt
(Korda
Bora)

István
1782. nov. 14.

osztozik az

Irsay-akkal

Mária
(Korda

Sáudorné")

Uákbe)
(Kecsedi Várady
János -f

1777.

jjov. 6.)

1745-ben Sármasági Julianna Péchy Istvánná , különben

tótvaradi Kornis Gábor húga.

1753. körül S. Krisztina báró Henter Adámné.

Ugy látszik, e család ivadéka az utóbb kövesdi elnévvel el
Sármasági ág is, melybl István 1836. körül Kvár vidékén tör-

vényszéki ülnök volt.

Sarnczay esaíad. Törzse Sarnóezay Sebestyén, ki a ta-

polosányi urodalomban volt tiszttartó, utóbb Forgách Zsigmond nádor

jószág-igazgatója lett, én ezimeres nemes levelet nyert. Neje volt, és

1650-ben már özvegye Balogi Krisztina, Balogi Balásnak a Nyitra

megyei régi kis-surányi Surányi nemzetségbl származott nejétl Su-

rányi Magdolnától született leánya. Tle a családfa következleg *)

sarjadzott le :

Sebestyén
(Balogi Krisztina

í. Ferencz
érsekújvári

várnagy 1660.

(Kalmár Judit)

1. István
titkár

1650.

Imre János
Reváyné j-

udvamoka

I. György Jusztina
(G-qsztonyi (1. Kaposi Mere

Eva) György
2. Sárközy István)

Folyt a kdv. tápon.

Laczkó Máté* krónikája, Mikó : Erdélyi történelmi adatok 01. 1G6. 357 - Se-

gesváry Bálint krón. Erdé'ly tört. adatok IV. 185. Bethlen Wolpk. Hist. VI 27

33. 334. 3S5.

') €reneal. authent. I.
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I. György, Jrf az eWhbi lapon.

(Goestonyi
Eva)

Mária
Kajcsány
Ádám)

Pál. II. György
(Marczibány

Éva

II. Ferencz
(Spáczay
KíástsS

íi, Imre
A

Zsuzsa
(Ecle*

Pál)

Sándor
(Tausz
Judit)

Péter. László. Imre 1768.

Surankán.

JTTL-*-

ÍStviö
(Urbanovszky

Kata)

György
f

János
(Di^Éva)

TÜára
(Türánszky

József)

Miklós* Anna Eva Erzse
(I. Tauss (Bokros (Kosztolányi
PáL A<!ám) Gáapár)

3. CzSgányi
Ádám)

I. Ferencz 1659-ben Érsekújvárban várnagy volt. Nyitra

megyében szerzé a kis-sályói birtokot. Gyermeke nem maradt Özve-

gye Kalmár Judit utóbb férjhez ment Fabrieius Jánoshoz , kitl lett

fia Fabrieius Ferencz, ki Molnár Dorottyát vette el
?
ez másodszor

férjhez ment egy olaszhoz , harmadszor Dávid Györgyhea
?

kitol lett

Dávid Zsigmond, ki a Sándor családba házasodott.

L IstVán homonnaí gróf Drugeth János titkára volt; nötele-

aüiélt.

Imre báró Kévay Szidóniának Osztrosith Mátyás özvegyének

iidvarnoka (aulae praefectus) volt

A családfa a mit század második felében megszakad.

Sarnóczay nev nemes család jelenleg él Hont Yávmegyéhvh » és

hihetleg ennek ivadéka.

Sarat*vesy esaIád « Alapíiá Samovczy Ámbrúfr, ki Rudolf

királytól 1591. jun. 25-én Prágában kelt ezfmeres nemes levélben né-

mesítetett meg. *) Lehet, hogy e ezímerlevéJ a fentebbi családot illeti,

Sarollyányi esalá*S. (zsarollyányl) Szatmár vármegye régi

kihalt családa , mely a XIV. században már birta a Szaímár megyei

Zsarollyán helységet

1374-ben Sarollyáni György királyi ember volt az Egryek

ügyében, *)

') Az eredeti a m. nemzeti múzeumban riztetik.
9
) Szirma?, Szatmár vármegye IL 291.
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1389-ben Sarollyányi Miklósnak fiai J á n o s, G y ö r g y és

Péter tanúvallatást tétetnek, hogy zsarollyáni jószágukat illet leve-

lek szatmári házoknál elégtek. l

)

1449-ben S. János Bére helységben és puszta Mándon Samel-
•j

házy Lászlóval, kir, adományban rész birtokot kap. *)

1458-ban S. Mihály többekkel tanuvallatást tétetett a gencsi

jobbágyokon elkövetett hatalmaskodás végett.
3
)

1505-ben a Sarollyáni család többekkel Tatárfalván is birtok-

részt kapott.*)

1587-ben Sarollyáni László még birtokos volt Zsarollyánban

és Gencsen. s
)

1590-ban több birtokostársával Zsarolyánban és a sámeli pusz-

tában Sarollányi Ferencz is uj királyi adomány által megerösítetett.

Sórossy család. (N. Sárosi.) Sáros vármegyei nemes család;

birja Enyiczke helységet 6
) Tán e család ivadéka volt azon Sárosy

Márton, Keczer Endre veje, kit 1687. mart. 22-én CarafFa Eperje-

sei) lefejeztetett.
7
)

Nagy-sárosi Sárosy Klára Váradi Pál ügyvéd özvegye, kit 1807*

koríii nül vett lefkóczi Király Imre, N. Várad város fügyésze.

Talán összekötetésben állt e családdal azon Sárosy Mihály,
ki 1722-ben III. Károly királytól czímeres nemes levelet kapott *)

Czímere következ : a paizs kék udvarában zöld téren magas, te-

rebélyes ezedrusfe áll, és annak lombjai közül pánczélos sisakos vu
téz emelkedik ki, jobb kezében nyilat, a balban puzdrát tartva. A paizs

fölötti sisak koronáján gólya áll, fölemelt jobb lábával zöld sást, cs-
rében kígyót tart. Foszladék mind a két oldalról aranyfekete. v

)

Zempiin vármegyében szintén a nemesek sorában áll a Sárossy

család, és birtokos M. Izsópén és Izbugya-Hrabóczon. Tán ezek öso

volt S. András 1000-ban Újhelyi ref. lelkész.

') Szirmay, Szatmir várra. II. 218.

•) Ugyan ott II. 25. 243.

•) Ugyan ott II. 39.

') Ugyan ott II. 211.
&

) Ugyan ott U. 40. 218. és 219.
f

) Fényes, Geographíal szótái- I. 305.

') Szalay L. Magyar uraz. tört. V. köt. 353.

^ Coüect. he/ald. aro. 847.

•j Adaiui fteuta Cxentü. tomo XI.
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Ugocsa megyében e század elején S. István birtokos volt

Csedregen.

Sárossy család. (Kis-sárosi) Kis-Sáros. Erdélyben Küküllö vár-

megyében fekszik, itt birt és innen irta e család elnevét.

Valószínleg e család ivadéka volt azon Sárosy László, 1447-

ben a budai országgylésre Zaránd vármegye követe volt. ') Ennek

rokona Sárossy István 1562-ben Zaránd megyében birtokos volt

Csegedszegen, Gorbán, Echiokán, Túron és Pipásziban. a
)

A mi már az erdélyi kis-sárosi Sárosy családot illeti, bizonyos

az, hogy ennek felemelöje a nemzeti fejedelmek korában Sárosy Já-
nos volt. Jellemzését egykorú iró

3
) igy adja elö ; „Sárosy János ifjú

rend és csak Küküllö vármegye követje volt, de actívus, bátor és szó-

kimondó ember volt, politici boni studiosusnak látszott lenni az Ö akkor

alacson rendihez képest, és Küküil vármegyét bátor voksolásáért, pos-

tulatumaiért nevezték vala Kis-Bihar vármegyének, mivel az a várme-

gye régen azt követte."

János utóbb itélö-mester lett (1691—1696.) ;a Rákóczy forra-

dalom alatt ezzel tartott és hivatalos pályán abban tetleges részt

vett. 4
) Eisö neje Ozdy Gergelynek Daczó Borbálától született leánya

Ozdy Zsuzsanna volt, ennek halálával másodszor nül vette Lesán

Kristófnak Oltszemi Mikó Druzsiannától született leányát Lesán Te-

réziát ; ezektl következ családfát *) alkotott

:

I. János
ütélmester

1691.

(1. Ozdy Zsuzsi

2. Lesán Teréz)

I. György Gergely* H« János
(Bogáthy rc7"^n (l.Ebeni Zsuzsi
Kata) bámuel. 2 lnc^áy Erzse

c * ' "—i T r ;

—

*
1

Folyt, a kör. lapon. 1-tl Zsuzsi 2-tl IV. János
(petr. Horváth (Buday Krisztina)

Miklós)

Ilona 1715. Zsuzsi Zsófia V. János
(Dániel (Szereday (Ballá (Tóth Bora)
Péter) István) Mihály)

) Kovachich Vestigia Comitiorum p* 268.

') Fábián, Arad vármegye 31. 33, 34, 36. 38.
8

) Bethlen Miklós Önéletírása. Kiadta Szalay L. I. köt. 430.
4
) Cserei Mih. Históriája 290. 342. stb.

*) Török Ant. közlése szerint.
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I. György, fc» az elbbi lapon.

(Bogáthy
Kata)

n. György
(Kováci Eva)

Zsigmond Ül. János József
(Sáfár f t
Mária)

Mária
(Pataky
Pál)

Krisztina

fPataky
Ferencz)

j
,

Eva
(Véer

Gáspár)

Dániel Krisztina

f (Sárosy István)

l , ;
-A———,

Krisztina Erzsébet
(Sáky László (Sárády

Zsigmond)

Erzse
(kis-sárosi

Solnay János)

III. György
(Sí entiványi

Mária)

L
IV. György

(Biró

Krisztina)

Sámuel
(Váró
Erzso)

i
*~

Kata)

Volt e családnak még egy tagja Sárosy György, kinek neje Bor»

nemisza Anna a kisfaludi Bornemisza Istvánnak Ráfchonyi Judittói szü-

letett leánya volt, ettl fia Sárosy András, ennek fia volt Sárosy

Benedek.
A család állitolag a múlt század régén kihalt.

Sárosy család. (Pókai) Elde János a Rákóczy Györgyök

korában fiscalis director 1660. táján. ')

Ugyan ez elnévvel Sámuel 1791-ben az erdélyi országgy-

lésen királyi hivatalos ; György 1794. évi országgylésen Maros-

szék követe, és azon szék havasainak ftfinspectora. József Torda

vármegyében árvaszéki ülnök 18íö-bea.

Erdélyben még többe nev családbeifeket találunk, kiknek azon-

ban vérségi összeköttetéseiket nem ismerjük, igy :

S. Ferencznek neje Jármi Judit Torda megyében ó. és in.

dellói birtokos

S. Sámuel özvegye Miklós Sára Pénteken, s Mihály, Já-
nos, Lajos és Mózses Feisö megyében Gezésen birtokosok.

S. László özvegye Hányad megyében Bokán bir.

S. Károly székely nemes családból r. kath. pap. és m. vásár-

helyi tanár. S. Mária Nagy Lörinczné.

Sárpataky család. (Sárpataki.) Erdélyi nemes család, mely
elö- és vezeték nevét a marosparti Sárpatak helységrl vette.

*) EálJoy, Székely nemz, 280.
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A család elbbi vezeték-neve „tarpataki Nagy" volt.

Sárpataki Nagy Miklósnak fia I. Márton és János, amaz a

híres Ügyvéd, majd kir. ügy-igazgató és itél-mester csak S á r p a t a-

kynak irá nevét, utóbb pedig grófságot szerzett és nevét Ke-
resztes- re változtatá. E néven virágzott ivadéka bárom nemzedé-

ken, míg a múlt században leány ágon is kihalt. {Lásd e munka VI.

Mt. 218. 1)

Mártonnak oldalas rokon ágazata azonban maíg él Sárpataki

néven, és nevezett Mártont is eldei közé számitja. Ez ág egyik elde

S. Mihály kolozsvári ref. lelkész volt, és a szent-háromságról „Nóó
bárkája" czimü munkáját 1681-ben kiadta Kolozsvárott.

Ezen ágazat törzse István, ki I. Apaffy Mihálytói Fels Fejér

megyei Sárpataki birtokára uj adományt vitt, és kitl a családfa *)

következlegj le

:

István
1690.

Boldizsár I. Zsigmond

I. Elek. II. Zsigmond
r

György Lorincz Elek Kata Krisztina III. Zsigmond
kir. táblái F. Fejér f (Í.Miksa István (Biró József) (Borsos Mária)

ülnök. v. fóbiró. 2. Vass György) ^TZ "TI 7?
•

j s»j/ jy Zsigmond János

f 1862. oct. 6 P. Fejér v.

törv. ülnök.

A táblázaton álló I. Eleknek fiai közül György Alsó-Fejér

vármegyénél kezdé hivatalos pályáját már 1794-ben ott aljegyz* volt,

1815-ben már fszolgabíró, utóbb kir. tanácsos és kir. táblái ülndk,

testvére LÖrincz Fels-Fejérben fbíró; Elek a kincstárnál szol-

gált. Ez ág kihalt.

I. Zsigmond ágán a két végs nemzedék IV. Zsigmond, ki

1862. oct. 6-án múlt ki, és János (ntlen) mind ketten Alsó-Fejér

vármegyének 1848. év eltt törvényszéki ülnökei voltak, és az ellen-

zéki pártnak erélyes hívei.

Ugyan e család ivadékai voltak e század elején Zsuzsanna bé-

rivói Bóér Antalné, és László 1815-ban Torda megyének alsó járá-

sában árvaszéki biró.

Egy ág megtartá a régi nevet , és sárpataki Nagy névvei

él, mint ezekrl e munka VIII. köt 84 lapján van emlékezet.

y

) Török Antal közlése szerint
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Sartorisz család. Szartoris vagy Sartorius GömÖr vármegye ne-

mes családa. !

)

Sartorius Mihály és érdektársai részére I. Leopold királytól

kiadott czimeres nemes levél Nógrád vármegyében 1655. jul. 26-án

Losonczon tartott közgylésben kihirdetett.
2
)

GömÖr vármegyében Csetneken élt Sartorius Illés , kinek Fa-

bricius Máriától fia Dániel született 1704-ben. Tanúit Külföldön is.

1730-ban lett Csetneken oskolamester, négy év múlva eperjesi tanár,

én egy év múlva ugyan ott pap ; utóbb Besztercze-Bányán evang. lel-

kész ; irt egy hittani munkát tótul.
3
)

Nógrád megyében az 1755. évi nemesi összeirásban a jövevény

nemesek sorában leljük Sartoris Jánost, és Ferenczet.
Ugyan e megyében máskép nevük Pap; 1848. eltt Szartorius

máskép Pap P á l megyei írnok.

Sarudy család. Régi nemes család, melybl Sarudy András,
1550-ben Sáros vármegye jegyzje volt 4

)

Ennek ivadéka lehetett azon Sarudy Jakab, ki fiával Jakab-
bal, és testvéreivel Jánossal és Imrével, nem külömben Do-

bos Mihályival nemességére III. Ferdinánd királytól 1654. jul. 12-én

Bécsben kelt czímeres nemes levélben királyi megegyezést nyert. 6
)

Sárváry család. A XV. század közepén állítólag Szabolcs me-

gyében Tisza-Lökön jószágrészt birt egy fönmaradt régi osztályos le-

vél szerint.

Bizonyos az is, hogy 1 445-ben Sárváry László Zemplin vár-

megye követe volt. °)

Azonban mindezekkel összekötetését.nem tudjuk kimatatni azon

Sárváry Istvánnak, ki 1622-ban II. Ferdinánd királytól czímeres

nemes levelet nyert, mely azon évben Soprony vármegyében Uj-kér-

ben (feria secunda proxima ante festum beati Thomae apostoli) kihir-

dettetett.
7
) Nevezett Istvánnak hagyomány szerint állitólag neje

Szily Anna volt.

A czímer — mely ezen nemes levélben adatott — az ide mellé-

') Bortholowaeides C. Göinor p. 145.
7
) Protoc. C. Neograd atjai 1655.

*) Bartholomaeídes Mcmorab, Prov. Csehiek. 134.

•) Oklevél.
y
) Az eredeti armalis Kassa sz. kir. város levéltárában.

•) Teleki, Hunyadiak kora, X. 168,

') A megrongált eredeti arinalis debreeseni tanár ne'híi Sárváry Pál örö-

köseinél riztetik.
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kelt metszvény szerint függoleg kétféle osztott paizs
;
a jobb oldali

arany udvarban egy fekete

sas látható, szétterjesztett szár-

nyakkal; a baloldali kék ud-

varban jobbról balra rézsúto-

san vont három arany szele-

men .szemlélhet. A paizs fö-

lötti sisak koronájából grif

emelkedik ki, els lábával vö-

rös zászlót tartva. Foszladék

jobbról aranykék, balról ezüst-

vörös.

Istvánnak maradéki két

ágra szakadtak ; egy ág rom.

kath.— a másik helv. hitval-

lású. Sopron megyébl elszár-

maztak Gyr, Pest, Szabolcs,

és Bihar, st Csanád megyébe is.

Sárváry János Csanád vármegyében lakott és tle ily ágazat

terjedt le napjainkig :

I. János
Csanádban

II. János
1741.

Pál
Mfil. 1765. f 1846.

tanár Debreczenben.

Jakab. Dániel. Ferenck
szül. 1808.

Antal. József.

A táblázaton állók közül II. János 1741-ben M. Terézia

uralkodása alatt nyert útlevelet a külföldi egyetemekre. Ennek fia

Pál, szül. Piskolton Bihar vármegyében 1765. octob. 3-án. Hazai és

1792-ben göttingai tanulása után Debreczenben tanár lett. 1732-ben

akadémiai tagúi választatott, melyet irodalmi mködésével érdemlett

meg Tanárságától 1839-ben nyugalmaztátott. Meghalt 1846. dec. 19-én. 1
)

Nemességét még mint iskolai senior külföldre készültében igazolta éi

hirdette ki Szabolcs várraegyében 1792. május 7-én. Utóbb els három

') Magyar írók, Életrajz gyjt L 131.
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fia részére 1810-ban M>pt 12-én ismét Szabolcs vármegyétl, .1826.

jan. 24-én ugyan attól öt fia részére vett ki nemesi bizonyítványt, me-

lyet Szatmár megyében ; 1829/ december .14-én Bihar megyében hir-

detett ki.

Fiai közírt Ferencz szül. 1808-ban, 1831-ben tévén ügyvédi

vizsgálatot, három évig a debreczeni ker. táblánál ügyvédkedett; 1834-

ben Losonczon lett jogtanár ; majd erröi lemondván, elbb Pesten ügy-

véd utóbb váltó törvényszéki hivatalnok; 1850-ben debreczeni megye

törvényszéki ülnök, 1854-ben nagyváradi országos törvényszéki taná-

csos, 1 856-ban ugyan ott f törv. széki tanácsos lett *) Irt jogi mun-

kákat.

Testvére Antal, hites ügyvéd fordította Liszt Fridrik Politi-

kai gazdálkodástanát.

E család egy másik ágából származhatott azon Sárváry József,

kinek Lesenyei Nagy Francziskátói fiai Farkas, Ferencz és Jó-

zsef 1751-ben anyjok rokonai ellen tiltakoznak Trencsin megyei

Csocholnai rész-birtok eladása végett 2
)

Ugyan e család kath. ágából eredhettek S. László szent-feren-

czes szerzetes zárda fonok Szatmárban 1760-ban; 3
) és István ugyan

olyan szerzetes, ki 1770-ben Gyrben egyházi szerzetérl munkát

adott ki.
4

)

Sárváry nev család él Erdélyben is, közülök Viktória és

Róza Küküllö megyében Oláh-Sályi helységben birtokok*

Sáry család. (Missei) Heves vármegyének régi nemes nemzet-

sége, melybl Lászlónak leánya Ilona 1483-ban Rhédei Boldi-

zsárnak özvegye volt.
5

)

Tán e család ivadéka Sáry Péter k, 1461—80 kir. személy-

nk, 1480-ban kalocsai Érsek.

1673-ban élt Sáry Ferencz. 6
)

Sasa család. Ismeretes közülök Sasa János 1567-ben János

Zsigmond és Báthori István erdélyi fejedelmek alatt gyalogsági kapi-

tány, az volt még 1673-ban is.
7
)

l

) Magyar írók, Életrajz gytijt. IL 278.

') Szentbenedeki Convent. pro*. DD. p. 179

') Szirmay, Szatmár várm. IL 57.

*) Magyar írók, II, 279.

*) Teleki, Hunyadiak kora XII. 248.

') Pray, Mbs. IV. 333.
T

) Budai Fer Hiat. lex. III. 233.
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Sasady család. Erdélyben élt 1641-ben Sasadj Zsigmond, mi-

dn febr. 3-án Toldalagi Mihály leányát Klárát nMl vette. *)

Sáska család. (Gyulai.) Közülök Mihály 1848-ig N. Enyed

városi tanácsnok , fiai : Sándor és Gyula maros-gezsei birto-

kosok.

Sass csatád. Nógrád megyei Losoncz városában székelt nemea

család, melybl Sass András 1684-ben a nemesi fölkelésben sze*

mélyesen részt vett. Ennek fia volt Sass Páll 727-ben.

Sasséuyi család. Zemplin vármegye czímerleveles nemes csa*

láda, birtokos ott Bánócz helységben. 2
)

Sásváry család. (Sásvári) Ugocsa vármegye régi nemes csa-

láda, mely a Szirmay családdal közös törzsbl eredt, és mely már —
ugy látszik— még a XVI. század folytán kihalt. Ugocsa megyében Sás*

vár helység volt si fészke a családnak.

A XIV. század elején élt I s t v á n tói oklevelek nyomán ilyen

családfa alakult

:

István
r

^——

i

Miklós

Péter Pál
1374. U06. 1406.

P' ** " ' '**' - ^»« •+<* —i .*H > ,—-•V . ,„., ,. . ,,.^ mwmm ! mii- m, . -—M^—» — - • -
i . ii

Imre Miklós Iliéa Tamás Egyed Miklós
1409- 1470. 1416. 1438. 1428. H28.

Ugocsai alispán 1

(Hona)

György Miklós Ilona. Imre Tamás
vagy Gergely 1466. 1450. 1460.
148L 1481.

Péter ágán Illés 1416-ban Ugocsa vármegye alispánja 3
) en-

nek végrendelete 1466, évrl említi nejét Hónát, Mayád (?) Jánosnak,

az Albert fiának leányát. Fia Miklós birt Szatmár megyében Der-

zscn, Hodászon és Kántor Jánosiban 1460-ban nyert ^adomány ere-

jénél fogva. 4
)

Nincsenek a táblázaton Gy örgy, ki 1323-ban í\ Darócz ügyé-
ben tanúskodott, *)

•) Haller Gábor naplója. Erdélyi Tört. adatok IV. kt. Ea nem sajtó

hiba Sárdi helyett?

*) Szirmay C.Z emplín. not. top. 116. 370.

*) Szirmay (1 Ugocsa, 50.
4
) Szirmay Sjta'már várm. 82. 85. 8&

*) ugyan ott 190
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1419-ben éit János.

Jakab, ki Lengyelnek is neveztetett, és 1442-ban Ugocaa vár-

megye alispánja volt. l

)

C b r i a o g o n, ki 1507-ben Forgolány Istvánt perbe idéztette. *)

János, ki 1514-ben több nemessel az Ugocsa megyei föispán

ellen lép föl; és 1516-ban sásvári Veres Gergely ellen perel.
8
)

János és fia Ferencz, mint I. Ferdinánd hívei elveszték

Szárazberki és símai jószágukat Szatmár vármegyében f
és azt 1536-

ban T. János király Mikolay Ferencznek adományozta. *)

1507-ben Ferencznek leánya Katalin elbb Nagy-Vátby Já-

nosné, utóbb Zerdahelyi Euz János neje eladta Szárazbarki részét b
)

1587-ben Borbála, Katalin perlekednek János ellen, 1590-

ben egyezség utján szerzdésre lépnek. 6
) Valószínleg bennk a Sás-

váry család elenyészett.

Megkell még említenünk, hogy Illés és Miklós 1446-ben

Sásváron uj adomány mellett beiktattak. 7
)

Végre c család ivadékának és pedig Sásvári Jánosnak tartatik

azon S á s v á r í basa, ki e néven a XVI. század közepén hazánk tör-

ténetében gyakran elé fordul,
8
)

Sátor család. A XVIL század közepén élt Sátor Péter, ki

Tolnai Kis Gergelynek Konkolyi Katától született leányát Tolnay Kis

Juditot vévén feleségül, azzal következ ivadéknak lett törzs-atyjává

:

Péter
1650. körül

(Tolnay Kis Judit)

Péter

Péter. Pál. Judit

(1. Seb István

2. Bornemisza János)

Saiier család. Gróf Sauer K aj etán 1765-ben magyar hon-

') Szinnay, C. Ügocsa p. 51.

*) Ugyan ott 14.

3
) Szirmay. C. ligocea, 15. 35.

*) Szirmay, Szathmár várm. II. 292.
5
) Dgyan oit 282.

•) Ugyan attól C. ügocsa 39.

Ó Ugyanott 116,

•) Ugyan ott 117,
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fiúsítást nyert, * ) utóda szintén Kajetán nagyváradi nagy prépost, és

septemvir volt 1810-ben.

Sanrau család. GrófSaurauFerén ez, Szül. 1760. sept. 19-én. cs.

kir. kamarás, austriai császári minister, 1802-ben 2
) magyar honHusitást

nyert 1797. maj. 12-én Temes vármegyében Merczidorf és Zsadányt

kapta kir. adományban. Meghalt 1832-ben. Neje gróf Lodron Antónia.

Ivadéka következ :

Ferencz
az. 1760 f 1832.

(gr. Lodron Antónia)

Zeco Vincze M. Antónia
az. 1792. f 1846. ez. 1789.

(1. gr. Hunyadi Gabriella (gr. Diehtrichstein
2. gr. Goesz Mária A.) Miksa)

t

A család Steier országi eredet, és 1628-ban emeltetett grófságra.

Sauska család. (Sáromberki.) A sárombergi vagy sombergi

Sauska család Baranya megyében székel. Állítólag Horvátországból

eredt 3
)

Sauska (vagy mint máskép iratik) Zauska Mihály 1719-ben

kapott czímeres nemes levelet •)

Czimere a paizs kék udvarában jobbról egy magas szikla hegy,

mely eltt egy fehér egyenruhás, fekete fbvegti bányász kalapácsaival

a sziklából az ásványköveket vájja ki. A paizs fölötti sisak koronájá-

ból derékig szintén olyan bányász emelkedik ki, jobb kezében iró tol-

lat, a balban ásványkövet tart. Foszladék jobbról aranykék, balról

ezüstvörös.

Sombergi Sauska János-Ferencz 1728-ban a pozsonyi

kamránál tanácsos és számvev, utóbb helytartósági tanácsos.

Sauska Antal 1765-ben Baranya vármegye követe. 5
)

Sauska Kerestély 1787-ben a pécsi kerületben fó tartomá-

nyi biztos volt.

Sauska Ferencz 1787-ben Baranya vármegye alispánja.

Sauska Lajos altartományi biztos a pécsi kerületben 1844-ben.

Sauska Kerestély Baranya vármegye alispánja, 1842 ben kir.

tanácsos lett

') 1765. évi 47. törv. ez.
5
) 1802. évi 32. törv. ez.

8
) Lehoczky Stemmat. II. 443.

*) Collect. herald, nro. 408.
s

) Lehoczky Stemmat I. 188.

MAQYAHOR8ZÁG CSAlAdaI. X. KÖT,
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Savói család. Közülök Antal Fogaras vidékén kis- és nagy-

berivói birtokofl jelenleg.

Sávolyt család. A XVI. században 1580-bon élt Sávoly

i

Tamás ')

Jelenleg ily nev nemes család él Heves vármegyében.

Schaífgotsch család. Német ország déli részébl származtatja

magát. 1592-ben báróságra emeltetett. Most két fvonalon és több ágon

virágzik. A XVII. század els fetében élt Schaflgotsch János-Ui-
rik, ki 1632-ben tett végrendeletet. Ennek fia Kristóf-Lipót
aranygyapjas vitéz, kamarai elnök stb. az 1659. évi országgylésen ma-

gyar honfiusitást nyert ;
3
) és errl 1662. évi sept 7-én oklevelet ka-

pott. 1674. mart. 12-én I. Leopoldtói „Hochgeborne 4
* czímet nyert.

alapitá a családi majorátust, melyet fia teljesen befejezett, és mely

majorátus javai porosz Sziléziában fekszenek. Tle ezen ivadék sar-

jadfizott le :

Kristóf Lipót
magyar indigena

mbalt 1703.

(b. Racknitz Ágnes)

János-Antal
szül. 1675. f 1742,

gróf 1708-tól
(gr. Serényi M. Franziska)
t
———; />

1

Gothard
szül. 1706. f 1780.

Csehorsz. f ndv. mest.

. (gr. Hatzfeld Trascbenfeld
Anna)

i
———

*

—

j

János-Gotbárd
sz. 1732.

porosz kamarás
(gr. Stubenberg Anna)

Lipót-Gothárd
az. 1764. f 1834.

porosz kamarás
(gr. Wormbrand Janka)

(Folyt, a köv. lapon.')

') IstYánffy Hietoria 1685. évi kiadás 605.
2

) 1659. évi 133. törv. c*
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Lipót-Qothard, ki a% elbbi lapon.

sz. 1764. f 1831.

porosz kamarás
(gr. Wurmbrand Janka)

József *ö g *1

sz. 1806. £L3
Lipót Kerest. Károly Janka Anna Manó
szül. 1793. sz. 1794. sz. 1797. sz. 1800. sz. I?02. , , s

(gr. Zieten Jozefa.) porosz (gr.Prasch- (gr.Saur- (gr.Hoheu- (gr.Stolbe rg^§S
kov. tan. ma) ina) thai Klár,a. Francz) L

(1. gr. Harbu- 2. Necker Eva.
val Chamare 3. gr. Stolberg
M. Anna. M . Ágnes)

.«K

2. gr. Ledebur
Wicheln Frid.)

i-m as Ch
N p,

oo

2-tól S55 SS^ap
»-* o. »-» ö *-*"* *~* o

03 ül W(D |f>

1-tl János Ulr. Lipót Hedvig 3-tól Mária András
sz 1831. sz. 1833. (gr. Saurma) sz. 1856. sz. 18o7.

(Qryczik Janka)

Pia
sz. 1847.

Karolina
1«49.

Jozófe
1850.

Levin
1852.

Lcopoldioa
1853.

Mária
1857.

András
1858.

A második ág, mely másod-szülottinek Is neveztetik, több ma-

gyar családdal sógorosodott, így gr. Schaffgotseh A g a t h a szül. 1829.

sept 14-én, férjhez ment 1852. febr. 23-án gróf Pejáchevich Adolfhoz.

Ennek nagybátyja gr. Schaffgotseh Antal 1832-ben nül vette

gr. Pejáchevich Katalint, ki szül. 1813 ban, és Erzsébet császárnénak

csillag ker. és palota hölgye.

Antalnak testvére Rudolf cs. kir. kapitány, meghalt 1848.

dec. 30-án, férjhez vette 1840-ben báró Révay Teréziát.

A másik vonal, mely csehországi vonalnak neveztetik, és mely

a táblázaton álló törzsön felül vált el az elbbi vonaltól, és igy a ma-

gyar honfiusitási jogon kívül esik, szintén sógorosodott magyar csalá-

dokkal, nevezetesen :

Gr. Schaffgotseh Frigyes (szül. 1822.) nül vette 1849-ben gr.

Pálffy Terézt.
Czímerök négy részre osztott vért, az 1. és 4. udvarban egy fejfl

fekete sas, mellén ezüst félholddal látható; a 2. és 3-ik udvar ezüst és

vörös koczkázatot mutat

Schallée család. Schallée Imre és Márton 1623. jun. 8-án

kelt czímeres nemes levelet nyertek II. Ferdinánd királytól *)

') Gyr vármegye levéltárában van az eredeti armalis.

6*
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Schallenberg család. Schallenberg Kr i s tó f-Tbcodomár és

D i e t ni á r az 1687. évi országgylésen magyar honfíusitást nyertek. ')

.Származtak Ausztriából, bol családjok a báróságot 1636-ban, a grófsá-

got 1 666-ban kapta ; magyar országi indigenatusi oklevelük 1 688. jan.

25-kéröl kelt. Nevezett Kristóf tábori íohadi biztos és tanácsos volt.

Ennek fia Kristof-Ferdinand cs. kir. kamarás.

Czímerök négy részre oszlik, az 1 . és 4-ik ezüst udvarban fekete

sas látható, a 3. és 3. részutosan kétféle oszlik, benne arany korona és

egy ezüst lúd látszik. A közép kisebb vért arany udvarában koronás

oroszlán ni ki ; alatta a veres udvar üres.

Az ujabb nemzedék imez

:

Jó/sef

fi. N. N.

2. b. Skal Francziöka)

József Mária A. 2-tól Auguszt Emília
öiuxny sz. 1780. szül. 1803. sz. 1.604.

f 1854. (b. Imhof ezredes (gr. Zedtwitz
rT, T.

' János) (vizeki Tallián * (Vilmos
krno • v o -i -x v

pz. 1811. ,
<> í—

,

kntona. Ervin Tasziló
sz. 1853. sz. 1856.

Schalvignoni család. Schalvignoni Jeromos az 1687. évi

országgylésen bonfiusitatott.
2
)

Scharlach család. Scbarlach József, ki 1760-ban a szepesi

kamarai igazgatóságnál számvev és a harminczadok ffelügyelje és

1770-ben a szepesi kamarai igazgatóság tanácsosa volt, 1Í53 ben Má-

ria-Terézia királyasszonytól czímeres nemes levelet kapott *)

Czímere négy felé osztott paizs, az 1. és 4-dik osztály ezüst udva-

rában hármas zöld halomról három strucztoll leng, két vörös, és a kö-

zéps kék ; a 2. és 3-ik kék udvarban arany csillag ragyog. A paizs

fölötti sisak koronáján két kiterjesztett fekete sasszárny között vörös

és ezüst rézsútos csíkokkal díszített magas süveg áll. Foszladék jobb-

ról ezüstvörös, balról aranykék.

Scharlach Károly 1760-ben vasvári kanonok, és a gyri püs-

pök titkára volt, 1770-ben már gyri kanonok, sopronyi foesperes és

pankotai apát.

') K87. dvi 28. tSrv. or.

*•) 1687. évi 29. fflf v. wk.

"j Oolícct. herald. nn>r24 í,
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Scharlach F erén ez 1770 ben a szepesi kamaránál ellenr,

Flórián ugyanakkor és ott számvevi tiszt.

Azonban legnagyobb embere volt a Scharlach családnak Scharlach

József kir. tanácsnoknak fia Mihály^, ki 1763-ban Kassán szüle-

tett, és a katonai pályára lépvén, már 1795-ben mint a Sztáray gyalog ez-

redbeli granatéros kapitány Mannheim ostrománál tüntette ki magát,

hasonlóan vitézkedett 1796-ban Kehi ostrománál; még hosiebb érde-

meket szerzett 1799-ben Olaszországban Noyinál; majd a landshuti,

neumarki és ebersbergi csatákban, de még kitnbb szolgálatot tett As-

pernnéí, hol mint gránátos ezredes csodás jelét adá vitézségének. A há-

ború befejezte után a pesti , budai és erdélyi garnizonokban volt pa-

rancsnok. Végre nyugalomba lépve Pozsonyban élt, és ott halt meg

1833. maj. 12-én. *)

Sehedel család. Lásd Sedel c*.

Sehedius csa*ád. Gyr vármegye nemes családa. Törzse Sche-

dius Kristóf, Pozsony megyei modrai evang. pap, 1676-ban járt Jená-

ban a
) és állítólag LXeopold királytól czímeres nemes levelet nyert.

Ennek utódai L aj os szül. Gyrött 1768. évi dec. 20-án ; a bölcs, tudo-

ra, a pesti egyetemnél az aesthetika és pbüologia rendes [tanára, számos

külföldi t. társ levelez és a m, tud. akadémia igazgató tagja, a Kis-

faludy-társaság tagja és elnöke, több tudományos vállalat stb. létesí-

tje. Meghalt 1847. nov. 12 én Pesten. s
) Neje volt Windisch Mária, ki-

nek anyja szül. Bayer Krisztina 1818-ban halt meg.

Testvére Kristóf 1822-ben Gyr vármegye jegyzje volt.

Seheff«r család. Scheffer János-Richárd az 1687. évi or-

szággylésen magyar honfiúsítást nyert. *)

Czímere négyfelé osztott paizs, az 1. és 4. osztály arany udvarai-

nak bels oldalából kétfej fekete sasnak fele része látható; a 2-dik

osztály vörös udvarában zöld dámvad ágaskodik , a 3-ik osztály kék

udvarában zöld téren egy kis patak mellett fehér bárány legel. A
paizs fölötti sisak koronájából öt strucztoli emelkedik ki, fekete, arany,

kék, fehér és vörös szinÉL Foszladék jobbról aranykék, balról ezüst-

vörös. &
)

») Fillértár 1834. évi foly. 265. 266. lap.

2
) Haan, Jena Hung. 25.

4
) L. Életrajzát : Magyar írók I. 405. és Ujabb ismeretek tára VI. 172.

4
) 1G87. évi 29. törV. ez.

V A'Uiní, Scuta, gentíl tomo XI.
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Sehebovfcs család, öömör vármegye nemesei közé számítja.

Schehovits István 1770 ben a szepesi kamaránál szolgált. Sándor
Sxept -s megyétl 1836. apr. 20. nsi bizonyítványt kapott.

Schelfendorf család. Ismeretes közülök azon Schellendorf

K o n r á d, ki 1433-ban Trencsin vármegye fispánja volt, és azon év-

ben azon megyei hornyáni jószágára soltészságot alapított. *)

Scliftiuiiiczky család. Trencsin vármegyei czímerleveles csa-

lád. 1803-ban azon megyében Dezséren székelt a következ család-

fán *) álló ivadék.

László

JézBef István
1803. 1808.

János
1803.

Utóbb ott nyomaik nincsenek. Váljon e család azonos-e a Tren-

csiíi városában 1750—1781. körül lakott Selmeczy Mihályival és csa-

ládjával? — eddig nem tudatik.

Scheiik család. Czímere vízirányosan kétfelé osztott paizs, a

fekö vörös osztályban nyakán nyillal átltt vadlúd zöld téren áll ; az

alsó kék udvarban hullámzó folyam habjai közt egy csolnakász evez,

fölötte jobbról üstökös csillag ragyog. A paizs fölötti sisak koronájá-

ból arany grif emelkedik ki, els jobb lábával kivont kardot, a bal lá-

bával ég szívet tartva. Foszladék jobbról aranykék , balról ezüst-

vörös. 3

)

Sebet ffeiaberg cnalád. Scherffenberg Frigyes az 1681. évi

országgylésen honfiusitatott 4
) A család már elbb két ágra sza-

kadván, emez ág, mely honfiusitatott, kihalt.

Sehereehieifer család. Scherachleiffer N. és neje Borbála
és mostoha fiai Szöbochcr Já nos , Máty ás, Tóbiás és Márk
1G2G. dec. 14-én 1L Ferdinánd királytól kaptak czímeres nemes leve-

let, mely 1 626. (íería 2-da prox. post Dominicam purificationis B. M.
Virginis) Sopron vármegyének Lós nev mez városban tartott köz-

gylésen kihirdettetett 5
)

*) Szontagh Dániel köelé*se ezerxnt.
s

) Ugyan attól.

') Adauii, Sci^ta goiitil. tomo XI
Ó 1681. évi 82. törv. ex.

y Soprooy sz. kir. város levéltárában van az eredeti armalis.
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$cberz család. V a szójáról, mely helység Arad vármegyé-

ben fekszik, írja magát. Komárom megyei Csúz birtokosai közt is em-

líttetik. *)

Schilsen család. Schilsen János-Mihály az 1715. évi or-

szággylésen hazafiusítatott
2
) Ez talán azon Schilson család lesz,

melybl báró Schilson János 1770-ben magyar kamarai tanácsos volt.

Schindler család. Egyike azon Bars megyei családoknak, me-

lyek Körmöcz sz. kir. városból eredtek s
)

Már a XVII. század közepén élt Schindler György, ki Hont me-

gyében F. Hakonczán Rakonczay családi jogú birtokot vett zálog-

jogon Lestártól.

Nógrád megyében Tereskén Schindler Ödön és neje Rakovszky

Oktávia birtokosok.

Schirding család. Báró Schirding Ferdinánd székely-gya-

logsági ezredes az 1846. évi erdélyi országgylésen honfíúsittatott

Schlrl család. Schirl János 1687-ben L Leopold királytól

kapott czímeres nemes levelet. *)

Czimere fiiggöleg kétfelé osztott paizs
,
jobb oldali vörös udva-

rában jobbról balra rézsútosan levonuló ezüst szelemen, a baloldali

kék udvarban hátulsó lábain ketts farkú oroszlán ágaskodik. A paizs

fölötti sisak koronájából fekete sasszárny emelkedik ki. Foszladék

jobbról ezüstkék, balról aranyfekete. b
)

Schlwny család. Lásd Saint-Áulaire.

Sddachta család. (Zadjeli) Nógrád megyében Schlachta

A d ám ,mint Zeilö helységbeli lakos az 1755. évi nemesek sorába

íratott 6
)

Schlachta Gábor 1795-ben Arad vármegye nemessége sorába

íratott.
7
)

Schlachta Ferencz „zadjeli" elnévvel kincstári ülnök Te-

mesváréit 1823-ban, Liptó vármegyétl nyert nemesi bizonyítványát

') Fényes, Komárom várm. 121.
5
) Az 1715. évi 186. törv. ez.

3

) Bel M. Notitia nova Hung. tomo IV. pag. 206.
4
) Coll. herald, nro. 782.

*) Adatni Scuta gentil. tomo. XI.

•) Nógráji megyei 1755. évi jegyzkönyv.
?

) Arad várm. jegyzoTcönyv 1795. évi 711. szám alatt,
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1823 mnrt. 10-i'n Krassó vármegyében is kihirdetteté. Családja él, és

több tagfa Temesboa állami hivatalt visel.
T

)

Schlachta F erén ez 1812-ben a Ludovicca ra 100 ftot adott.
2
)

Schlaun család. Schlaun Móricz az 1802. évi országgylésen

magyarnak bevétetett.
3
)

Sebleehta család. Báró Schlecbta F erén ez ezredes, az 1827.

évi országgylésen magyar honfiusítást nyert. 4
) Meghalt 1831-ben Fiai

ausztriai szolgálatban állnak.

Schlik család. Schlik F ér e n c z - J ó z s e f és Leopoldaz
1087. évi országgylésen magyar indigenatust nyertek.

5
)

A Schlik család már a XV. század óta szerepelt történetünkben
;

így Schlik Gáspár (f 1449.) már Zsigmond király és a Hunyadiak

korában. °)

Schlik István a mobácsi vészes ütközetben 1526-ban vett részt

csapatával, és ott esett el. Sebestyén 1594-ben élt.
7

)

Schlik L e o p o 1 d, ki I. Leopold alatt a XVIII. század elején a

Rákóczy forradalom ellen harczolt mint császári tábornagy. 8
)

Végre korunkban gróf Schlik Ferenc z-H e n r i k lovas tábor-

nok, és egy magyar lovas ezred tulajdonosa, ki a forradalom alatt had-

vezérkedett, született 1789-ben, meghalt 1862. évi mart. 17-én kora

73. évében Bécsben. Els neje gróf Eltz Zsófia, a második Breuern

Vilma volt. Ezektl családja így áll

:

Ferencz Henrik
lovas tábornok
sz. 1789. f 1862.

1-tl Albina Henrik Fer. Francziska 2 tói Paulina
bz. 1819. sz. 1Ö20. bz. 1821. bz. 1827.
(Prinetti katona (b. Eieenfele (b. Enis Vencxel)
Károly) (b. Risenfels Ferdinánd

Zsófia;

Henrietté Ervin Ferencz Almeria
szül 1860. sz. 1852. sz. 1854. sz. 1856.

-i

A táblán álló Ferencznek atyja József dániai követ volt

;

') Krassó várm. jegyzkönyve.

Ó 1812. évi 2. törv. ez.

•) 1802. évi 34. törv. ez.
4
) 1827. évi 42. törv. ez.

&

) 1687 évi 28. törv. ez.
6

) Teleki, Hunyadiak kora I. 482. etb.

) Istvánffy 1685. övi kiadái 86. és 405.

») Engel, Gesch. V. 188. atb.
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szül. 1764-ben, meghalt 1806-ban. Neje gróf Nosticz Mária volt. Jó-

z séfnek szüli Leopold-Fer. (szül. 1729. f 1770) és gr. Fran-

kenberg Mária.

Józsefnek nagyatyja volt Ferenc z-E rnö (szül. 1 695. f 1 766.)

ennek neje gr. Trautmansdorf Mária. Ferenc z-E r n ö n e k atyja

volt azon Leopold (szül. 1663. fi723.) ki a magyar honfiusítást

nyerte.

A család czimere négyfelé osztott paizs, az 1. és 4. vörös udvar-

ban fölül két ezüst, alább egy éken szintén egy gyürü látható ; a 2. és

3-ik kék udvarban arany oroszlán els lábaival fehér templomot tart. A
közép vért ezüst udvarában vörös oszlop áll , melyet két oldalról két

koronás oroszlán tart. *)

A Schlik család törzsökös Cseh országi eredet. 2
)

Schloissnig család. Schloissnig János udvari tanácsos és

cabineti titkár az 1792. évi országgylésen honfiusítatott ;
3
) született

1746-ban, meghalt 1804-ben. Utódai ausztriai szolgálatban állnak.

Schlosberg család. Pozsony vármegye egyik elkel nemes

családa, mely ott a múlt században virágzott. Igazi els családi neve

„Piszner a Schlossberg" volt; és Piszner Schlossberg Ja-

tt o 8-V endel és Jáno b-H e n r i k Regensburgban 1640. jul. 3-án

kelt czímeres levélben III. Ferdinánd király által ersítettek meg ne-

mességökben. Nevezett János-Vendel magyar családba házaso-

dott, nül vévén Majthényi Borbalát, és 1655-ben országyülésileg hon-

fiusitatott, *) Tle a leszármazás a következ :

János
1640.

(Majthényi Bora)

Ferencz Teréz
(Beniezky Anna (b. Rcvay Boltliza

)

özvegy 1715.)

László Ferencz
1726. 1736. 1715.

Pozsony v. alispán
(Amadé Teréz)

Anna
(gal. Balogh

István)

') Góthai Hist. Herald, Handbuch. 872-875.
f
j Lásd, Homayr, Mednyászky Taschenbuch 1825. 329. stb.

') 1792. évi 22. tórv. czikk.
4
) 1665. évi 119. törv, ez-
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A táblán álló Schlosberg Ferencznek özvegye Beniczky Anna

1715-ben fiai neveikben is III. Károly király által a család származási

faját megerösíteté, mely szerint a táblázat élén álló János-Vendelnek

atyja volt Károly, ennek F r i d r i k, ennek Fábián, és végre en-

nek J á n o s-K á r o 1 y.

A család Pozsony megye gazdagabb birtokosai közé tartozott

birta nevezetesen a Czifferi kastélyt, birt Nebojszán , Kajáiban ') stb.

László 1 726-ban, st 1741-ben is Pozsony vármegye alispánja

és 1729. és 1741-ben országgylési követe volt. *)

Schruerziiig esalád. Pomeraniából származtatja magát. 1706-

ban I. József császár német birodalmi báróságra emelte. A múlt szá-

zadban élt G á s p á r-H a n n i b a 1 , kinek fiai által két ágra szakadt a

család. Egyik evang. ; a másik a kath. vallású. Az elbbi a Szász-Al-

tenburgi he rczegségben él, az utóbbi kath. ágból származott G o 1 1-

1 o b-F r i g y e s (szül. 1738. f 1793.) cs. kir. altábornagy , ki várko-

nyi gróf Amadé Tádénak bedeghi gróf Nyáry Zsófiától született leá-

nyát gróf Amadé Francziskát (t 1824.) vévén nül, ezzel Magyaror-

szágban a bsi és szeniczi uradalmat kapta, egyetlen fia A n t a 1-H a n-

nibal szül. 1787. cs. kir. kamarás, és volt huszár rnagy az 1827.

évi országgylésen honfiusítást nyert, 1818-ban nül vette iiagy-jeszeni

Jeszenszky A nnát, kitol született 1820. július 20-án fia Tádé, ki

1 848. eltt a m. kir. udv. kanczelláriánál mint fogalmazó szolgált, az

1861. évi országyülésen Nyitra megye szakolczai kerületébl képvi-

sel volt.
«

A származás fája ez :

Gottlob Fridrik
bz. 1738. f 1793.

)

(gr. Amadé Fran
cziska)

Antal
az. 1787.

cs. kir. kam.
(Jeszenszky

Au/ia)

Tádé
sz. 1820.

volt

képvisel.

A család czímere frész vágással arany és vörös udvarra osztott

paizs, melyben fölül jobbról vörös, balról alul arany, a közepén vörös

és arany csillag ragyog. A paizs fölötti sisak koronája fölött arany vö-

rös zászló leng.

') Bel M. Notitia nova Hung. II. 160. stb.

*) Lehoczky St*mmat. I. 202. 203«
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1

Schmialí család. Schmiak György 1722-ben III. Károly

királytól czímeres nemes levélben nemesítetett meg. *)

Czímere a paizs kék udvarában könyökl pánczélos kar, irótol-

lat tartva. Ugyan ilyen kar látható a paizs fölötti sisak koronáján is.

Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Schmidegg család. (Sár-Ladányi, gróf) Körmocz sz. kir. bá-

nyavárosból eredt nemes család. a
) sei elbb a bányászattal , majd

egyszersmind az evang. papi pályán mködtek. Schmidegg Illés,

inint papságra készül, 1638-ban járt a Wittebergai egyetemben. 3
)

Utánna Mátyás 1679-ben járt Wittebergában^ *) a midn ott egy

astronomiai értekezést tartott.
b
)

L e o p o 1 d-G u az táv szintén KörmöczrÖl való
f

17 tO-ben a je-

nai egyetemben tanult.
c
)

Jeremiás Beszterczén lakott és ott volt háza 1699-ben. 7
)

Mindezeknél nevezetesebb ember volt nevezett Illésnek fia,

Sehmidegg Tamás-Tivadar, ki I. Leopold által 1687-ben báró-

ságra emeltetett.
8
) 1699. óta Zólyom vármegye fispánja volt. •) Mint

illyen, 1 705-ben Rákóczynak is híve. ,fl
) Bizonyosan tért át kath.

vallásra is. Meghalt 1726-ban. n
) Fia

F r i gy e s, ki 1736-ban Nógrád megyében is Sztregován zálog-

jogon birt, a Dunán túl szerzett birtokokat, és 1738. évi febr. 7-én

grófságra emeltetett. *a
) Ugy látszik, ö szerzé Fejér megyében a csa-

lád fobirtokát Sár-Ladányt is, melyrl a család elnevét írja. Nejétl

Majthényi Lucziától gyermekei: Ferdinánd egri megyei pap,

1754-töi egri kanonok, végre örkanonok, meghalt 1767-ben; továbbá

László, ki hadi pályára lépvén , 1 760-ban kadét lett a Széche-

') Collect. Herald, nro. 370.

*) Bel M. Notitia nova Hung. IV. 206.

*) Bartholomaeides, Memória Ungarorum. 135.

*) Klein LebeneumBtanden Evang. Prcdiger lí. 355.

•) Bartholomaeidea u. ott. 186. Klein id. helyen.
6

) Haan, Jena Hung. 40.

7

) Kaprinai Mes. A. tomo VII. p. 76.

•) Lehoczky Stemmat. 1. 170.

*) Ugyan ott 164.
I0
) Eredeti levél szerint b. Hellenbachhoz.

") Bel M. Notitia nova Hung. fíuug. II. 406. es Lehoczky id. h. 16*.
,a
) Góíhai grófi Almanach 1859. évrl. Az 1856. évit, melyben a család

közlése után története van, nem kaphattam. Lehoczky I. k. 170.
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nyi huszár ezredben; majd hadnagy az Albert hg. vasas ezredében^

ott lön kapitány is, nyugalmaztatta magát 1778 ban. Utóbb 1790-ben

a Somogy megyei fölkel nemesség vezére lett, 1797-ben szintén ezen

insurrectio ezredese és cs. kir. kamarás. Birt Nagy-Berkiben, Kapós,

Kis-Keresztur, Mosdós és Gyalány helységekben. szerzé A. és F.

Kustán és Gyülevész helységet, a hallagosi és badacsonyi szlket Zala

megyében, Bakófa, Paplány, Taplánfa, Sz. Lrinczi és Kápolna jószá-

gokat Vasmegyében. Meghalt 1816-ban, eltemettetett Somogy megyé-

ben Nagy-Berki mvárosban. Nejétl gróf Niezky Anna Máriatói követ-

kez Öt gyermeke maradt: 1. Katalin, 1816 ban már nem élt, neje

volt szent-györgyi Horváth Zsigmondnak máskép gróf Hugonnay-nak.

2. Mária Anna, gróf Niezky Jánosné.

3. M á r i a gróf Fáy Jánosné.

4. József, kinek nejétl alsó-szátai Peth Máriától fiai Jó-
zsef és Kálmán elhaltak.

5. János cs. kir. kamarás, ki 1812 ben vette nül gróf Harbu-

val-Chamare Jankát, csilL ker. hölgyet. Meghalt 1832. eltt. Maradt

fia Sándor, ki a horvátországi családágat képezi.

Ugy látszik — Lászlónak testvérei voltak még gróf Ferenci
cs. kir. kamarás, ki Zemplin megyében e század elején birtokos Butkán,

(ott lakott is) Kamonyán, Bánóczon és Szelepkán T
) és 1797-ben a

Zemplini fölkel nemesség ezredese lévén, seregével együtt vitézül vi-

selte magát a francziák elleni hadban. 2
) 1807. és 1827-ben az ország-

gylésen többféle választmány tagjául választatott.

Szintén Lászlónak testvére lehetett Tamás cs. kir. kamarás,

Fejér megyei birtokos. Meghalt 1832. eltt. Nejétl gróf Quabeck

Jozefától gyermekei II. Tamás, szüL 1820-ban. Nagy-Berki birto-

kos ura, és a lábián látható testvérei.

A családfa következ :

Tamás Tivadar
Zólyomi fispán

1689. báró f 1726.

Frigyes
1788. gróf

J_Majthenvi Luczia)

(Folyt a köt. lapon.

l
) Szirmay C. Zemplin. not. top. 868. 369. 870. 375.

*) Ugyan ott not. hist. 326,
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Ferdinánd
egri kanonok
1754. f 1767.

Peren ez
Zeplinben
ezredes

Cfi. k. kem.
1797.

Frigyes, ki az elbbi lapon,

1738: gróf

(Maj thcnyi Luczia)

László
cb. k. kani.

fölk. ezredei

f 1816.

(gr. Niczky Mária)

Tamás
cs. k. kani.

(gr. Quabeck
Jozdfa f 1860.)

Kata M. Anna
(sz. gyrg) i (gr. Niczky
Horváth János)
Zsigm.)

József

t

József Mária János
1Ö16. (gr. Fáy (gr. Cha-
(Peth János) maré
Mária) Janka)

r * •
"

<

SándorKálmán
t

Tamás
sz. 1820.

Ferencz-öyula
sz. 1822.

(gr. Bentzei
Stcrnau Anna)

János
sz. 1826.

(Latinovics

Hermina)

Gabriella
«s. 1828.

(Baresay
Sándor)

Auguszt
sz. 1831.

Anna
sz. 1855.

Gusztáv
satit. 1858.

A család grófi czlraere négy felé osztott paizs, közepén egy ko-

ronás kisebb paizszsal, melynek zöld udvarában hármas zöld szálon

három piros rózsa virit. A czimer paizs 1. és 4-dik fekete udvarában

arany grif hátulsó lábain ágaskodik; a 2. és 3-ik vörös udvarban zöld

térrl zöld czedrusfa emelkedik föl. A paizs fölött kilencz gombos grófi

korona van, és azon három koronás sisak, a középsn két fekete ele-

fánt ormán} között derékig az arany grif látszik, els lábával piros ró*

zsát tart ; á két széls sisak koronáján két-két kivont kard között egy-

egy czedrusfa zöldéi. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról aranykék. *)

Schiaidliii család. Schmidlin János-Joachim 1615-ben

nyert magyarországi indigenatust 2
) 1770-ben báró Schmidlin P e -

r e n c z Nagy Bányán kir. kamarai bányai tanácsos és felügyel.

Schmid család. Lásd Kováé* cs, a VI. köt. 406. lapján.

Schmidt család. Alapitója Schmidt János, ki 1712-ben III

Károly királytól kapott czímeres nemes levelet
8
)

Ozimere a paizs kék udvarában vízbl kiemelked hármas szikla,

melynek bal oldalán szarvas ágaskodik a középs legmagasabb szik-

') Adami Scuta gentil. tomo XI.
s
) 1615. évi 136. törv. ez.

*) Collect. herald. i»ro. ?09.
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Iára. A paizs fölötti sisak koronájából szintén szarvas emelkedik ki,

els lábaival szölö fürtöt tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról

ezüstvörös. *)

Schmidt család. Ennek részére a czímeres nemes levelet Schmidt

Domokos szerzetté 1721. évi május 18-án III. Károly királytól. *)

Czímere vízirányosan kétfelé osztott paizs, a fels vörös udvar-

ban természetes szinü tulipán látszik, az alsó kék udvarban egymás

fölött két fehér folyam hullámzik, fölüttök két arany csillag ragyog. A
paizs fölötti sisak koronáján vörös mezü kar könyököl, vörös köves

arany gyrüt tartva. Foszladék jobbról ezüstkék , balról aranyvörös.

Schmidt nev családot Gömörvármegye számít nemessége sorába.

Schniikel család. Schmikel János-József 1709-ben I. Jó-

zsef király által emeltetett a czímeres nemesek közé.
3

)

Czímere négyfelé osztott paizs, az 1. és 4-ik vörös udvarban arany

nap világít ; a 2. és 3-dik arany udvarban egy fej fekete sas kiterjesz*

tett szárnyakkal látható. A paizs fölötti sisak koronáján két kiterjesz-

tett fekete sasszárny között arany nap ragyog. Foszladék jobbról arany-

kék, balról ezüstvörös.

Scliniilliár család. 1767-ben Mária-Terézia királyasszonytól

kapott czímeres nemes levelet. 4
)

Czímere a paizs fehér ezüst udvarában zöld halmon álló sárga

csizmás, arany gomb és zsinórral diszítetett vörös magyar ruhába öl-

tözött vitéz, fejét prémes vörös kalpag fedi, arany oVe melll kard hü-

velye lóg, bal kezét csípjéhez illesztve tartja, a jobb kézben kivont

kardot tart ; fölötte a paizs fejében .kék keskeny udvarban két arany

csillag ragyog. A paizs fölötti sisak koronájából két kiterjesztett fekete

sasszárny között piros lábú és csörü fehér galamb áll, csrében zöld

leveles piros kinyílt rózsát tart Foszladék jobb oldalról ezüströrös,

balról aranykék 5
)

SchoiiUh család. Schmitth György, János ésFerencz
testvérek 1736-ban HL Kárály királytól kaptak czímeres nemes le-

velet 6
)

A czimer-paizs rézsútosan {diagonaliter) keresztbe van jobbról

') Adami, Scuta génül, tomo XI.
3

) Collect. herald, nro. 4li.

) Ugyan ott nro. 7.TJ.

4

) Collect. herald, nro. 112.

') Adami, Scuta gentil. touio XI.

•) Collect. herald, nro. 307.
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egy fekete szelemen által osztva, melyben lépÖ, ketts farkú, koronás

oroszlán, arany gyüriit tart ; a balról jobbféle keresztbe vont másik

szele íiien balról a vörös udvarban kék liliomot mutat, az alsó jobb

oldali udvarban látszó ezüst szelemen pedig vörös liliomot mutat. A
paizs fölötti eisak koronájából ketts farkú koronás oroszlán emelke-

dik ki, drága köves arany gyürüt tartva. Foszladék jobbról ezüstvörös,

balról aranykék.

Schnee család. Mint magyar nemes családnak megalapítója

Schnee B e r n á t, ki valamint saját, ágy atyjának néhai Schnee Ferencz-

nek katonai érdemei tekintetébl 1741. octob. 28 án Pozsonyban kelt

czímeres nemeslevélnél fogva Mária-Terézia királyasszony által nejé-

vel Luchner Teréziával, úgy gyermekeivel Schnee Jánossal és Máriá-

val és ezek utódaival együtt magyar nemességre emelteteteti Schnee

Bernát ezen czímeres nemeslevelét 1742. január 15-én Pápán Vesz-

prém vármegye közgylésen kihirdetteté.

Jánosnak fia I. László Veszprém megyétl Szatmár megyébe

költözött, és Veszprém megyétl 1784-ben nemesi bizonyítványt vett

ki, mely 1792-ben Csongrád, 1799-ben pedig Heves vármegyében mint

ujabbi lakóhelyén hirdettetett ki ; végre^l832. aug. 28-án fiai neveire ne-

mességet Nógrád megyében ') is kihirdetteté.

—

I.Lászlónak két fia ma-

radt: DL László és Pál. Amaz 1839— 1846-ig Heves megyének

tiszt, aljegyzje és pertárnoka, 1846-tól 1848-ig másod fjegyzje volt.

Pál ellenzéki szónok, 1848. elptt a Pesti-hirlap Heves megyei

levezje és 1848 ban azon megyének a pesti országgylésen képvise-

lje. Neje Zay Klára.

A családfa következ

:

Ferenci
katona.

Bernát
1741. nemes.

('Luchner Teréz)

János
1741.

1. László
1784. 1832.

Mária
1741.

II. László
fjegyz

Heves várm.
1846-48.

t

Pál
képvisel

1848.

(Zay Klára)

Mária
(Beniczky
Flórián)

Konstan-
czia.

herald.

') Nógrád megyei jegyzkönyv 1832. dvi 1383. sz. a. — Lásd Colleet.
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A csaiád czíniere a paizs kék udvarában fehéres szikla tetején

arany korona , inelyen ezüst oroszlán hátulsó lábain ágaskodik, el»Ö

jobb lábával arany markolatú kivont kardot tartva : fölötte jobbról és

balról arany csillag ragyog. A paizs fölötti sisak koronájából vörös na-

drágos, kék ruhás, ezüst öves, vörös prémkalapos vitéz nyúlik ki, ki-

nyújtott jobb kezében kivont kardot tartva. Foszladék jobbról ezüst-

kék, balról aranykék. J

)

Sehnekerger család. Schneberger Menyhért 1 717-ben III.

Károly királytól kapott czüneres nemes levelet 2
)

Czimere a paizs kék udvarában zöld halmon álló és balra forduló

struczmaiár, csrében ló-patkót tartva. A paizs fölötti sisak koronáján

gólya áll egy lábon, szintén bal felé fordulva, felemelt jobb lábával zöld

ágat tartva. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról aranykék.

8chneider család. Schneider György 1681-ben L Leopold

királytól czímeres nemes levelet kapott; és ugyan ekkor ilyen czí-

mert : a paizs kék udvarában zöld halmon arany búzakéve áll. A paizs

fölötti sisak koronájából hosszú szke hajzata meztelen n emelkedik

ki, derékig kinyújtott jobb kezében sarlót, a balban három arany ka-

lászt tart. Foszladékjobbról aranykék, balról ezüstvörös.
3

)

Schebeln család. Erdélyben brassói szász nemes család. Ne-

mességét 1678. febr. 8-án kapta *) Ha ez áll, akkor Schobel (így) J ó-

z s e f Brassó sz. kir. város birája Mária Terézia királyasszonytól csak

nemességében erösítetett meg, midÖn a következ czimert kapta 5
)

1 745. táján ; ha csak a Schobelnés Schobel család nem két kü-

lön családot képez.

A négy felé osztott paizs 1. vörös udvarában hátulsó lábain ket-

ts farkú oroszlán ágaskodik, els jobb lábával fehér iró-tollat tartva
;

a 2-ik kék udvar zöld alján fehér oszlop emelkedik , tetején golyón Noé

galambja áll ; az oszlop-két oldalán egy-egy arany csillag ragyog ; a

3-ik zöld udvarban zöld réten szarvas vágtat ; a 4 ik osztály kék feje-

zetében két arany csillag között fehér rózsa fej látszik , az udvar alsó

része fuggöleg két részre, jobbról ezüst, balról vörös udvarra oszlik, a

közepén arany korona van, amabban zöld téren balra fordulva, hátulsó

') Adami, Scuta gcntíl. tomo XI.

') Coilect. herald, nro 655.

') Adami, Scuta gentü. tomo XI.

•) KöVáry, Erdély nev. cs. 261. hol „S c h o b e 1 n« van irva.

) Coilect. herald, nro. 124. hol rSchobe l"-nak van írva.
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lábain ketts farkú vörös oroszlán ágaskodik, els jobb lábával kivont

kardot tartva, a vörös udvarrészben az oroszlánnal szemben fehér

egyszarvú ágaskodik. A paizs fölött két koronás sisak áll, a jobb ol-

daliból két kiterjesztett sasszárny között, melyek közül a jobb oldali

kék, és ezüst félholdat mutat, a baloldali vörös és arany csillagot mu-

tatj — fehér egyszarvú ágaskodik, balfelé fordulva ós nyakán nyulai

átlve ; a Daloldaii sisak koronájából alul piros, följebb kék öltözeti!

szz nyúlik fel, meztelen mellel, hosszú, derékig hullámzó hajzattal,

fején zöld koszorúval, jobb kezével arany fejezet oszlopot derekához

támasztva, két elefánt ormány között, melyek közül a jobb oldali fé-

lig arany, félig vörös, a másik félig kék, félig ezüst Foszladék jobb-

ról araayvöros, balról ezüstkék, ')

Schobeln 9
) János-György 1 794-ben Brassó ssássszóki se-

nator, kinek neve eltt a „deu szócska is ott áll.

Bchobcl (igy) Márlon-Theophil 2794-ben Ktialom széki

királyi Perceptor.
3
)

Schobeln (de) József 1815-ben Brassó széki kir. pénztárnok,

Sholcz család. Trencsin vármegye nemesi összeírásai szerint

1666-ban Scholcz András, (más irás szerint Scholeoz) azon me-

gyében Szkala-Ujfalván székelt. *)

Schopf család, Schopf Ferencz és társai I. Ferencz király-

tól 1820. július l-jén nyertek czfmeres levelet *)

Schorn család. Schorn Leopold-Kirol y Í718-banDL Ká-

roly királytól kapott czimeres nemes levelet 5
)

Czímere a paizs kék udvarában fehér golyón álló Fortuna, jobb

kezével piros fátyolt tartva, mely ágyékát elfödve, feje fölött hullám-

zik, balkezében szintén fehér golyót tart A paizs fölött koronás sisak

áll, melyrl a foszladék jobbról ezüstvörös , balról aranykék színben

ömlik le.

ScMffYnann család. SchöfFmann Iguácz i760-ban február ha-

vában Mária-Terézia kiráíyasszonytól nyerte czimeres nemes levelét,

mely szerint czimere : a paizs kék udvarában hármas zöld halom kö-

zépsjén emelked márványszobor, annak tetején fehér liliom : a szo-

— -t ii ír

*) Adami, Scuta génül, tomc XL
*) Ax erdélyi 1794. eV! Scaematisrausban így írva neve.

') Ugyan ott

*) Szont&gh Dan. közi.

*) Az eredeti arinalis Gfryr vármegye levéltárában riztetik,

*) Coílect herald, nro. 622.
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bor mellett két oldalról két arany oroszlán ágaskodik ,
elsb' lábaikkal

az oszlopot tartva, hátulsó lábaik egyikével a zöld halmon, a másikkal

az oszlop talapzatára lépve. A paizs fölötti sisak koronáján gólya áll,

egyik lábát fölemelve, és csrében kígyót tartva. Fo^zladék jobbról

aranykék. balról ezüstkék. ')

Schönborn család. Elször gr. Schönborn Fridri k szemé-

lyében 1715-ben indigenált család, 2
) mely a Rákóczy fejedelmi ház

bukásával annak birtokai egy részét kapta adományba ; és ígyhonosúlí

meg hazánkban.

Gróf Schönborn Lothar -Ferenc z mainzi érsek, választó fe-

jedelem és a német birodalom fkancellárja az ausztriai ház iránt tanú-

sított hségéért és a császári seregekre tett áldozataiért Beregh me-

gyében a munkácsi (a várat kivéve) és a sz. miklósi uradalmakat, me-

lyek Rákóczy Ferenczé voltak, és melyeknek kiterjedése 45 négysz.

mföld, 1726-ban kir. adományban kapta. Ez azonban 1728-ban elhuny-

ván, a királyi adomány a családnak 1728- sept. 29-én kelt királyi jóvá-

hagyással ersített egyezése és öröködési rendje szerint gr. Schönborn

Buchaim Wolfsthal Fridrik-Károly bambergi érsekre terjeszte-

tett ki 173J. jun. 4-én, kinek e két uradalom egész 1740-ben történt

haláláig birtokában maradt, 3
) a midn ezek gróf Schönborn Eugen-

Ervinre szállottak, ki 1752-ben az eddig kiskorúsága miatt gr. Schön-

born Ferencz-György treviri Érsek és választó fejedelem és anyja Mon-

teforti grófné által kezelt uradalmait átvévén,— minden háboritás nél-

kül birta 1767-ig j midnakir, ügyész által a munkácsi mint az ország

törvénye szerint a magyar koronát illet*) uradalom miatt pörbe idéz-

tetett, (a sz. miklósi uradalom mint nem koronái illetmény meghagyat-

ván) ennek folytán 1788. aug. 11-én tle elis vétetett; de a gróf a ki-

rályi fblségliey: folyamodván, királyi közbenjárásra az 1790. évi or-

szággylés 7« törv. czikke folytán vissza nyerte, úgy, hogy Munkács
helyett a Bács megyei kincstári helységek, Martonos, O Kanizsa, Zen-

ta, Osztrova, (vagy Ada) Moliol , Petroveszello , O-Becse , Sz. Tamás,

Túrja, Földvár, O- és Uj-Kobitya stb. csatoltattak a koronához, a mun-

kácsi uradalom pedig íiscaliíási természet birtoknak jelöltetett.

Gróf Schönborn E u g e n - E r v i n kamarás és titkos tanácsos

1 Collect. herald ma 22. Adami, Scuta geutil. tomo Xt
*) 1715. évi 133. törv. ez.

») Tabódy J»z»ef, Mqpkfai Múltja éa Jelene 1860. 80. lap.
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1801. jul. 25-én kora 76. évében meghalván, beregi uradalmait Sfcation-

Tanhausen Anna grófnétól született els fiára gróf Schönborn Bu-

chaim Ferencz Fülöp Beregh vármegye fispánjára hagyta, ki-

nek hitvesétl gróf Leyen Zsófiától t fia közül gróf Schönborn
Károly Bereg vármegye volt fispánja 1854-ben meghalván, csak

egyetlen fiút hagyott : gróf Ervint, ki még mint kiskorú gróf Bolza

József gondnoksága alatt áll.

A család származási fája *) következ :

Rudolf Per. Ervin
az. 1677. f 1754.

cb. kir. tit. tan.

(gr. Hatzfeld Mária)

Anna-Kata
sz. 1702. f 1760.

(gr. Hoinsbroich
Ferencz Ar.)

József Ferencz
sz. 1708. f 1772.

(gr. Plettenberg
Berhardina)

Melehior-Fridr. ée több leány,
sz. 1711. f 1754.
mainzi kanonok

Berhardina
sz. 1734. f 1780.

(bg. Hatzfeld
Ferencz)

Hugó Doni. Ervin
sz. 1738. f 1817.

Beregi fispán
(gr. Stadion M. A.)

——— — I, !! .—A>—

,

—— I. II.*

Karolina Károly-Frid. Fridrik-Fer.
sz. 1740. sz. 1742. sz. 1746 f 1747.

t 1743. f 1743.

Imre
sz. 1767.

f 1772.

Ferencz-Fülóp
sz. 1768,

Beregi fisp.

(gr. Lejen M.
Zsófia)

Ervin-Fer.

sz. 1776.

(gr. Westfal
Fürstenberg
Izabella)

Fridrik-Kár.

sz. 1781.

alezredes
(b. Kerpen

M. A.)
i

"

—* • —
i

Ervin-Damián
sz. 1812.

Bernát és több

f 1773. leány.

Ervin Dam. Mária A. Kelemen Ferencz
sz. 1805. sz. 1809. sz. 1810. sz. 1813.

0**
J? ff-
CD C

CB í?
• Ué.

*+*
00 m© N
** *

• »-*

KárolyTiv.
sz. 1790. f 1854.

Beregifoisp.

Ervüi
kis korú 1860.

Evrin Dam.
sz. 1791.

huszár tiszt.

Fülöp-Fcr.
sz. 1793.

uhlanus.

g jfl Zsófia

S^5 sz. 1798.
o

* l^S; Lejen
!*vrin)

Fridrik D.
sz. 1800.

katona.

CB

A gróf Schönborn családnak két ága van , a másik ág, az úgy*

') Schönfeld, Adelsles I 103-108.

7*
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nevezett ausztriai, 1801 -ben Eu génben halt ki. Ennek ágazata kö-

vetkez :

Meiehior-Fridrik

bo. 1844. f 1717.

(b. Boynebnrg Mária)

'""Insehn Fer. János-Fülöp Firdrik-Kár. Damian Hugó Rudolf- Fer. J Sístb.

sz. 1661. f 1726. sz. 1673. f sz. 1674. f sz. 1676. f sz. 1677. f * £

beregi örök. Íisp. 1724. 1748. 1743. 1778 gÜ
(gr.Montfor wteburgi bambergi cardmalis^"^ £

'«
|

M. T.) püspök ,
püspök s

<5?<í

' Hl .—

•

C « ' <* ~
Eugen Ferencz *« g
szül! 1727. f 1801. g

*

arangy-gyapjas >-* g
O.nzgSalm Maria S*

«»

2. bg Coiloredo £V
Mária 3.5

CD o
2. o

i „ .
A. . i

' i i. i

|

M. Krisztina Amália M. Teréz Erzse M. Francziska Vilmos Marquard
ez 1754. f 1794. f 1802. sz. 1768. sz 1759. sz, 1768. f 1770. f 1769,

(gr. Sylva Ta- (gr. Czernin (gr. Sterofcerg)

ronca Fer.) Ján,)

A gróf Sehnborn család bír Magyarországon kivüi Ausztriában

és Stájer országban is, névszerint a Hefesensteini, chönborci, Muhi-

bergi, Göllersdörfi, Mauterni, Rossazi, Arafelsi, Waldöneteini, Dorn-

ecki uradalmakat

ftahttnholz család. Scliöahoíca Ferenc z Kristóf 1790-ban

II. Leopold király által emeltetett czímeres nemességre.

Czímere következ : a. paizs elször vizirányosan két felé osz-

lik, & fels keskenyebb arany udvarban egyfejü fekete sas ki-

terjesztett szárnyakkal növekedben van; az alsó vörös udvarban

zöld téren felfordított V alakú fehér szelemen alatt fehér várto-

rony emelkedik, melynek tetején ezüst felhold szarvaival lefelé for-

dítva látható, az udvar jobb és bal fels szegletében fehér András-ke-

reszt látszik. A paizs fölött két koronás sisak áll, ajobb oldalin két ki-

terjesztett fekete sasszárny lebeg, mindegyiken egy-egy fehér András-

kereszt látható ; a baloldali sisak koronájából vörös, fehér, vörös szinü

három strucztoli leng. Foszladék jobbról aranyfekete, balról ezüst-

vörös. ')

') Adami, Scnta gentil. totno XJL
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&eh?smt% esaiád. Sehrantz Keresztély 1 709. évben I. Jó-

zsef király által emeltetett nemességre. *)

Czímere a paiza kék udvarában zöld téren hátulsó lábain ágas-

kodó kettsfarkú oroszián , els lábával kivont kardot villogtatva. A
pálzs fölötti sisak koronájából szintén olyan oroszlán no] ki. Foszladék

jobbról aranykék, balról ezüstvörös, *)

Sebraad n&alád Alapítá Schraud Ferencz
?
ki Pesten pol-

gári szüléktl született 1701-ben, és az orvosi tudományokra adván

magát, Bécsben orvos tudorrá lett, azután Szegeden, majd Csanád és

Csongrád vármegyék orvosává neveztetett. Négy év múlva a pesti

egyetemnél tanárul hívatott meg ; 1794-ben a szerémsógben dúló pestis

alkalmával gyakorlati íigyeségének is fényes tanúságát adta, és ezen

egész nyavalyáról egy nagy munkát adott ki „Historiapestis
Syrmiensis" ezim alatt. 1797-ben L Ferencz király érdemei tekut-

íetéböl nemességre emelte. 1802-ben pedig Magyarország forvosa

lett. Meghalt 1806-ban, midn a Dunántúl dühöng typhus nyavalya

orvoslása ügyében járt, Vasvárott mart. 18-án. 3

)

Czímere a paks ezü3t udvarában zöld téren legel szarvas, mely-

nek hátán tizenkét fej sárkány dühösködik egy vele szemben álló pi-

ros tálaiba öltözött kék fátyolos egyénnel, ki felemelt botjával sújt fe-

léje, mely botra kigyó tekerödzött A paizs fölötti sisak koronájából

koronás arany oroszlán emelkedik ki, eltte szárnyas és kígyós mercur*

bot áll, mely fölött az oroszlán arany koronát tart Foszladék jobbról

ezüst kék, balról ezüstvörös. k
)

E család ivadéka Schraud Mária, alsó száíhai Pethö Jánosné

1860-ban.

8ft?&23thser család. IScmplin vármegye ezímerlevdes nemes

csaiádainak egyike b
)

Nem nagyon kuiömbozik e család névtl a Bchromser név, me-

lyen János 1618-ban adó pénztárnok volt.
6
)

Sdbroifer ®mlájá: vagy Schröier, Lásd Sréter.

'} Collect. herald. r.?o. ?é0.
s
) Adami Scnta g&ntíi tomo XL
') Lásd étefofc Kilesi Wwm és Mclezer , liagytr fhmfou IÍL 241—28$
*) Ad&oú Seui& geutil, tomo XL
*} Öidiísay 0. 2empiis t&i. top. 11?.

*) 1818. éri I4L tSr?, ca.
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Schrftfl család. Schröfl Ignácz mannsbergi báró az 1802. évi

országgylésen honfiúsítatott.
l

)

Schubány család. Schubány János 1792. évben július 26-án

1. Ferenez királytól kapta czímeres nemes levelét.

Czimere négyfelé osztott paizs, az 1. és 4- ik kék udvarban zöld

téren egy tornyú, vörös fedel fehér templom áll, fölötte jobbról arany

csillag ragyog , a 2. és 3. arany udvar bels oldalából két fej fekete

sasnak féle része látható. A paizs fölötti sisak koronáján zöld hegyen

fehér galamb áll, piros csrében zöld galyat tartva ; két oldalról két

elefánt-ormány között, melyek közül a jobb oldali víziráuyosan ezüst-

kék, a bal oldali fekete arany. Foszladék jobbról ezüstkék, balról

aranyfekete. 2
)

A nemesség szerz utóda Schubony Márton 1827. april 23 án

nemességét Krassó vármegyében is kihirdetteté, de ott e család jelen-

leg már nem létez.

Schudo család. Schudo Pál-Leepold 1703. évben I. Leo-

pold király által emeltetett czímeres nemességre 8
)

Czimere négyfelé osztott paizs, az 1. és 4-ik kék udvarban pán-

czélos kar könyököl, kivont kardot tartva ; a 2. és 3 ik vörös udvar kö-

zepén fehér folyam hullámzik át ; a paizs közepén Magyarország ko-

ronás czimere látható. A paizs fölötti sisak koronáján pánczélos kar

nyugszik könyökölve és kivont kardot tartva. Foszladék jobbról arany-

kék, balról ezüstvörös.

Schttestar család. Lásd Schurter cs.

Scbuhajda család. Lásd Suhajda cs.

SchuniAuka család. Schumanka Pál 1791-ben II. Leopold

király által emeltetett nemességre.

Czimere vizirányosan keskeny arany szelemen által két felé osz-

ott paizs ; a fels vörös udvarban pánczélos sisakos vitéz nolki, jobb

kezével kivont kardot, a balban levágott török-fejet üstökénél fogva

tart ; fölötte jobbról arany nap, balról ezüst félhold ragyog ; az alsó kék
mezben magas sziklás hegyen három vörös fedeles tornyú vár áll ,fb-

lötte jobbról és balról arany csillag ragyog; a paizs fölötti sisak koronáján

pánczélos kar könyököl, kivont kardot tartva. Foszladék jobbról eaust-

vörös, balról aranykék. *)

•;1802. evi 34. törv. ez.
5
) Ádarai Scuta gentil. tomo XI
J

) Collect herald, nco. 765.
4
) Adami Scata gentil. tomo XI.
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Sclmititehrafezt család. Trencsin vármegye curíális nemes esa-

ládainak egyike, birtokos Szkala-Ujfalván

Trencsin vármegye nemesi összeírásai rólaakövetkezd adatokat *)

tartalmazzák

:

1748-ban Szkala-Ujfalván lakott Schumichraszt két István,

hat György, négy János, négy András, két Márton, és

négy Ádám; — ugyan akkor Dezséren két István, egy Pál,

János, András, GPy ö r g y és I m r e.

176S-ban Sz. Újfaluban laktak Öt Ádám, hét György, két

Pá!, hét A n d r á s, egy Gábor, négy M ártón, tizenhárom J á

-

n o s és egy József; Dezséren három János, egy Zsigmond,
egy Péter, egy Pál, két Mihály és egy György.

1830-ban Kasza-Podhragyon lakott András, Szkala-Ujfalván

a családból negyvenhárom férfi, Dezséren busz férfi.

1837. évben Szkala Újfaluban ötvenöt férfi Íratott Össze a csa-

ládból, Dezséren tizenhárom.

E család „n e m e s - u j fa 1 u s i" predikátummal él j Schumich-

raszt Mihály (szül. 1821. april. 28.) az esztergáim érseki fö megye

gyében pappá szenteltetett 1844-ben, 1862-ben phüos. doctor, és a pri-

matialis iroda igazgatója*

8ehurniaim család. Trencsin várraegye czímerleveles nemes

családa. E megye nemesi lajstromai *) szerint

:

1768-ban Dezséren lakott Schumann Antal^ Drskóczon pe-

dig György és ennek Ignácz és Jáaos fiai.

1803-ban Drskóczon laktak Elek és ennek fiai Istváné*
Ignácz, továbbá J á n o s. Dezséren lakott Antal és fia I s t v á n.

1837. Dezséren laktak Antal és ennek fia István, kik már

kihaltak. — Drskóczon éltek Elek és István és ennek három fia

József, János és Ignácz; továbbá Gusztáv Jánosnak fia

Schustek c&alád. (Hervei báró) Schuster Emánuel bárósá.

got nyert 1801-ben L Ferenez királytól.

Czímere négy felé osztott paizs, az 1. és 4-ik vörös udvarban

zöld halmon arany koronából nyolez fehér strucztoll nyúlik ki ; a 2

és 3-ik ezüfct udvarban egy széles vörös szelemen látható ; a közép

paizs kék udvarában három arany kinyílt liliom látszik. A paizs fölött

bárói korona van, és azon három koronás sisak áll,, a jobb oldaliból

') SzoEttagb Dan. közlése.
5
) Szontagh Dan. közi.
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két kék elefánt-ormány között arany kinyílt liliom szemlélhet, a közép-

sn kétfej szétterjesztett szárnyú fekete sas áll ; a baloldaliból nyolcz

fehér strucztoll nyúlik fel. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüst-

vörös. A paizst két oldalról telamonok gyanánt két arany oroszlán

tartja.
!

)

Schuater család. Schuster Ignácz és Károly testvérek

1741. évi oetob. 28-án Mária Terézia királyasszony által emeltettek

nemességre. a
)

Czímerök elször vizirányosan kétfelé osztott paizs, a fels vörös

udvarban szögletesen helyezett három ezüst pénz látszik, közepén a

negyedik arany pénz ; — az alsó udvar függlegesen két felé oszlik, a

jobb oldali fekete udvarban ezüst pellikán fiait melle vérével táplálja, a

bilioldali kék udvarban szárnyas gömbön meztelen Fortuna áll, piros

fátyollal takaródzva. A paizs fölötti sisak koronáján fiait melle véré-

vel tápláló ezüst pelikán áll. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról ezüst-

kék. 3
)

Sehusier&chis család. Schusterschiz Al aj o s 173 l-ben nyert

II. Leopold királytól czímeres nemes levelet.

Czímere jobbról balra rézsútosan vont arany szelemen által két-

felé osztott paizs, a szelemenben egymás után három vadkan fut 5 a paizs

alsó vagy is jobb oldali ezüst udvarában hármas zöld halmon sárga

csizmás és Öves, zöld íbveges és ruhás magyar ember áll, oldalán arany

markolatú kard lóg, kezeivel felvont ívet tart ; a baloldali vagy is fels

kék udvarban arany koronás agy fej sas kiterjesztett szárnyakkal

látható. A paizs fölötti sisak koronájából kiterjesztett fekete sasszárny

között a leírthoz mindenben hasonló férfiú emelkedik ki. Foszladék

jobbról ezüst zöld, bakói aranykék *)

Schücs család. A nemességet Schücz István és általa nejé-

tl nemes Peternády Juliannától született fiai István és Mátyás
nyerték I. Leopold királytól 1694 évi június 16-án Bécsben kelt czí-

meres nemes levélben , mely azon évi octob. 4-én Pozsony vármegye

közgylésén Samarján (Sancta Maria) kihirdettetett. A nemesség szer-

z idsb István többi közt 1663-ban hosszabb ideig török fogságot

is szenvedett, mint ezt nemességeért tett folyamodványában olvashatni.

Adami, Scuía gentil. tomc XI. és az 1848, eltü hiv. névtárakban a

magyar bárók sorában áll neve.
2
) Cllöct herald, nr$. 208.

•) Adami, Scnta geatiL tom© XI
*) Adami, Scuta geutil tomo XI.
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A családnak nemzékrende *) következ :

I. István
1663. tör. fogoly

1684. nemes
(ns. Peternády Juliana)

IL István
Se. György
kir. városi

biró

(Martina Krisztina)
András

jeles ügyvéd

t

Mátyás
1694.

(Henszler Krisztina)

Éva Rozina
(Steingruber Pál)

János
Pozsony városi

aljegyz f 1746.

Hercz Erzse

Kristóf

Pozsony városi

tollnok f 1795.

Mihály

t

IIT. István
(Kremser
Mária)

György
cs. kir.

kapit. f

Sámuel. Pál. Mátyás. Krisztina Ng3

t t
.

t &|

Boldizsár
Pozsony városi

tanácsos f 1787.

(Mikos Mária)

IV. István
(Strecskó Krisztina)

József
sz. 1794. f 1851. sept.

ügyvéd, táblabiró

(Ns. Gero Júlia szül. 1818.
i

p 1

Hermina
(szül. 1845. máj. 10.

András Mária

f ie01. (Lehoczky
György)

A család származását és a

viselt— többnyire városi —
hivatalokat a táblázat mutat-

ja. ÜL István neje Kremser

Mária Koller József Referen-

darius legközelebbi rokona

volt.

Boldizsár Pozsony sza-

bad kir. város tanácsnoka,

azon város Szent-János nev
utczájában a múlt században

házat épitetett, mely jelenleg

is a család tulajdona, és bejá-

rata fölött a család czímere

') Családi közlés Stummer György által.
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látható. Eunek unokája József, 1821. éta hites ügyvéd, táblabíró

meghalt 1851. sept. 21-én, s benne íiágon családja kihalt: eltemettetett

Pozsonyban saját családi sírboltjában. Nejétl nemes Gero Juliannától

csak egy leánya Hermina maradt.

A család czimere— mint följebb a metszvény mutatja — a paizs

kék udvarában zöld téren hátulsó lábain álló arany grif, els jobb lábával

három nyilat tartva. A paizs fölötti sisak koronájából szintén egészen ha-

sonló grif emelkedik ki.'Foszladékjobbról aranykék, balról ezüstvörös. 1
)

Scirtirer család. Schürer M i h á I y 1686-ban L Leopold ki-

rálytól kapott czímeres nemes levelet.
2
)

Czímere jobb oldalról balra rézsútosan vont fehér szelemen által,

— melyen három piros szlfürt látható, — két vörös udvarra osztott

paizs, mint a két vörös udvarban seregély látszik. A paizs fölötti sisak

koronáján két egymásra helyezett fekete sasszárny lebeg, és azon rézs-

útos arany szelemenben három fehér rózsa-^fej látszik. Foszladék jobb-

ról ezüstvörös, balról aranykék.

Schwaetiheiiu család. A Schwacheira családnak egy magyar-

országi czímer gyjteményben ilyen grófi czimerét 3
) találjuk.

A paizs négy részre oszlik, közepén kisebb vérttel, melynek kék

udvarában fehér sziklán fehér pellikán fészkel, fiait melle vérével táp-

lálva. A czimerpaizs 1. és 4. kék udvarában arany csillag ragyog, a 2.

és S-ik vörös udvarban pedig két vízirányosan ezüst szelemen vonul

át Apaizsot grófi korona fedi, azon három koronás sisak áll, a jobb ol-

daliból két fekete sasszárny között aranycsillag ragyog ; a középsn a

leirt pellikánhoz hasonló látható ; a baloldaliból hét strucztoll nyúlik

ki, a középs arany szín, mellette két oldalról két vörös, azután ezek

mellett fehér, azután kék szinüek. Foszladék jobbról aranykék, balról

ezüstvörös. Alul a paizsot két természetes szhm oroszlán rzi arany-

nyal szegélyzett magas kék és vörös zászlót tartva, melyek közül a

jobb oldali kék zászlóban Magyarország czímere ; a baloldali vörösben

Ausztria czímere látható.

Az 1760 és 1770. évi magyarországi hivatalos Schematismusok-

ban indigenált családok között Schwingheiní, az 1787. és

1810. évi hiv. schematismusokban pedig csak ugyan Scwach-
h eim név alatt találunk indigenált családot, melynek azonban nevére

') Burggtaltar, Colleotio insignium.

*) Collect. Herald, nro. 825.

•) Adami, Scuta gentil. tomo XI.
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a magyar törvénytárban nem akadhattunk. Valószínleg csak királyi

oklevelet nyert, s már kihalt , mivel az 1844. évi hív. Schematismus

sem mutatja már nevét.

Sehwachoda család. Nemesi kiváltságáról mitsem tudunk. Is-

meretes közülök János, kinek Kálaai Kálnay Reginától leánya 1 1 o-

n a Szegedy Gáspáraé volt. *) Lehet azonban , hogy a Schwachoda

csak mellékneve más nemes családnak, s tán épen a Bajcsy családnak,

melybl Bajcsy Hona Szegesdy (nem Szegedy) Gáspár neje volt 1640.

táján.

Schwartner család. Schwartner Márton a magyar kir.

Egyetemnél az oklevéltan tanára , és az egyetemi könyvtár els-öre,

Pest megyei táblabíró stb. volt. irta meg legelször és legjobban

Magyarország Statistikáját német nyelven, és Diplomaticát is adott ki,

mind két munka több kiadást ért. Érdemeiért 1800-ban L Ferencz ki-

rály magyar nemességre emelte és a czímeres levélben következ czi-

merrel díszítette

:

A paizs arany udvarában hármas zöld halmon arany koronából

arany zsinóros és öves, fekete ruhás magyar férfiú áll, jobb kezében

kivont kardot , a balban nyitott könyvet tartva. Ugyan ilyen alak lát-

tató a paizs fölötti sisak koronáján is, csak hogy itt már balkezében

fekete táblájú bezárt könyvet tart. Foszladék mindkét oldalról arany-

fekete. a
)

SchwaHz család. Pozsony megye nemessége sorában található.

Czimere a paizs kék udvarában zöld téren álló derékig ér vörös ru-

hás szerecseny, jobb kezében kivont kardot tartva. Ugyan ebez ha-

sonló alak nyúlik ki a paizs fölötti sisak koronájából is , két kiterjesz-

tett sasszárny között, melyek közül a jobb oldali félig arany, félig fe-

kete, a másik félig vörös, félig ezüst. 8
) E családból származhatott a

múlt században élt tudós Schwarcz Godefridis.
Schwarzenberg család. A magyar országgylés által gróf

Schwarzenberg J á n o s - A d o 1 f cs. kir. titkos tanácsos és kamarás,

aranygyapjas vitéz 1659- ben a 131. torv. czikk erejénél fogva honfiu-

sitatott. Ettl egyenes vonalon származik a mostani Schwarzenberg

herczegi rangú család, mint a következ táblázat mutatja :

^Schönfeld Adelslex. I. 204.

•) Adami, Scuta gentil. torao XI.

') Burgstaller, Coliectio ínsigmum etc.
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János-Adolf
1651). indigena

(gr.Stahrcmberg Mária)
i

*~
1

hzg. Fcrdixxand-Vilmos

(gr. Schulcz Mária)

Adám-Ferencz
sz. 1680. f 1723.

(hzg. Lobkovicz Mária)

Mária-Anna
sz. 1706. f 1765.

(Baden-Badeni
Lajoí rgróf.)

József-Ádám
ez. 1722. f 1782,

áliainminister.

. Lfchíenetein
ária-Terézia)

/

János uep. Mária A. József W. Antal M. Tere*

sz. 1742 f sz. 1744.fl803. sz. 1745. sz. 1746. sz. 1747,

(gr.Oettingcn (gr.Zinzcndorf f 1781. f 1764. (gr. Goes
. Eleonóra) Lajos, minist.) ezredes kapit. Zsigiu.)

M. Emestina etb.

sz. 1752L f 1801.
(gr. Auersperg
Ferencz)

^^»»^J^»-

József-Ján. Károly-Fülöp Ern Fridrik Maria Kar. M. Teréig stb.

•a 1769. t •». 1771. f J 820. sz. 1773. sz. 1774. sz.l775.tl8l6. z. 1780. g
(hg^Arenberg minister f 1821. f 1798. (hg. Lobkovics (gr.Fürs-

g

Paolina) és hadi U elnök
(gr. Hohenfeld
Maria-Anna)

gyri
püspök.

mint
sebesült

Ferenci tecberg *

Fridr.)

Frídrik

ez. 1800.

tábornagy
bir Magyar
országban

Károly
sz.1802.
tábornagy

volt erdélyi

kormányzó
(gr. Wratislaw Josefa)

Károty
sz. 1824.

ezredes.
(hg. Oettingen

Vilma)

Anna M.
ez. 1854.

Edmund
ez. 1803.

altábornagy

I
o:
v—

»

3

Mária-Elcon. M. Paulina János Félix Luiza Matild
sz. 1795. f 1848. sz. 1798. f 1821. sz.1799. sz 1800. sz.1803. sz.1804.

(hg. Wiudiech- (hg. Schönburg (h. Licb- katona. (Schön-
grgíí Alfrdd) Henrik) tenstein burg hg.)

Eleonóra)

* « b

Adolf
ez. 1832.

katona.

M. Leopoldina
sz. 1833.

(gr. Waldstcio
Ernesí)

W
+t
<&
M
B
er

2&

s§.

3-3.
rt«»'• a.
ír o*tSS*
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A család székhelye Bécs. A család uradalmai Alsó-Ausztriá-

ban; Cseh és Stájer országban fekszenek. Friedrich a tábornok,

fia Károly Fülöp niinisternek és hadi tanácsi elnöknek, birja Magyar-

országban Mária Thált. Ennek testvére Károly 1849, után Erdély

kormányzója volt

Józsefjános testvérei közül E r n Ö e században gyri püspök
volt 1

) JózsefJános egyik fia Fridrik-János prágai érsek és bibornok.

Schweidler család* Schweidler Jakab-Antal és Keres-
téfy-Gábor 1695. évben kaptak czímeres nemes levelet L Leopold

királytól
2
)

Czimeik a paizs ezüst udvarában zöld téren szemközt álló jobb-

ról arany grif, balról arany oroszlán, els lábaikkal kivont kardot tart-

va; a paizs aljáról egész a tetig egy háromszöglet kék udvar ékeli

magát a két leirt állat közé, és ezen kék udvarban fehér ketts kereszt

és ez alatt báromszeglet formára három arany csillag ragyog. A paiza

fölötti sisak koronájából meztelen Fortuna ni ki, magát piros íátyollaí

födve. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. *)

Schweidler Jakab-Antal 1701-ben Budán a hadi biztosság

elnöke vagy fó biztosa volt

Sehwertner család.

Trencsin vármegyeiczimer-

leveles nemes család. Ira-

tik neve „Swert nerc-

nek is. Székhelye Nimnicz

és Driethoma helység. Ha-

zánkban alapitója Schwert-

ner F e r e n c z, kinek atyja

Schwertner Kristóf maj-

nai Frankfurtban született,

mint katona ausztriai szol-

gálatba állott és negyven,

hat évig a Birkenfeld vasas

ezredben szolgált, s mint

fhadnagy vitézkedett Ne-

vezett fiaFerencz szin-

tén katona volt, utóbb só-

hivatali tiszt, ki sajátés aty-

') Fölötte halotti beszédet mondott 8 kinyomatott Horváth János.

") Collect. herald, nro 778.

*) Adami Scuta gentil. tomo XI.
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ja érdemeiért 1795. jul. 16-án Bécsben kelt czímeres levélben L Fe-

renez király által megueniesitetett.

Ferencznek nejétl Schneeberg leánytól nyolcz gyermeke maradt,

úgymint 1. János sóházi tiszt Szucsányban, mhalt magnélkül 2. 1. J ó-

zsef ügyvéd Driethonián, meghalt 1827. 3. Antal vott hadnagy,

elesett Anszterlicznél. 4. László bolesói plébános, meghalt 1824-ben.

5. II. Fere-ncz sóházi tiszt Puchón. Neje Nóvák Anna. G. István

és, kir. kapitány, meghalt Modrán 1836-ban. 7. Rozália Vietorisz

Jóasefné. 8. Júlia Szerdahelyi pesti szinész neje.

I. Józsefnek nejétl Petykó Francziskától három fia maradt: 1.

Lajos nyugalm. hivataltiszt Driethomán. Neje Biróczy Nepomu-

czena, kitol három gyermeke van. 2. Antal ügyvéd Trencsinben. 3.

József gazdatiszt Nagy-Károlyban, ki nevét Pa 1 Ijó s i-ra változtatá,

két gyermeke van.

II. Ferencznek nejétl Nóvák Annától szintén hárem gyermeke

van, u. m. 1 . J á ii o s adó hivatali tiszt Predméren. Nejétl Vallovics

leánytól két gyermek atyja. 2. Károly volt honvéd , a bánságban

lak. Neje Novotny Antónia , kitl két gyermeke van. 3. Henriette
elbb Lippe orvos, most Keresztes Gáspárné Pozsonyban.

A családfa *) következ :

Kristóf
volt katona
1732—1772.

I. Ferencz
nség szerz 1795.

(Sckneeberg N.)

János
só-hivatal,

t

József Antal László II. Ferencz István Róza
^

Júlia

ügyvéd hadnagy plébános sóházi tiszt kapitány (Vietorisz (Szer-

f 1827. elesett.

(Petyko
Francziska)

fl824. (Novak
Anna)

1836. József) dahelyi)

János
adó hivat.

(Vallovics N.)
r—

~

*— —

i

Zsigmond. Szidónia.

Károly
(Novotny
Antónia)

Henriette

(1. Lippe orvos
2. Keresztes

Gáspár)

Lajos
nyg. hivat.

(Biróczy
Janka;

Antal
trcncsíni ügyved

(Brhlovics

Alojzia)

Gyula. Francziska. Kálmán.

József 1860.

gazdatiszt

N. Károlyban
(Kosár Erzse)

I

.

—

—j-w —

László. Vilma.

') Szontagh Dán. közlése szerint.
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A család czímere — mint a metszvény mutatja — vizirányosan

két részre osztott paizs, a fels udvar vörös, az alsó kék, az eltérben

egy magas gúla emelkedik, melyre jobb oldalról rézsútosan hosszá

meztelen pallós (schwert) fekszik. A paizs fölötti sisak koronáján he-

gyével fölfelé szintén pallós áll, két fell elefánt-orinányok között, me-

lyek közül a jobb oldali ezüstvörös, a baloldali ezüstkék,

Scitovszky család. (Nagy-Kéri) Alapítá e században Scitovsz-

ky ker. János, ki Abauj megyei Bélán szül. 1785. nov. l-jén; a papi

pályára szenteltetvén, jeles tulajdonságai miatt 1827-ben már rosnyóí.,

1838-ban pécsi püspökké, 1849. jul. 21-én pedig esztergami érsekké

és magyarországi prímássá neveztetett , 1853-ban pedig a római sz.

egyház bíbornok áldozárai közé igtattatott. nyerte maga és testvé-

rétl származó unokaöcscsei részére a „nagy-kéri" birtokrészszel

kapcsolatban a kir. adomány- és czímeres nemeslevelet, mely szerint a

Scitovszky család czímere vízirányosan két részre osztott paizs, az

alsó ezüst udvarban piros szív , és a fölött az isteni gondviselés jelvé-

nye : a háromszegbe foglalt és sugárokkal körülvett szem látható. A
fels udvar függlegesen ismét két udvarra oszlik , a jobb oldali vörös

udvarban két kék szárny között ezüst kereszt és a fölött három arany

csillag látható j a baloldali kék udvarban hármas zöld halom középs-

jén fehér galamb áll, csrében zöld olajgalyat tart. A paizs fölötti si-

sak koronáján két kék sasszárny között szintén a leírthoz hasonló ga-

lamb szemlélhet. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

János prímásnak unokaöcscse Scitovszky Márton nagy-báty-

jával, mint pécsi püspökkel Baranya megyébe telepedvén, ott szerzé a

Bodorfai pusztát, és azon megyében fszolgabíró volt , 1845-ben má-

sod alispán lett és az volt 1849-ig. Jelenleg Nógrád megyében Ntén-
csen a Gyurcsányi örökösöktl vett birtokán tartja családi lakását

Scopek család. Alapítója Scopek F e r e n c z Pest sz. kir. vá-

ros tanácsnoka és jegyzje, ki 1741. octob. 28-án Mária-Terézia király-

asszonytól czímeres nemeslevelet nyert *)

Czímere a paizs kék udvarában horgonyos végzetü ezüstkereszt,

melynek közepén piros rózsafej van. A paizs fölötti sisak koronáján

ezüst horgony áll, két kiterjesztett, sasszárny között, melyek közül a

jobb oldali félig ezüst, félig kék, a másik félig ezüst, félig vörös. Fosz-

ladék jobbról ezüstkék, balró] ezüstvörös 2
)

') Collect. herald nro 205
2
) Adaini Scuta geutil. tomo XI.
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Scultéty család. (Alsó-Lehotai) Gömör, Mosony, Nyitr», Po-

zsony, Trencsin, Zólyom stb. megyek nemessége sorában találjuk.

Zólyom vármegyében Alsó-Lehota helységet a kir. kincs-

tárrarközösen birja a Scultéty nemzetség. *) Ez ágból származott elö*

nevénél fogva Pál, 1832-ben a pozsonyi országgylésen jelen nem le-

vök képviselje.

Scultéty (iratik S c u 1 1 é t y-nak is) néven— úgy látszik — több
?

(legalább két) nemes család van. Legalább gyjteményeink szerint két

rendbeli Scultéty nemes családi czimert ismerünk. Az egyik következ •

A paizs kék udvarában arany oroszlán hátulsó lábain ágaskodik,

els jobb lábával három fehér irótollat tartva. A paizs fölötti sisak ko-

ronájából szintén az elbbihez mindenben hasonló oroszlán nol kL

Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. *)

A másik czimer, melyet Skultéty László nyert, következ a

paizs vizirányosan kétfelé oszlik , a fels* vörös udvarban pánczélos

kar könyököl, kivont kardot tartva ; az alsó kék udvarban három füg-

gleges ezüst pólya (fascia) látható. A paizs fölötti sisak koronáján

szintén pánczélos kar könyököl, kivont karddal. Foszladék jobbról

aranyvörös, balról ezüstkék. 3
)

Ezeknél fogva az elsorolandó nevekbl, fleg miután elnóv

nélkül fordulnak el, azt sem lehetmegmondani, e,— vagy ama czimer-

rel él Skultéty-ak közé tartoznak-e?

A Scultetus név (magyarul Soltész) szabad, adó mentes

(fleg malom) birtokost jelent egy irónk szerint *)

Legrégibb, kit Scultéti néven ismerünk, azon Scultétí Gergely,
ki 1423-ban érdemeiért Szenesben a Grenitz folyócskán vagy patakon

malmot nyert. *)

Ugyancsak az elbbi forrás szerint 6
) már 1283-b&n podolni

Scultéti Henrik érdemeiért Boleszláv krakói fejedelemtl Podolin

mellett erdt kapott volna ; azonban bizonytalan az, hogy már ekkor

nevezett Henriknek vezeték neve Scultéti volt legyen e ? s átment e utó»

daira. Még bizonytalanabb tapogatás lenne e közt és a múlt és jelen szá-

zadban is él Scultety-ak közt egyenes vérséges Összeköttetést keresni

') Fényes, Geographiai szótár HL 17.

') Adami Scuta gentil. tomo XI.
3

) Ugyan ott.

4
) A scultetiakról egész könyvet irt Sehwartncr

, WD e 3 c u 1 1 e t i i s
tí

czim alatt.

•) Schmitt, Eppi Agriena. Ií. 12. Lehocsky id&sete szerint Stem. XL 368,

•) Lehocsky, Stefániát. II. 353.
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Bizonyos afc, Hogy a Scultéty nemes családbeliek egy része fké-

pen kormányszéki hivatalokat viselt. így találjuk a következket

:

S. Ferdinánd 1776-ban cs. kir. tanácsos, és a m. kir, udvari

kanczellariánál titkár, már 1787-ben ugyan ott tanácsos és referen-

darius.

8. Mihály 1787-ben kir. táblai ülnök.

S. János 1787-ben a Dunán inneni kerületi tábla ülnöke, az

még 1810-ben is. Ez 1800. nov. 20-án Pozsony megyétl nyert nemesi

bizonyítványt, és a Trencsin megyei Scultétyakból származva, még
1837-ben Ivanóczon lakott

S. András 1810-ben a kapniki kincstári bánya-hatóságnál hi-

vataltiszt, 1815—1820-ban az Oláh-Lápos bánya hámor-mestere.

S. Ferencz 1810-ben kamarai titkár, ugyan az még 1815-

ben is, és Nyitra megyei táblabíró, 1820-ban már kamarai tanácsos,

valamint 1825-ben is.

S. Pál Mosony megyei tábla-biró, és 1810—1844. évi idköz-

ben a m. óvári kamarai uradalom ügyésze, valószínleg a Scultétiak Mo-

són megyei ágából, mely azon megyében Rajkán nemesi kúriát bír. *)

S. István a in. kir. helytartóságnál 1810—1825-ben hivatal-

nok (protocolista).

S. István Teplicskán kamarai erdész 1815—25. körül.

S. Alajos szatmári czimz. kanonok 1844-ben.

Trencsin vármegyében a nemesi összeírásokban 2
) találjuk 1666-

ban Scultéty Andrást, utóbb annak árváit Dubniczán, 1689-ben

Dezseren.

1721. és 1725-ben ugyan ott Nagy-Sztankóczi lakhelyén beíra-

tott Scultéty vulgo Krcsúth Gryörgy. Talán ezea György az,

ki 1727-ben Hont megyében többeket perbe idéztetett. *)

Az 1803. évi Trencsin megyei nemesi lajstromban már nem ta-

lálni a Scultéty-ak nevét ; de ez évben produkálta Scultéty János,
mint említk, Pozsony megyétl 1800. nov. 20-án kelt nemesi bizo-

nyítványát 1807-ben András és idsb s ifjabb István Ivanó-

czon székeltek ; í 837-ben ott lakott nevezett János is , a volt kerü-

leti táblai ülnök.

') Fényes, Geográfiai szótár III. 276.

*) Szontagü Dániel közi. szerint.
3
) Szentbenedeki Convent fasc. 138. uro. 3.
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SEBAST£A>TY,— SEBE.

Ugy Játszik, hogy ezen Trencsin megyei ág a Turócz megyében

birtokos Krcsúth családnak egyik vonalát képezi.

Sebastiány c&alád. (Remete-Poganyesti.) Krassó vármegyében

A. és F. Remete helységet bírja ujabb királyi adomány jogán, birtokos

Poganyest helységben is.

Közölök J ó z s e f 1848. eltt a m. kir. udvari kanczeliária tit-

k ?íra s több vármegye táblabírája.

Bír a család ujabb vétel utján Nógrád megyében Kürtösön is.

Más ily nev család sei közül volt azon Sebastiani Kristóf s

neje Dorottya, kiknek fiók G-yörgy Liptó megyében Tepliczen szü-

letett, 1656-ban Wittebergában tamilt , és végre radaczi evang. lel-

kész volt !)

Sehbey család. Trencsin vármegye czimerJeveles családa. A
tiemeslevelet Sebbey István kapta 1583-ban Rudolf királytól saját

és fia Mihály, úgy nvére fia Meczenovies Márton nevére is, mely

nemeslevél 1700-ban Trencsin vármegye levéltárába jutott. *)

1697 ben azonban azon Sebbey-éknek, kik „Folvareosny"
melléknév alatt voltak ismeretesek, nemességökre nézve Trencsin me-

gyében a kotszai és ledniczi uradalmak ellenmondtak.

A Sebbey-ek melyik vonalából lehettek azon Sebbey János,
ki 1721-ben Puehón lakott és 1755-ben élt Gryörgy, 1792-ben élt

István? — nem tudhatni-

Sebe család. Borsod, GömÖr megyei nemes család. A czímeres

nemes levelet Sebe Péter kapta 1714-ben III. Károly királytól.
a
)

Ozímere vízirányosan kétfelé osztott paizs, a fels kék udvar al-

ján dereng hajnal fölött arany háromszögben Isten szeme, és fölötte

jobbról balról arany csillag látható, az alsó kék udvarban zöld dombon

királyi korona van, és azon vörös mezü kar könyököl, iró-tollaí tartva.

A paízs fölötti sisak koronáján szintén vörös ruhás kar nyugszik, iró-

tollat tartva. Fesziadék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. 4
)

Péternek egyik fia Mihály, kinek vattai Battha Maria Anná-

tól leányai Krisztina báró Szepessy Lászlóhoz, Anna Ajiich Hor-

váth Józsefhez mentek férjhez. Mihálynak utóda Sebe Mihály Fel-

faluban, ki Paukovich Francziskától nemzé Sebe L u i z á t, Ratkó Mik-

') Bartuolomaeides, Memória Ungaror. 151.

•) Szontagk Dániel közlése.

') Collect. herald, nro. 638.

*') Adami, Seuta genril. tomo XI
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lósnét, vneghalt 1836. táján. Egyik Sebé-nek 1816. táján neje volt Ko-

váén Fran ziska; tán els vagy második neje az utóbb említett Se-

be Mihálynak. — Iratik a család neve kiejtés után nZ seb

ó

u-nek.

$*be család (Martonosi) Udvarhelyszéki székely eredet csa-

lád, elszármazva Erdély több hatóságába,

Közülök Andás Udvarhelyszékben 1848 eltt huzamos ideig

ügyvéd. P á 1 Kvár-vidéken árva-széki ülnök, Sándor ugyanott

aljegyz 1845. körül. János ügyvéd Hunyadban 1 848-ban ; utóbb

Oláh országba költözött , hol 1860-ban egy utazása alkalmával sok

pénzeért rablók rohanták meg, s megölték. Elek ügyvéd volt Krasz-

nában 1840. körül. S á m uel ügyvéd Kolozsvárott Tán a följebb em-

lített Jánosnak atyja volt azon Sebe János, ki 1837. körül Homoród-

Szent-Péteren unitárius lelkész volt.

Tán szintén e esaládbeli András 1886-ban Udvarhelyszéki

torv. széki ülnök.

Erdélyben él Sebe család Vargyasi elnévvel is, melybl

Máté 1827-ben Kvár vidéki ügyvéd volt.

Sebe János 1794-ban a Kolosvári ref. fötanodában tanár.

Sebes család. (Zilahi) Szilágysági család. Közülök Dienes
1794-ben Kraszna vármegye alszolgabirája ; Sámuel ugyanakkor

Szászváros jegyzje.

László a kir. testraégnél rnagyi ranggal volt; 1837-ben er-

délyi országgylési kir. hivatalos.

Antal erdélyi fkormányszéki tanácsos, meghalt 1835 ben. Fia

Ferencz 1848. oltt Közép-Szolnok vármegyében fszolgabíró.

Károly dulló Marosszéken 1846-ban. M i k 1 ó s levéltárnok

Közép Szolnokban, 1848-ban szolgabiró. — József törvényszéki ül-

nök, ifjabb J ó z s e f aljegyz ; Sándor börtön-r ugyanott , M i k -

1 ó s Zilah városi hivatalnok, József Abrudbányán városi és bánya

-

törvényszéki hivatalnok, mind 1848. körül. Ferencz catasteri hi-

vatalnok.

Elnév nélkül fordulnak el László 1760. Soniró Újfaluban

Doboka megyében birtokos.
x

)

János ügyvéd Küküllö megyében 1848-ban. Pál Toroczkón

unitárius lelkész, utóbb igazgató tanár 1837. körül. Fia Pál országos

számvevségi tiszt

Sebe»y család. (Bogárfalvi) Udvarhelyszéki székely család, birto-

') Kodor, Dobok a vára. 218.

8*
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kos Bardóczon ') E székben fekszik Bogárfalva is, (vagy Bolgárfalva ?)

honnan elönevét írja,* ugyan e székben többnyire alkirálybiróságot

viseltek.

Sebesi Péter 1695-ben vett adományt Bogárfalvára. *)

Ismertebb ágának törzse M í k 1 ós , kitol nemzékrendje
3
) kö-

vetkez :

I. Miklós
1648.

(Szilágyi Anna)

H. Miklós f 1662.

(Szaláuezy Kata)

Jób f 1686.

(Paskó Klára)

II. Miklós
(Farkas Bora)

Ív. Miklós f 1749?

V. Miklós f 1790.
(Borsai Klára)

István f 18497~

kir. hivatalos 1834-tl Samo
'
Sándor

*
**«*<«•

(Froaius Jozefa)

István Albert Károly
vészes a forrad. (Szoboszlai (Szoboszlai

(b. Jósinczy Ilona) Ludevika) Bóza)

Sebesi Feren ez, ki a táblán nincs, bolgárfalvi Sebesi Péter-
nek fia volt, egy irónk szerint 4

) Zaránd megye Boigárfaiva helység-

ben b
) székeit, azon megyének föszolgabirája volt, és 1653.april 10-én

tartá kézfogását és gyürüváltását Komáromy Ferencz Bihar megyei

nemesnek Anna nev leányával. E szerint ha Sebesi Ferencz Zaránd

megyei Bolgárfalvi predikátummal élt, nem lehetett Qgy az udvarhely-

széki bogárfalvi Sebesi családdal, ha csak Báth Károly nem tévedett

a geographiában ; és igy nem tarthatjuk S. Ferencznek atyját az
*

') Benkó', Transylvama speeial. 163.

*) Kvári, Erdély nev. családai 261.

') Ugyan ott
4
) Báth Károly „A Gyri tört. és régészeti ffízeteku í. köt. 194.

*) Följebb Boigárfalvát mint Udvarhttlyszék helységét irtok ; én Bolgár-

falvát nem találom az 3Eleachus noinina Öivit. Oppidor. et pagorum in

Transylvania exíaíontium" 1824. évi hivatalos kiadásában Zaránd .megyében.

De azért lehet, hogy ott is fekszik Bolgárfalva. Hanem azt is meg kell említe-

»em,hogy egy közl (Török Antal)szerint a követségben járt Sebesi Ferencz
karáasebesi predikátumot viselt volna, mint róla alább leszen b%6.
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1595-ben adományt nyert Sebesi Péterrel egy azon személynek sem.

Ama Zaránd megyei Sebesi Ferenez saját naplója szerint 1626-ban

Bethlen Gábor alatt részt vett a magyar országi táborozásban , 1831-

ben a Bosna-Serajban indított erdélyi követséghez csatlakozott ; ez*

után iskolába járt Szatmárott, 1635-—1639-ig Lengyel országban szül*

gált több nagy úrnál , innen haza menvén, Zaránd megyei jószágán

gazdálkodott, míg 1655-ben ismét követségbe járt. *)

Nem több biztosággal sorozhatjuk a följebbi családfán állók

vérsóge közé Sebesi Pált sem, kinek fia Sebesy Ferenez 16G3-

ban Hatvan vára ostromában karján sebét kapott. *) Egy, Sebessy F e~

rencz már L Ferdinánd király korában is élt, 1053-ben Sáros vár^

mesében*; ki valószínleg a Sáros megyei Sebes-röi neveztetett.
5
)

Valamint e családfához viszonyát nem ismerjük azon Sebesi

M e n y h é r t-nek sem, ki 1699-ben Zalathnán arany váltó volt 4
)

Ellenben Sebesi Miklós, ki 1644-ben Kemény Jánossal Bad-

zivíl berezeg lakodalmán járt;
&
) nagy valószínséggel egy személy volt

a táblázatunkon álló ti Miklóssal,

Egy szíves közl hazánkfia 6
) szerint KaránsebesiSebesl

család is létez, mely a török üldözések el#l menekült Erdélybe, és

szerinte ennek sei közé tartozott Sebesi Ferenez, ki1651-ben torok

követségben járt 1791-ben Sebessi Sándor, Ferenez és Ist*

ván folyamodtak az erdélyi országyüléskez a üscus által késen tar-

tott Zaránd megyei több jószág miatt, folyamodások az országgy-

lésbl közöltetett a fiscussal, és a Kapy örökösöket illetleg gr. Gyulay

Józseffel. Jelenleg —- úgymond a közl — e család számos tagokban

áll fenn ; A d á m, kinek neje Dobolyi Róza, Károly, kinek nep Ké>-

szoni Mária; Anna, Sámuel, Ferenci^ Sándor Fejérmegyé-

ben éa részint Küküllben birtokosok. Á másik ágból G y ö rg y?Am á*

lia, Karolina, Bóza stb. Hátszeg vidéken Kunyad megyében

birtokosok.

Azt is ide írhatjuk, hogy Hunyad megyében 1794-bea borbát-

vízi elnévvel élö Sebessy IstYáa mini megyei alszolgabiró élt, *)

*) Gyri tört én r% fsetek h kök 194. s köv. 1.

*) Istvánfiy Bistor. 1685. kiadás 519. lap.

*) Wagner, Piplom. Sáros. p» 404.

*) Cserei Mihály Hist. §80. lap.

*) Kemény János önéletírása. Ssalay L. kiadásában 423. lap.

•) Török Aatal.

*) 1?04. évi erdélyi ftív» 8eneiöfctí*m«s.
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Ugocsa megyében pedig Péterfalván stb. az 1750-ben nádori*€idí)-

niány melleit beiktatott családok kozöt is eléfordúl a Sebessy esalád *)

Sebcstyrii család. Gyr, Komárom megyékben lakott a XVI.

XVII. században
;
és onnan több megyébe is, úgymint Fejér, Veszprém

megyékbe elterjedt.

Gyr megyében Sebestyén István özvegye Orsolya 1 58 1 -ben

a megye eltt tiltakozott Örkény pusztabeli birtokrészének használata

ellen.
4
)

Komáromban 1780-ban az udvartelkes nemesek sorában fordul

elö.
3
)

Fejér megyei Czeeze helységbe Komárom megyébl szárma-

zott egy ág, nevezetesen Sebestyén Gryörgy Komárom megyében

lakott ennek fia volt Péter, ennek fia ismét György 1785-ben

mint Czeeze helységben lakos produkálta Fejér megye eltt Komárom
vármegyétl 1744. febr. 28-án nevezett nagyatyjának kiadott nemesi

bizonyítványát.

Egy, Nógrád megyébe származott ágából volt Sebestyén János,
kinek Rajcsány Borbálából leányai Borbála Ebeczky Jóaseeübé, Esz-

ter Vattay Dánielné.

Veszprém megyében Sebestyén Gábor megyei tiszti f-ügyész

volt, az 1843. és 1847. évi országgylésen azon megye követe. 1850.

után a soproni ker. es. kir. törvényszéknél ülnök, 1860. után kir. táb-

lai ülnök.

Sebestjén csalód. (Szigethi). A czímeres nemeslevelet Sebes-

tyén Mihály ós általa neje Cseh Erzsébet, és fiai Mihály és J á-

nos, nem különben vérrokonuk Szegedy István kapták L Leopoid

királytól 1659. aug. 5-én Bécsben, és az 1660. febr. 3-án bocskói

Bocskay István fispán elnöklete alatt Zemplin vármegyében Zemplin

urvárosában tartott tisztujjitó közgylésen kihirdettetett. 4
) 1725-ben

dec. 25-én ugyan ezen ezímereslevelet Bihar vármegye közgylésén

a nemesi vizsgálat alkalmával Szegedy Jáno? saját nemessége igazo-

lására mutattatta fel a megye fjegyzje Bakay István által , mint ezt

az oklevél határa jegyzett feliratok bizonyítják,

A nemesség szerz I. Mihály fiának II. Mihálynak egyik fia

Albert Békés megyébe Gyulára telepedett le, és ott haláláig urodai-

') Szirmay C. Ugocea p. 124,

') Gyr megyei I. jegyzkönyv máj. Sl.közgytil.

') Fényes, Komárom várm. 87.
4

) Zemplin várm. jegyzkönyv 183. lap. 70 azim alatt.



SKBESTYEN. 119

mi szolgálatban állt. Meghalt 1750-ben korának mintegy 50. ivében.

Fial. Mátyás 180l.es 1804-ben Gyula város fbírája, 1808. dec.

5-én Bihar megye törvényszéke eltt per utján igazolta nemességét.

Meghalt 1830-bau. Ennek egyik fia II. Mátyás 1827. és 1842-ben

szintén Gyula város fbírája, az 1848/9. és 1861. évi országgylésen

Békés megyei képvisel volt, ö az eredeti czímereslevél s családi ok-

iratok rzje.

A család rom. kath. vallású, és a dédunokák Gyulán megköze-

lítik az ötven számot.

Á családfa *) következ :

I. Mihály
1659. m.

(Cseh Erzsc)

II. Mihály
1660.

I. János.
16(50.

Albert

f Gyulán 1750,

(L&ezy Kata)
._„_*._._-_-

Erzse
(Könyves
István)

I. Mátyás
se. 1747. f 1830.

gyulai íö'biró

(Nánásy Mária)

II. Jan>>s f

sz. 1749.

(Márton Kata)

I. József III- Mihály
sz. 1766. sz. 1771.

(Balogh Erzse) f Gyulán

II. Mátyás
sz. 1786.

volt képvisel'

(1. Juhász Kata
2. Kecskés

I. Ferenci f I. István
sz. 1788. sz. 1791.
<Gergely f
Bora)

MÁÚ
f

) (Menyhárt
Teréz)

I

l :

Antal II. Fereucz IV. Jáncs> RT-g S
•c;

K. István III. Mátyás Ágnes III. Jájios 111. Fereisez
(Horváth (Csöke (Merza (Góg (Gog

Mária) Erssss) Gergely) Érze*1

) Mária)

IV. Mihály II. József Kza. György
(Stámasz (Lengyel (&óg Erzsfl)

Róza) Mária)

A család czímere a paizs kék udvarában zöld téren álló á&tá,

nyakán három nyulai átlve ; a paiss fölötti sisak koronáján páneséiog

kar könyököl, kivont kardot tartva. Foszladék jobbról aranykék, bal

ról ezüstvörös.

l

) Családi oklevelek nyomán kozlc Mcgyeróssv Ján.
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Sebestyén család. (Köpeczi) székely eredet, melybl Sebes-

tyén János 1610-ben MiklósvárBzék követe volt Báthori Gáborhoz *)>

Sebestyén család (Zetelaki) Közülök Gergely 1848-ig Kolozs-

várott a r. kath. lyceumban tanár, utóbb cs. kir. törvényszéki ülnók
?

jelenleg itélmester, nejétl Tóth Jusztinától gyermekei: Mihály
István, Irma Domokos Antainé. — Oldalrokonuk Antal ko-

losi kath. léikész.

Udvarhelyszékben Gábor csik-szeredai kath. lelkész 1848-ban,

András szintén kath. lelkész és Szebenben tanár 1848-ban, tán szin-

ten e családhoz tartoznak ?

Sebestyén család. (Fancsali) Közülök Antal 1794—1 815-ben

fökormányszáki írnok s fogalmazó. József 1794-ben az országos

alapítványi biztosság árva-ügyi osztályánál számvev tiszt.

Sebestyén család birt Doboka megyében is 1702*ben Sárváron. *)

Nem tudjuk családi származását azon Sebestyén Andrásnak,
ki csornai prépostból 1679-tl erdélyi püspök volt, utóbb egyszersmind

szepesi prépost, meghalt 1683. april. l-jén Lcsén* ?
)

Seb család. Gyr vármegye nemes családai sorában áll Fé-

nyes Geographiája szerint,

Sebk család. Gömör vármegye nemes családa.A czímeres ne-

mes levelet Sebk György kapta I. József királytól 1707-ben *)

Czímere & paizs kék udvarában mocsár partján széterjesztett

szárnyakká,! álló fehér daru, felemeltjobb lábával arany kövecset tartva.

Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. b
)

Györgynek neje — úgy látszik — Urbányi Mária volt

Sebk család. Alapitója Sebk Mihály, ki 163& mart. 10-ón

Bécsben III. Ferdinánd királytól kapta czímeres nemes levelét. Ennek
kis unokáik Fejér vármegyében név szerint Péter Föl-Csúthon, J á-

nos és István Czecze helységben, Sándor és Sámuel 1773.

dec. 15-én Fejér megye eltt a czimeres levél szerzjétl izrl izrc le-

származásukat kimutatván, nemessé<?ök igazoltatott ö
)

Seczanácz család. Seczanác* Jakab már 1787-ben m. kir

helytartósági, titkár 1790-ben II. Leopold királytól czímeres nemes le-

velet nyert.

) Hodor, Doboka virm. 218.
a
) Ugyan ott

') Pray, Hierarchia II. 280. és Wagner, Analecta Sccpoe. III. 12$.

*) Collect herald, nro. 766.

*) Adamt Senta gentii. tomo XI.

*) Fejér inegyc jegyzkönyve 1773. érrl
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Czímere elször vízirányosan kétfelé osztott paizs, az alsó arany

udvarban hármas fehér szikla dombok közül a középs fölött barna

sas repül ; a fels osztály függlegesen ismét kétfelé oszlik, a jobb ol-

dali kék mezt matat, vizirányos ezüst szelemen által, melyben két pi-

ros rózsa fej Tan, két részre osztva; mindenikben liliom vég arany ke-

reszt látható ; a baloldali vörös udvarban zöld téren ezüst oroszlán há-

tulsó lábain ágaskodik , els jobb lábával arany buzogányt tart, fején

arany korona van, melybl három : vörös, fehér, zöld strucztoll leng, A
paizs fölötti sisak koronájából a leírthoz egészen hasomló oroszlán ni
ki, két fekete elefánt ormány között Foszladék jobbról aranykék, bal-

ról ezütvörös. *)

Secmjáez család. Szeczujacz de Heldenfeld családból &y örgy
1763-ban Mária Terézia királyasszonytól kapott czimeres nemes leve-

let
a
) Utódai katonák voltak, igy György 1846-ban a bánsági határ-

r ezredben kapitány volt.

Czímere négy részre osztott paizs, az 1. és 4. zöld udvarban

vörös török süveg, alján széles aranynyal szegve, smaragd boglárjá-

ból kócsagtollak nyúlnak fel ; a 2. és 3. udvarban fekete sas balfelé

fordulva, repül fölfelé. A paizs fölötti sisak koronáján kiterjesztett szár-

nyakkal egy fekete sas áll. Foszladék jobbról aranyzöld, balról ezüst-

vörös.

I. Györgynek fia Seczujácz de Heldenfeld Arzénius
cs. kir. alezredes a temesvári bánsági ezred parancsnoka

;
M. Teréz rend

vitéze 1767-ben ausztriai báróságra emellett. Meghalt 1814. De ez e

körbe nem tartozik.

Sedel család. Alapítója Sedel Mihály, ki 1719. sept. Il-én

Iü. Károly királytól kapta czimeres nemes levelét. 3
)

Czímere a paizs kék udvarának alján nádas halastó fölött a jobb

oldalféle úszkáló fehér hattyú. A paizs fölötti sisak koronájából leo-

párd emelkedik ki, els jobb lábával három nyilat tartva, hegyeikkel

fölfelé. Foszladék jobbról ezüstvös, balról aranykék.

Tán e család sei közül voltak, habár neveik németesebb helyes

írással S c h ö d 1 - nek irva fordulnak elé, azon Pozsony sz, kir, vá-

ros polgárai, kik közül Schdl Márton 1601. és 1610-ben azon vá-

ros fbírája, Schdl Jánoa pedig 1618-ban fbírája, 1622. és 1627.

') Adami, Scuta gentil. tomo XL
*) Collect. herald, nro. 41.

') Collect herald, nro. 364. és Adami Scuta gentil. XL
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ben pedig polgármestere, ismét Schödi Márton 165 I-ben bírája,

volt. >)

Seelwrg család. (Báró) Erdélyi család .Alapítója Vankel Már-
ton kereskedj, ki ,.seebergi kí elnévvel nemességet nyert. Késbb
fiai közül három , úgymint : Márton-Zakariás, Kristóf és

András báróságra emelkedtek, és Seeberg nevet vettek föl, míg a

negyedik testvér a s e e b e r g i V a n k h c 1 y név mellett nemesnek

maradt 2
)

Tágjai többnyire katonai pályára adták magokat, K r i s t ó f ez-

redes, András százados volt , ez utóbbinak fia M i h á 1 y szintén

katona.

Márton-Zakár 1764-ben a fökormányszéknél tanácsos, egyi-

ke volt azon kevés ellenzéki tagoknak, kik Bueov korában a széke-

lyek fölfegyvérzése ellen vívtanak. Fia Márton hasonló ellenzéki

szellem, az 1791. évi országgylésen B. Bruckenthal Sámuelt bevádlá

mint hamis feladót.

Kristóf ezredesnek fia Fülöp 1787-ben a m. kir. helytartó ta-

nács titkára, mint ilyen az 1791. évi országyülésen a bányászati osz-

tály munkálataira kiküldött választmányi tag. Ugyan ide neveztetett

még 1827-ben is, más ekkor aranysarkantyús vitéz és királyi tanácsos

Testvére Mihály katona volt. Talán ennek fia M i h á 1 y, kinek neje Bár-

czay ^Borbála.

Báró Fi gyes 184G. Szebenben katonai élelmezési segéd.

Az els bárók testvére Dániel szebeni királybíró megmaradt ne-

mesnek. Családja lejött korunkra is, igy fia seebergi Vanckely «Tán o s

György 1815-ben az erdélyi tartományi biztosság írnoka. Utóda

Adolf 1848-ban tartományi számvevi irnok Szebenben. Aa ismert

családfa így áll :

Vankel Márton
keresked, ns.

Márton-Zakár, báró. Kristóf András Dániel
1764. báró báró szebeni

ftfkorm. tanácsos ezredes százados királybíró,

Márton 1791. MTháiy Fülöp
hivatalnok. katona 1827.

kir. tanácsos.

Seethai család. (Schütt- és altenburgi) Erdélyben honos csa-

') Bel M. Notitia nova Hung. I. 664. 665. 686.

') Forrás : Kvári Erdély nev. családéi 2U.



SBETHAU— SEGNER 123

Iád. Közííiök Seetbal Ferenc z l?94-ben tábornok és Brassó pa-

rancsnoka. Fia János, ki nem rég halt el , ennek efeo nejétói gróf

Káinok v Francziskától fiai vannak.

Seethal család. (Matachichi) Az 1846. évi erdélyi országgyüíésett

bonfiusítatott matacbicbi Seothal János. Neje Csik- szent domokosi

Sándor Czéczüia. Utódai Alsó Fejér vármegyében Veres egyházán bir-

tokosok. Ugy látszik, ez a föJjebbivel egy család.

Seevald család. Szász család Erdélyben, közülök Seevald F ri-

drík 1794-ben Brassói szász széki hivatalnok.

Seewaldt család. Lásd Szwald cs.

Segesváry család. Pest vármegye nemessége sorában áll. Kö-

zülök Segesváry István 1822-ben- 1836-ban Pest megye esküdtje

volt Lakott Dabason. — Sámuel lakik szintén Dabason, nejétl II-

key Ottiliatól több gyermekei közt fiók Miklós.
Segner család. Pozsony megyei s fleg Pozsony sz. kir. városi

nemes család. Törzse Segner József a katonai pályán mint kapi-

tány tnt fel Bocskai korában 1606-ban. Fiai Mihály és Boldi-
zsár 1641-ben czimeres levelet kaptak. f

)

Czimerök jobbról balra rézsútosan vont vörös szelemen ál-

tal, melyen három fehér rózsafej látszik, két háromszegletü kék ud-

varra oszlik, az alsó kék udvar alján zöld téren hátulsó lábain álló

tigris els jobb lábával három nyilat tart, hegyeikkel fölfelé, a baloldali

udvarban is olyan tigris ágaskodik , egy nyilat tartva. A paizs fölötti

sisak koronájából szintén tigris nyúlik fel , els jobb lábával pallóst

tartva,mely torkán keresztül van ütve $ mellette két oldalról három bárom

zászlócska leng, a jobb oldaliak félig ezüst, félig vörös színek, a bal-

oldaliak aranykékek. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. *)

Mihálynak két fia volt I. András és Kristó f , kik már az

armalisban benn vannak; a török elleni harczban sebet kaptak, An-
drás követségi titkár is volt,

3
) azonban utóbb Poszony városánál

viselt hivatalt nevezetesen 1646—47-ben, 1658—59-ben, 1662—64-

benföbiró, 1650- 52-ben, 1656—57-ben, 1664 - 1666-ban polgár-

mester *) volt

A családia következ :

') Lehoczky, Stemmat. II. 356. kinek azonban eladása zavaros.
s
) Burgstaller, Collactio Insignium. etc.

•) Lehocssky id. fc.

4
) Bel, Notitia nova Hung. I. 666—667.
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I. Jówef
1606.

I. Mihály
1641. na.

Boldizsár
1641. m.

I. András
pozsonyi polgármester

1641—1666.

Kristóf.

II. József
pozsonyi polgárnoeeí.

f 1719.

Sándor
s». györgyi Wró.

II. András
Pozsony

megyei szubiró

t

Kristóf

sz. györgyi
senator.

Károly
sz. györgyi

senator.

Klára
(Szulyovszky

Gáspár)

itt. András
Palonyay

Eva)

Mária-ErzBe.
(Poor Perencz)

Zsazsa N. K.
Ríchter (Schwarz) (Grubör

1 1. Mihály

^IH. Mihály
orvostudor

(Neustötter N.)

L Andrásnak egyik fia IL József Pozsony városának

1692—93-ban, 1700—l-ben, 1718—1719-ben fbírája, 1698—1699-

ben, 1702—3-ban és 1710—11-ben polgár-mestere volt Lehoczky sze-

rint meghalt 1719-ben. Ennek II. András nev fia Pozsony megye

szolgabirája volt *),másik két fia Kristóf és Károly Szent György

sz. kir. város tanácsnokai

I. Andrásnak másik fia Sándor Sz* György íz. kir. város bí-

rája. Ennek többi közt fia IL Mihály utáni unokája ül. Mihály
orvos doetor volt.

a
)

&egney család, (Lápís pataki +) Sáros vármegyének kihalt ré*

gi nemes családa, mely az A b a nembl (genus) ered. Ismert törzse C o-

mes B o d o n, alias dictus V e j t i c h (Vejteh vagy Voyohieh.)

Nevét a család a Sáros megyében fekv, most a Keczer család

birtokában lév Z s e g n y e helységtl vette, elönevét pedig az ugyan

ott fekv L á p i s-p a t a k helységrl. Mind ez annál inkább megjegy-

zend, mivel sokan e családot a S e n n y e y-ekkel összetévesztik.

A családfa *} következ :

teszen.

') Lehoczky id. h. tévedve ixja Pozsony város birájául, s fiául Kristófot

') Klein, Prediger Biogr. 1. 889.

») Wagner, Tabulae geneal. táb. ÜL
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I. tábla.

126

C. Bodon

I. Miklós 1346.

de Zsegnye

L János liedT
1

PUztráag nevez.
(L N. N.

2. N. Klára)
r*~

Dessev. Kata 1. István. I. László.
(Máté ' £ ' 't t?«i«- '

szendröi */ J
^ülep

k*™** (Warkony de Lápis-

ueje)

Egyed III. Miklós.

1393. 1388.

II. László.

Lóránd 1375.

de Zsegnye

Folyt* II. táblán.

ué) patak 18öl.)

L Péter 1375.

de Lápis pataka.

i

I. Márton III. János.
1406.

II. Simon I. Zsigmond V. János
1413. 1435. Anna)

pozsonyi várnagy.

If. Miklós
de Lápis pataka,

máskép de Bogdán.
'

ÍV. László.

~~

1. Tamás
1485.

I. Sebestyén. VI. Miklós Kata Borbála.
1494. (Budaméri

(Sebesi Julianna) György)

II. György. Zsófia. Erzse 1531.

(Bertóti

György)

I. Mark 1435.

(Erzsébet)

U. t á b i a.

Lóránd, ki at I. táblán.

1375.

de Zsegnye

I. György
1435.

IIL László
de Zsegnye,

II. János.

V, László.

IL Márton 1482.
(özvegyé Margit)

V. Miklós
1506.*;

(özv. Dóra)
r-1- « —

,

Folyt, a köv, lápon.

IV. János
1473.

I

_ k

IV. Miklós
de Zsegnye._£

—

L Simon.

II. Sebestyén
sárosi követ 1505.

1483.
r
~"l. Kristóf^

1

(Palocsai Margit)

III. István
1556.

L Bálint,
i
——*-—

i

II. Bálint
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V Miklós, ki oz elöhbi ladon

1506.

(özv. Dóra)

Ví. János
(Pongrácz Anna)

II. István. 1. Jakab. VI. László
(Pottornyai Kata)

1=1

a
o
m

III

Jónás Jób. ^
(rosályi 1596. -
Kun £
Zsófi) g

_JL I
Györ^.

Zsófia

(Farka?
László)

Dorottya
(1. Sóos Péter
2. Wesselényi

Farkas)

Borbála Magdolna
(i.EódönffyPál (fügéi

2.Lippai Benyó Csató
Mihály) Péter)

I. Pál II. Zsigmond Fruzsina
1556. jenikapit.1566. (Horváth

(Forgách Kata) Fer.)

VII. Miklós 1605.

Bocskai idvé.

(Bálás deák Bora)

Borbála 1616?
(Károlyi Mihályne)

Bora Krisztina

(Fzi (Ers Pál)

Imre)

Kata 1589.

(Segnyei
Sebestyén)

Anna Margit
(Paczóth (Várkonyi
Zsigmond) Ferencz

III. Sebestyén 1550.

mbalt 1589. eltt
(Segnyei Kata)

A

Erzse
(Szentiványi

Mihály)

Zsuzsa
(öörgei István)

Bora Katta
(Viczmándy (Jánossy

Tamás) Kristóf)

Anna III. Zsigmond
( Chuda (Eedönffy Kata)
György)

II. Péter
1642.

( gágyi Báthori
Klára)

IV. I«iván. Krisztina Mária Erzse Anna
(Kacsándy (Simünyi (Csernei

Mihály) János) Pál)

V. Sebestyén Zsuzsa Judit 1698. özv.

1649. (Berzeviczy (Berzeviczy

t István) Boldizzár)

A törzsnek Bodonnak fiai közül I. Miklós már S e g n y e (ki-

mondás szerintZ s e g n y e) helységrl irta nevét. Unoka testvére I. F ü-

löp Lápispatak-ról. De mindkettenek ága kihalt.

Bodonnak inásik fia Dezs (Desew) lett a családfentartó, há-

rom fia közül II. Miklósnak, és ötödízen I. Péternek is, kik Lápispatak-
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ról neveztettek, ágaik elenyésztek, A harmadik fiú I. Lóránd, kinek

ága Segnyei de Lápispatak nevet viselt, a XVEf. század végéig virág

zó ágat terjesztett.

í435-ben Lápispataki 1. Mártonnak fiai I. Z s i g m o n d Pozsony-

vári várnagy, és V. J á n o s, néhai Lápispataki IV. Lászlónak fia I. T a-

m á s , Segnyei Lórándnak fia I. Márk, és testvérének Segnyei Iíí.

Lászlónak fiai I. Qyórgy ésV. László; nem különben Seg-

ney IV. Miklósnak fiai IV. János és I. Simon, továbbá Köszegby

máskép Somosi Eleknek fia György , és Somosi Miklósnak fia András

királyi adománylevelet nyertek Zsigmond királytól Makovicza máskép

Bodon vára és Köszegh várára nézve iktató parancsesal a szepesi káp-

talanhoz. *)

L Péter ig&a VL M i k 1 ó s, ki tán Sebesi Julianna jogán birta

Sebes várat Sáros megyében, azt htlenség bélyegén, mivel 1491. év

telén az országba trónigénylöképen beütött János Albert herczeghez

szegdött, elveszte, és azt 1491-ben II. Ulászló király Kassa városnak

adományozta. *) Ugyan 6' a miiéi apátsághoz tartott igényétl még

1486-ban elniozdíttatott
3

)

VI. Lászlónak Pottornyai Katalintól a táblán látható gyermekein

kívül még leányai voltak : A n n a Semsey Ferv Judit Csukás Péter,

Margit Lónyay Fer.neje, Fia Jób Eger védelmében esett e!1596-ban.4

)

I. Jakabnak fia II. Zsigmond jeles katona volt, öt tévé Svendi

hadvezér egy némettel Wagner Györgygyei Arad megyei Jen váriba

kapitánynak, ki is, midn 1566-ban Gyula vár bevétele után Pertaf

basa Jen ostromára sietett, hsiesen igyekezett a várat védelmezni,

de a félénk német-rség árulást és futást tervezett, minek következté-

ben Segnyey Zsigmond is kevés számú magyar örségével a megszö-

kött németrség után a várat üresen hagyni lett kénytelen *) 1567-ben

mint császári lovassági szárnyvezér Szapolyai János Zsigmond foglya

volt, ki öt becsület szava alatt Svendihez követségbe küldötte. Segnyey

a követség végzésével vissza is tért fogságába, melybl a csak a hábo-

rúskodások befezejése után szabadult meg. 6
) Fia VII. Miklós, mint

') Wagner, Diplomát. C. Sáros pag. 62. ki szerint ezen Makovicza

vára alatt egy, hajdan Kassa vidéken, Budamér határában feküdt vár értend
Kó'szegb vára romjai pedig a Hernád partján tán ma is láthatók.

*) Wagner, Diplom. Sáros 75. az oklevél.
3
) Kaprmai Mss. B. tomo XXIX. p. 192. oklevél.

4

) Istvánffy Hist. 1685. kiadás #50. lapon, de hibásan Sémiéinek írva.

5
) Istvánffy Hist. 1685. évi kiadás 310.

•) Istvánffy Hist. 1685. évi kiadás 327. Budai tévedve nevezi Sennyei-nek
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Bocskay híve, kassai parancsnok 1604-ben ; hajdúk kapitánya, 1608-ban

Bátliori Gábor követe volt, 1611-ben Nagy András által megöletett ')

$egur család. Gróf Ségur Ág o s t o n 1830-ben íratott ország-

gyülésileg ~) a magyar honfiúsítottak közé.

Seibern család. Seibern János-Fridrik 1715. évben hon-

fiusítatott. 8
)

Sejper család. Lásd Seper cs.

Sekék család. Sekék máskép Körtóvéllyesy György 1665.

dec. 10-én kelt czímcres nemes levelet nyert, fc

)

SekI család. Sekl Ferenez az 1687. évi országgylésen

nyert magjar honfiusítást.

Seldmajer család. Lásd Szeldmajer c*.

Selenich család. Selenich G- y ö r g y és általa testvérei Sele-

nich István, Orsolya, Zsófia és Katalin, nem különben

anyai vére (matruelis) Röge György Bécsben 1632. octob. 13-án II.

Ferdinánd királytól czímer megersít nemes levelet nyertek. *)

Selevér család. Máramaros vármegyei nemes család, melybl

ott többen megyei hivatalt viseltek. így Selevér István 1830-ban

tiszti f ügyész, utóbb rendes táblabíró (1834.) Pál 1880—34-ben
rendszerinti esküdt stb.

Selindy család. (Mátyfalvai) Ugocsa megyében mint leányágon

a Zovárdffy-ak ivadéka igénylett örökséget Mátyfalván 7
)

Sellyeby család. Zemplin vármegye czimer leveles nemes csa-

ládai sorában. 8
)

Sellye család, Gömör vármegye nemessége között áll.

Sellyey család. (Sellyei) Pozsouy megyében S é 1 ly e, Somogy

megyében von Sellye helység. Ugy látszik ez utóbbiról vette elnevét

a Zala megyei Sellyey család, melybl Elek 1822—1828-ban Zala

megye fszólgabirája, 1829-ben másod alispánja volt.

Tán e család ivadéka volt Séllyey Sámuel is, kinek nejétl

Lovasy Máriától gyermekei István, Mária Mérey Sándorné, és

Judit.

») 1608 évi 19. törv. czikk kor. után. Bethlen Wolph. VI. 502. - Káinoki

naplója Mikúnál I. 178. Sopsi Laczkó M. krónikája Mikónál Hl. 127. - és Tör-

ténelmi tár. IV. 75. stb. mind hibásan irja. De jól irja Segnye i-nek Szalárdy

Siralmas krónika. 26. stb. — a
) 1830. évi 16. törv. ez. — ») 1715. évi 133. törv.

ez. — *) Kemény Jos. Notitia Capit. Notitia Albensis 249.~ 4
) 1687. évi 133.

törv. ez. — •) Az eredeti Bazin sz. kir. vároB levéltárában van. — ?

) Szirmay C.

Ugocsa p. 74. — 8
) Szirmay C. Zemplin not. top. 117.
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Sellyei László 1770-ban Horvátországban királyi ügy. igaz-

gatósági ügyész, József a zágrábi eonvöct kir. ügyésze 1787-ben»

Sellyei elönéve van Balogh, Nagy családoknak, lásd ezeket

Sembery család. (Semberi és Derzsenyei) Hont vármegyében

fekszik Derzsenye és Fels- és Alsó Sember (vagy is Zsember)

helység, mely ntóbbinak máig is birtokában van az s régi Sembery

család.

Már 1310*ben elfordul Mihály comes, kiZsember helységbl

leányági rokonainak a leány-negyedet kiadja. *)

1316-ban élt Semberi Miklós nak fia L k s
;
ki Disznós és

Zsember helység iránti perben marealis itélet folytán elmarasztaltatott.

1320-ban osztozott a Sembery nemzetség mindkét ága Zsember

helységben.

1329-ben Sembery Mihály fiának özvegye Katus asszony, Kis-

Kelecsényi Pálnak leánya, jegyajándokát és hozományát kikapja.

1355-ben Katus asszony Sembery János özvegye zsemberi osz»

tályos részét Miklós fiának adja. 1356-ban Miklós nádor a zsemberi

javakról osztató ítéletet ád ki.

1390-ben Horch Petnek fia Miklós, keresetet indít Semberi Já-

nos ellen bizonyos zsemberi birtok iránt.

Még élbbrl találunk a Sembery család emlékezetére a Sembery

családnak levéltárában, melyekbl £ ejthet az is, hogy a kihalt Derzse-

nyei családdal egy gyökbl eredt, és folytonosan ez utóbbinak kifogy-

táig jog és osztály közösségben élt*

1 275-ben Semberi Z a z y n (utóbb Zazun) és Ambrus mint

szomszéd birtokosok neveztetnek meg azon iktatásnál, mely szerint

Nempthy Buzad Hontmegye Nempti (Németi ?) helységet Szúd hely

ségért királyi kívánat folytán elcserélvén, abba beiktattatik. 2
)

A semberi Semberv család oklevelei szerint 3
) 1324-ben Semberi

Bereczknek fia Gergely és tán testvére Bogi a ayjok nvé-
rével Vraláthtal a leány negyedre nézve megegyeznek.

1332-ben Semberi Zazun fiának Gergelynek fia János
saját, és atya comes Gergely nevében, ugy a Persenyeiek is kölcsönös

szerzdésre lépnek Disznósi Pállal és Dersenyei Jánossal.

*) A sztregovai Madách levéltár adataiból a következkkel együtt.

') L. Uj Magyar Múzeum 1659. 1. köt. 85. és 86. lap. Ez oklevél a szádi

Sembery család birtokában vau, mely család Szádot a XVIII. század els felé-

ben szerezte ; és az oklevél birtokába jutott.

s
) Lásd Magyar tud. Értekez' 1862. II. 471. 8 köv. lapokos.

MAOTABOBSZiO C8ALÍ.DAZ X. KÖT, 9
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1346-ban Semberi M i k ló s rajé , férjének , valamint fiának

Leukusnak nevében is Pál országbíró eltt lemond zsemberi és dízs-

nófii részbirtokáról.

\3b7~ben. Sembery Mihály és rokonai kielégítik Semberi M i-

k 1 6 özvegyét Katát, ') hozománya és ingóságaira nézve.

1373-ban Semberi Saul és János a Derzsenyei családdal is-

mét rokoni szerzdésre lépett, st 1376-ban ugyanazok Derzsenyei

Mihálylyal a zsemberi határhoz tartozott Aba pusztát két egyenl részre

osztottak.

1389-ben Sembery Márton
?
nejének Borbálának nevében Ist-

ván nádor eltt Disznós, Alsó Zsemfier és Zahalya helységbeli birtok-

része bitorlásától tiltja Disznsi Gergelyt és testvéreit. Nevezett Sem-

bery Márton Sembery Petnek fia volt.

1508-ban Sembery Péja-Lrincz megersíti a Balogh-ok

által Székely György részére tett bevallást. 1510-ben Kisthúri Miklós

Semberi Péja-Lrincznekés Uza Miklósnak adja Zsemberi bir-

tokrészét. 1513-ban ugyan csak Kisthúri Miklós Zsemberen egy job-

bágy telket örökösen bevallott Sembery Péja Lrincznek. 1518-ban

Sembery Lrincz Zsemberen egy házhelyre iktató parancsot nyer.

1552-ben Sembery Boldizsár pert folytat a Zerdahelyi kú-

ria több birtokosa ellen. Tán ez volt azon zsemberi és derzse-

nyei Sembery Boldizsár, ki még 1581-ben is élt, és ki nejével

Csúzy Frusinával Komárom megyében birtokjogot nyert 2
) és a kö-

vetkez családfát ») alkotta

:

Boldizsár
1581.

' (Csúzy Fruzsina)

I. János

JL
I. Pál
1804.

II. János
jezsuita
ez. 1628.

1 1676.

András.

I. István

(1. Justh Anna)
2. Zay Kata)

Kata
(Aranyady

Péter)

Fruzsina
(Stansith

Horváth
Gergely)

II. Istváu. Kata I. György Zséfla. Magdolna
1639. 1620. (Rákóczy

(Kamper Mátyás)

_______ 5^"i^ ._
Regina

(Szmrcsányi
János)

Ferencé 1635. 1668.
(Palásthy Mária)

Folyt, a kev. lapon.

*) A Madách családi levéltár kivonata szerint Kata Semberi János neje

volt, mint följebb említve van ; melyik kivonat tévedett? — nem tudom
') Fényes, Komárom várm. 121.
s

) Wagner Mss. tomo LXX. pag. 116. stb.
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Ferenci 1635. 1668., ki az elbbi lapon.

(Palásthy Mária)

HL István II. György. Imre Zsófia. Judit,

notáztaiott 1705.

1678. (Bory Mária)
r— —

'

—*
;
—'

—

- 1 "
>

Gábor Mária Judit Magdolna
fVirágh Zsuzsi (Ge'czy (l. Séllyey Jánoa (Pápay
(özvegy 1727.) Sándor) 2. Kisvárday János) György)

i
*

*

1

József Antal Mária
1755. f (Blaskovich

^odor? József>

1581-ben Sembery- Bo 1 d i z s á r Nyitrai megyei Botfelvi birto-

kinak határára nézve több társával esket parancsot nyert l
), 1584-ben

Borfn Beké Tamástól zálogba vesz egy szlt 2
)

1663-ban Sembery Ferencz né Palásthy Mária ellentmond

Baloghy Gáspár beiktatásának Cseri helységben* birtokra nézve. 8
) Élt e

Ferencz 1668-ban is.

A táblán álló közül II. J á n o s szül. Zólyombanl£28-ban
;
jesuita

lett s meghalt 1676-ban 4
)

ül. István megvervén Madách Pált, és azt megvérezvén ;
—

-

Madách Pál 1678. mart 31-én nagyobb hatalmaskodásból eredt hütlen-

ségi czimen Sembery Istvánnak jószágait I. Leopold királytól adómá

nyál felkérte, nevezetesen alsó zsemberi, keszihóczi, szuhányi, rakon-

czai, drenói, daesó-lami, palásti, kelenyei, cseri, disznósi, dacsöfalvi, ki-

ráryfiai, fels-petényi, kis-kürtösi, szátoki, penczi, és kesziHont és Nó-

grád megyében iefemrészbirtokokat *)
.. . •

1692. sept 12. Madách Fái tiltakozott Sembery István ellei^

mint a ki a fölkért javakat másnak szándékozott elidegeniteni.

1691-ben Sembery Ferencz a Hnbayféle zálogbirtokot Podma-

niczky Mihálynak zálogitá el.

1727-ben Imre fiának Gábornak özvegye Virágh Zsuzsanna,

mint gyermekeinek Józsefnek, Antalnak és Máriának
gyámja cseri birtoka végett idéztetik. 6

)

*) Esztergám! káptalan eapsa 45. fasc. 8. nro. 1.

s
) Oklevél a Bory családi levéltárban.

3

) Szentbenedeki Convent capsa B. fasc. 2. aro 14.

4
) Pray Mss. XIX. 72.

*) Madách nemz. Sztregovai levéltár.
6
) Szentbenedeki Convent. fasc. 75. nro 25.

9*
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1755-ben Gábornak utódai Komárom megyei Csúzi birtokok

iráni Zmeskal Jobbal peralkura lépnek. *)

Vagy Boldizsárnak leánya Kata, ki Aranyady Péterné volt,

vagy I. István leánya Kata, volt Berzeviczy Boldizárnak i 639-ben

neje, ki fiával Berzeviczy Boldizsárral együtt Komárom megyei jász-

falvi részét Nagy Jánosnak elzálogitá. *)

JNincs a táblázaton azon derzsenyei Sembery Gergely, kinek

1597-ben neje Cseri Margit Balogliy Sebestyén Özvegye volt. 3
>

A legutóbbi idkben élk közül ismeretes Boldizsár, alsó-

zsemberi birtokos, Hont megyében 1829-ben tiszt, aljegyz, 1830

—

1839-ig rendszerinti esküdt, 1839-tl alszolgabiró, J 845—1849. fó

szolgabíró volt.

Sembery család. (Felsö-Szúdi) Hont vármegye elkelbb bir-

tokos nemes családja, mely magát bizonyos Bernardus Cseh a

Sohönberg 1550 ben élt Kamaragróftól származtatja. Állítólag a

szász Schöuberg család egy ivadéka Csehországba költözvén, a val-

lási mozgalmak korában Magyarországba telepedett, és nevezett Ber-
nát kamarai hivatalba jutott. 4

) Ennek fia lett volna János, 1604-

ben a Sembery nevet felvev. 5
) Ennek fia ismét János az 1647.

cvi országgylésen Zólyom város ) követe volt, ki litvai Horváth

') Fényes, Komárom vármegye 121. lap.

') Ugyan ott 125.

') Szentbenedeki Convent. proth. G. p. 617.
4
) Czvittinger Specimen Hungáriáé Hteratac. Fr&ncofurti 1711. a 336.

lapon írja, hogy Aisó Sziléztából Pies városbúi Schumberg Tóbiás, a
régi morva nemes Schumberg csalidból eredt Schumberg Pálnak morvaor-
szági praeiovai papnak fi*, mint evang. pap, miután ott «z evang. vallás gya-

korlata megszüntetett, Magyar oi szagba KörmÖcztöl nem messze fekv Fríd*

vald helységbo lett evang. pap : e's ennek nejétói Hoffmann Annától izüle-

teit ifjabb Schumberg Tóbiás 1626-ban. Iskoláit Körmöczön, Brigában,

Jenában, Wittenbergen végezvén , "künn maradt Nemetországban, és elbb
1667-ben Windsheimben gymnas. igazgató, utóbb 167J. 1677-ben városi tanács-

nok, 1699-ben polgármester, tartományi f pe'nztámok e's a badi ügyek elnöke

(rei bellieae Praeíectos) lett. Két gyermeket nemzett Sámuelt és Anna-
Orsolyát stb — Kérdés, nem állt-e ezen Schumberg v^rséges Össze-

köttetésben a Semberg (utóbb Sembery) család seivel ?

*) Sámuel 1723-ban a magyar országgylésen városi követ, még
Semberg nevet viselt, periig ez - úgy látszik — egy személy a táblázaton

álló I Sámuellel.

*) Az 1647. övi országgylés irott diarumábau , hol Sembery néven for-

dul el.
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Borbálát vévén nül, tle a család hiteléa adatok *) szerint következ-

leg sarjadzott le napjainkig:

János
1604.

I. Sámuel
kamarai Praefectus
bzüI. 1651. f 1736.

F. Szúd stb. szerzje
(Lepe'nyi Kata)

II. János
1647. városi követ

(lifevai Horváth Bora)

Mátyás
1661. 1702.

Anna*

III. János
1683. táján

kamarai felügyel
1. Bulyovszky Zsuzsi
'. Szentiványi M. Anna)£

II. Sámuel Mária
Zólyomi jegyz (Rakóvszky

f 1679. László)

1-tl I. György IV. János Zsuzsa 2 tél Mihály Márton
Hont v. fpénztárn. (Szent-Iványi (b. Hellén- 1768. táblabíró 1769.

(Lehoczky Kiisztina) Erzse) * bach János) <Radvánszky (nándori
Klára) Bene Zsuzsi)

Mária
fl802.

(Földváry
Sándor)

i

András
1780. 1813.

(Beniczky
Borbála)

Klára Teréz Karolina f 1810.

"f 1810. (Császár (Gfcyczy
András) Jáaoané)

Anna Julianna József. György.
(Gosztonyi (Szentkirályi f f
Mihály) László)

Mária Janka Miklós I. László
(Sturmann (Baloghy (Zmeskal (Ivánka
Márton) Lajos) Anna) Apollónia)

Lajos. János.

II. László.Zsuzsi 1 mre
(Karísay W42-45.
Zsigmond) Honti alispán

és 1$40. követ
(g. szegi Géozy Janka)
r— r —

István.

Petronella
(Lassskáry

Lajos)

TI. Jánosnak lit-vai Horváth Borbálától egyik fia Mátyás
1661-ben Zólyom megyei Dubi helységben részbirtokra adományt kap-

ván, beikta&atik, de ellene mondtak Rakóvszky Féicr és János, Gyür-

ky Gáspár és Balogh Gáspár. 2
) Élt még 1702-ben és Zólyom megyei

Wagner Mss. tomo LXX. p. 116. é*3 családi közlés szerint.
s

) Szeutbensdeki Convent fasc. 69. nro 24.
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táblabíró volt. E Mátyás mint mondják — meg mérgeztetett

Testvére

:

I. Sámuel *) szül. 1651. meghalt 1736. — Kamarai Praefectus

volt Megszerezvén Hont vármegyében a Fels- Szádi birtokát, arra a

Dúló család megvaszakadtán, valamint Bácsfalu és Alsó-Sipék hely-

ségre III. Károly királytól adományt nyert, 3
) és innen családja a „fel-

s - s z ú d i eltfnevet vevó föl.

I. Sámuelnek két fia III. János és II. Sámuel 1742-ben

F. Szádon birtokosok, ez utóbbi Zólyom vármegyei jegyznek iratik

és magnélkül halt meg.

III. János szintén kamarai felügyelnek iratik, els neje Gyu-

lafalvi Bulyovszky Zsuzsanna volt, ettl gyermekei I. György Hont

megye fopénztárnoka, IV. János ós Zsuzsa báró Hellenbach Já-

nosné; második nejétl szentiványi Szent-Iványi Mária-Annától fiai

Mihály és Márton.
L György Lehoczky Krisztinától nemzé Máriát Földváry

Sándornét, és A n d r á s t, ki atyja halála után nagy bátyja gyámsága

alá került. Birt Nagy Rhédén és Alsó Sipéken. 1768-ban Pozsonyban

végezte gymnasiumi iskoláit, magán tanítója a tudós Wallaszkj Pál

volt, ki azon évben Verbczi Istvánról irt történelmi értekezését, mely

Lipcsében jelent meg, 3
) neki ajánlotta, és az ajánló levélben is említi,

hogy nagy- és satyja Sámuel és János kamarai igazgatók (bo-

norum cameralium praefecti) voltak. Élt még András 1813-ban is. Csak

leányai maradtak.

Hl. János fia közül I. Mihály Hont és Zólyom megyei tábla-

biró, 1768-ban nejétl Radvánszky Klárától csak három leányt hagy-

ván maga után, fiágon utódai kifogytak. Testvére

Márton 1768-ban unokaöcscsenek Andrásnak gyámja
7
Hont

és Zólyom vármegye táblabírája volt, birt F. Szádon, Nagy-Rhédén, A.

Terényben stb. Nevezett Wallaszky B. Hellenbach József-Lajosnak és

neki ajánlotta „Tentamen Históriáé Literarumsub glor.

Rege Mathia etc. L
i
p s i a e 1769.a 4. r. czimü munkáját Nejé-

tol nándori Bene Zsuzsától hat gyermeke közül L L á s z 1 ó terjeszté

') Mint említk Semberg Sámuel 1723-ban városi követ , valószínleg

e Sámuellel egy személy.

*) Bel M, Notitia aova Hungáriáé tomo IV. p. 702.
3
) De Stephano Yerböczio Ioto consulto celeberrimo Distertatio histo-

nco epistolica. Lipgiae 1766.
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családját, ennek nejétl Ivánka Apollóniától a táblán látható gyerme-
kei közül Imre Hont vármegyénél 182.7, körül mint tiszt, aljegyz
kezdé közpályáját , 1830-ban alszolgabiró , 1836-ban fszolgabíró,

1839-ben egyszersmind országgylési követ, 1842-ben másod-alispán

lett, ós az volt 1845-ig. Az 1848. évi országgylésen Hont megye egyik
képviselje, utóbb pedig a honvédelmi bizottmány tagja volt.

A család czímere a paizs kék udvarában zöld téren (vagy hár-

mas hegyen) három lábon álló oroszlán , els jobb lábát ragadozásra

kinyújtva, piros nyelvét kiöltve, és ketts farkát hátra felkondorítva.

A paizs fölötti sisak koronájából szintén ketts farkú oroszlán emelke-

dik ki. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. ') Más eléadás

szerint az oroszlán pálmaágat tart, és mint mondatik — a czímer ha-

sonlít a szász Schönberg családéhoz — mintegy bizonyítékul arra néz-

ve, mely szerint a család mindkét részrl közös bagyománynál fogva

közös törzsbl származnék.

Semsey család. (Semsei) Os régi családaink egyike, mely Mis-

niából eredeztetik* Els ismert törzse Frank volt, ki a XHI. század

második felében (1280—1290. körül) élt. Nevét a család az Abauj

vármegyében Kassa városától két órányira fekv Semse helységrl

nyerte, mely mostanáig si birtoka. Nevezett Franknak fia volt T a-

más 1318—lS22-ben Szepesvára várnagya és Szepes megye alis-

pánja. 2
) Ennek két neje volt, az els Tárki Anna, a másik Lampert-

nek leánya Zsuzsanna.

A családfa a múlt század közepéig 3
) az els törzstl Franktól

kezdve következleg *) sarjadzott

:

I. tábla.

I. Frank
1280. k örül.

TTTamás 1322?
Szepesi várnagy
(l. Tarki Anna

2. Lampertfi Zsuzsi)
i

—

'

;

\

1-töl Kata. 2-tól Demeter I. Miklós 1. János. I. László.
1360. 1370.

Folyt, a köv. lajpon.

') Burgstallcr, Collectio Insignium.

*) Wagner, Analecta Scepueii I. 446. III. 240.

*) A családtói a nemzékrend sikertelen ke'reteti.

*) Wagner Tabuiae geneal. Msa. tabula LII.
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Demeter, ki as elbbi lapon.

136a

II. János
1397. 1411.

(Upori Ilona)

II László
fpohárnok
elesett 1396.

I. István IL Frank III. László L Pál. Krisztina. III. János I. Vilmos.

1420. 1401. 1420. Csebi pankotai

(csehi Vörös Sárosi ftfisp. Ilona) esperes

Krisztina (Petényi
Tol«f. //. táblád

Ul1 '

Fruzsina) J

$7. László Bora 1492. Afra Brigita Kata Rudolf Apollónia

1449. (Sóos 1461. (Károly 1449. 1447.

(Lnczia özv. Simon) (Jakchy Detójén)

1608.) György)

I. Ferencz 1503.

Sárosi fö'isp.

(Thurzó Mária)

I. György
1. Tárczai Zsófi

Bodvay Kata)

Julianna
(Kenderes
Péter) -

Margit Bora. Druzsina-

VI. János.
1593.

V. Ferencz.

II. tábla.
líí. László, ki ai I. táblán.

(Geebi Ilona)

II. Vilmos V. László Margit Agaia Anna IV. János
1447. kir. udv. (Báihori (Bntkai (Eödönffy (Nagy- 1447.

íPalóczi Margit) Margit) Benedek) Ambrus) Mihályi (Vajda
Bánffy Bora)

JI. Ferencz. V. János
I t

II. György VII. László

t " t

Zsófia

(Butkaí
Minály)

György)

I. Mátyás II. István Anna Janka Ilona
1. Újfalvi Zsófia 1510. iKapy (Bárczav (Bencé-

vé. N. Mihályi (N.Fruzsina) Lászíó) László) viezy
Ilona) Miklós)

Zsófia

(P&zdiesi

László)

J
VL János Ilona III. Vilmos. Bora Zsófia 2-iól IV. Ferenc*

15ö9. (Sebossi (Ujfalusi (Keneznázi (Szgnyey
(böki Paezoth János) Miklós) Lanárd) Anna)

K*ta)

—-^

j—i 1—4

M *

Fvlyi. a htiv. lapon.
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IV. Ferenc*, ki a* elbbi lopon.

(Segnyey
Anna)

Margit
(Kálnói

VI. Perencz. HL István.

György)

tivainoi VIU Ferencatt
Bomemisia

(Eákocjty
Anna)

V. István.

iTAndrás 1633^

(üjfelusv Klára)

XI. Ferencz
(Fejérvári Klára)

Sára
(rosál) i

Kún Láptló)

IX. János 1650. Anna
(Fekete Anna) (Görgey

György)

XII. János
Girálton

(Henriéi
Anna)

Mária
(Szent Iványi

Mihály)

Anna
(Sxirmay
Alikiócj

III. tábla.

VI. János, ki a ti. I blán.

1569.

(böki Paczoth)
Kata)

Vili. László
(Tiboid Klára)

IX. László
(fügéi Csaté

Ertise)

Fo'yi a kv. lapon.

11. György < II. Mátyás.^ Dorottya
§5 (Berseviczi

Márton)

IV. István

V. György.

X. János.

Oa
• CL.

II. Miklós.
1611.

(Andrássy Kata)

II. ZsítücimI ÍÜ<j
(Mórica) Ja
Anna) v c^

'n. Páuem I" I"
notáziatott ^ "

(Csanádi Anna)

Zsuzea
(L Szab*
György
2.Divényi
István)

VII. Ferencz.
t

— •-' *—
' " >

V. Vilmos.

II. Péter.

IV. Pál. X. FerencsT
i

*
1

XI. Ferencz

III. Miklós.

Tv. Miklós.
Keresztesen
1767. Sároei

aliapán.

III. Zsigmond
(nmih.Pongrácz

Mária)

1. Sándor
r*—*——

i

I. Péter,
i

*
1

IX. Ferencz

^lT3wET
1730.

Cziferen.
i

* •••
j

XI. Jtinoa.
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II. Sándor

JL

IX. László, ki a% elbbi Inpon.

(fügéi Csató
(Erzee)

György. Anna
(Zéchy Péter)

Sára
(Borsi

Mihály)

iiebekii X. László
(Jalköczi ezredes

Imre) török fogoly.

' fl£ PáST"
1

II. András
ezredes

1741—1772.

fii Aüdrás 1800.

Ugocsai fispán
kainar. elnök

f 1«14,

(b. Perényi Anna f 1804.)

Vissza tekintve a családfára, arra vonatkozólag a következ tör-

téneti adatok ismeretesek,

Demeternek két fia volt : J£ J á n o s, II. L á s z 1 ó ; ez utóbbi fo

pohárnok mester volt, és Niká-

poiynál esett el 1396-ban, II. Já-

nos pedig 1397-ben érdemeiért

jószágaiban pallósjogot (jus gla-

dii) kapott Zsigmond királytól. *)

Ugyan csak 1401-ben régi ne-

messége megersítése mellett csa-

ládi czímert kapott,
2
) L i. a viz-

irányosan kétfelé osztott paizs

alsó udvara égszinü , a fels

ezüst ; az alsóból vörhenyes szar-

vas ágaskodik föl a fels ezüst

udvarba is
,
jobb szarva sárga,

és szarvai közt arany keresztet

visel, a paizs fölötti sisak koro-

nájából szintén hasonló szarvas

emelkedik ki •)

') Fejér Codex diplom. tomo X. vol. 2. p. 455. 456.— V. b\ Szirmay C
Ugocia p. 46.

*) Fejér Codex. dipl. domo X. vol. 4. pag. 67.

') Az itt látható metszyény a czímertani színekben nem egészen egyez

ezen leírással, kek ezín helyet arany udvart ront atván , mi onnan van, mert e
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IL Jánosnak nejétl Upori Ilonától több gyermeke maradt, mint a

táblán láthatók. Ezek közül legnevezetesebb IL Frank (vagy Fe-

rencz), a ki Zsigmond király alatt Huss követi ellen Cseh országban

dicsségesen harczolt, mely érdemeiért nevezett király 1426-ban Csir-

ke Péternek minden javait, úgymint : Gárd, Sz. Lörinczi (máskép Fel-

grad) fele Peli, és Migloka, Secha (tán Sacza) Enegke, (tán Eneczke)

Rencsefö stb. helységeket s részbirtokokat neki adományozta oly föl-

tétellel, hogy fiága kihaltával azok testvérének II. Lászlónak maradé-

kaira szálljanak.
l

) E javak végett 1427-ben a jászói Convent eltt a

Csirke családdal egyezségre lép, a
) 1444-ben tán már nem élt, mert

fiai IV. László ésEudolf Csirke Tamással , és Pelejtei Gergely-

lyel és Péterrel Alattyán, János-hida stb. javakon osztoznak. 3
) Ugyan

e Ferencz, kit Lehoczky Sáros vármegye fispánjának és kir. udvar

-

noknak ir, *) a csehek fogságába esett Galszécsi Jakabnak fiát Miklóst

ötezer forintért kiváltván, ezen jótetteért nevezett Gálszechi Miklós

Semsey Ferencz fiainak IV. Lászlónak és Rudolfnak 1449-ben Sároj

megyei Girált és Máté vágása helység fele részét a jászói Convent

eltt örökösen bevallotta 5
)

II. Jánosnak fia 1. 1 s t v á n Csebi Vörös (rufus) Miklósnak leányát

Krisztinát vévén nül, miután Koporcsi Tamás fiaival eleve, még
1420ban a felesége utáni javakra nézve nevezetesen a Zemplin megyé-

ben fekv Pazdics, Szuha, Mocsár, Somogy, Szalók és Újfalura nézve

a jászói convent eltt osztályos egyeségre lépett e
), és Pazdicsi (vagy

Koporcsi) Miklós által adoptáltatván , 1421-ben a csehek elleni hadjá-

ratban szerzett érdemeinél fogva ebben Zsigmond király által meger-
sitetett

7
) ugyan azon javakba Zsigmond király parancsánál fogva a

leleszi convent által beis iktattatott.
8

)

metazvény már elbb és nem e leírás után, hanem Szirmay C. Ugocsa czimíi

munkája eltt álló Sems«y Andrásnak arczképe alatti czímerröl másoltatott.

*) Wagner, Diplomatar. Sáros 375. V. ö. Kövesdy Processus Famil. Föld-

váry. Pest 1787. p. 149. — Katona Hist. eritica XII. 465.

*) Kövesdy Process. 150.

Ó Ugyan ott 150.
4
) Lehoczky Stemm. II. 355.

') Wagner, Dipl. Sáros, p. B82. V. ö. Szirmay C. Zemplin not top. 108
275. es not. hist. 81.

•) Fejér Cod. dipl. tomo X. vol. 6. pag. 393. V. ö. Szirmay C. Zemplin
na*, top. 102. 376. 379.

') Fejér Cod. Dipl. tomo X. vol. 6. p. 368
•) Fejér, Cod. dipl. tomo X. voL 6. pag. 423.
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1445-ben Semsey Ferencz és László az elbbi országgy-

lés végzésének^sikeresítéséröl aözinán tanácskozó nemess^i gylésén

vészt vettek. *)

1447-ben IV. László nak , és osztályos atyafiadnak II. Vil-

mosnak és IV. Jánosnak, valamint nejeik Borbála, Margit, és

másik Borbála és nvére Apollónia a szepesi káptalannal és prépost-

tal perlekedtek bizonyos batalmaskodási ügyben. 2
)

1461-ben II. Vilmos és János, anyjok Osebi Ilona titán,

nem különben nrokonaik Margit Butkai Benedekné , és Agata

Eödönffy Ambmsné, kiknek anyjok Katalin Károly Demeterné, nagy-

anyjok pedig Csebi Krisztina nevezett Csebi Hónával testvér volt,

ezen nagy.anyjok után az említett Zemplin megyei Pazdics, Szuha,

Újfalu, Mocsár, Kraszna, Somogy és Szalók helységek fele részére ki-

rályi jog oda engedésével Mátyás királytól adományt nyertek. 3
)

1479-ben Semsey Lászlót elmarasztalja Sáros vármegye k.

komlósi Liptbay Benedek lovainak elé nem állítása miatt 4
)

1487-ben V. János Zemplin vármegye által tanúvallatást esz-

közöltet.
5
)

1503-ban I. Ferencz kamarás mester, 1513-ban Sáros vár-

megye fispánja. 6
) A mohácsi vész után rokonaival V. Jánossal

és Kristóffal (ki a táblázaton nincs) I. Ferdinánd hive volt. 1530-

ban I. Ferdinánd részérl Horváth országban hadvezérkedett.

1507-ben Semsey I. Mátyás, II. István és ÜL Ferencz
beiktattatnak H. Ulászló parancsa mellett Al&ttyán és Kér helységek

birtokába ')

1538-ban Semsey Mihály (ki a táblázaton nincs) al-bán, birta

a Szávánál Jeszenovácz és Sobok várát, melyet a török elfoglalt # me-

lyet Nádasdy vissza vett
8

)

VI. János 1553-ban szintén I. Ferdinánd hive volt. *) Fiaij va-

lamint testvére IV. Ferencz fiai is 1561-ben Bozinka helységbeli bir-

tokra kir. adományt kaptak.

') Teleki, Hunyadiak kora X. 168.
5
) Ugyan annál XII. 44.

') Kaprinai Diplomát. II. 484. 513. Szirmay C. Zemplin not. top. 379.
4
) Catalogus Msa. Musaei Száchenyano-regnicol. I. 726.

*) Szirmay C. Zemplin not. hist. 42.
•) Lehoczky, Stemmat. I. 140.
') Kövesdy, Processus Familiac Földv. 150. 151.
•) Istvánffy 1685. évi kiadás 141. Lehoczky szerint Katona Hist. eritis.

XX. 1163.
9
) Budai Fer. Histor. les. III. 228,
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Semsey Ferenczet (tán a IV-diket) 1561. sept. 14-én I. Fer-

dinánd kir. Stansith Horváth Márk fia gyámnokául rendelte.

1549-ben Semsey II. Gy örgy, ki Saczáról irta elnevét, birt

LÖrincz, Gard, Buzinka helységekben. )

II. P á 1 Torna megyébl Tököly híve és gyalogsági tábornoka,

1669-ben hütlenségi bélyegen javait veszté; Munkácsnál vett sebek

folytán meghalt. 2
) 1686-ban Semsey András, János, Péter,

Zsigmond és László Tornában Udvarnok , Áj és Háskúth bir-

tokrészre kir. adományt nyertek.

X. László, ki török fogságban k volt, Szaláncznál a kuruczok

által 1697-ben esett el.
3
)

Lászlónaknai György kunok kapitánya volt. 4
) Neje Wesselé-

nyi Krisztina. Fiaiikapitányok. Leánya Klára Sztáray Ferenczné.

III. Pálnak fia II. András 1741—1772-ben ezredes volt, ei>

nek fia

III. András 1778 ban részt vett mint kir. biztos a Maroson

túl fékvö úgynevezett bánsági három megye visszacsatolásában és

szervezésében, és Torontál megye alispánjává neveztetett, részt vett

ott az úrbér behozatalában, 1786-ban kir. táblai ülnök, majd a hétsze-

mélyes tábla birájává neveztetett, innen 1789-ben a m. kir. udvari kan-

czellariához, 1791-ben a császári bír. kamarához alkalmaztatott, és ott

tanácsos lett, majd 1797-ben, Ugocsa megye fispáni helyettese, Sz. Ist-

ván rend vitéze, 1803-ban ugyan azon vármegye valóságos fispánja &
),

1802-ben febr. 26-án királyi szcmélynök (Personalis), 1807ben Abauj

vármegyei fispán, 1808-ban kamarai elnök lett. Meghalt 1814-ben.

IV. Pál 1750. táján Abauj megyének hoszabb ideig alispánja

volt, ki a Semsei kastélyt ©jra fölépiteté.

Nincsenek a táblán vagy legalább ki nem jelölhetjük ott azon J á-

nost, ki 1546 ban nagy-idai várkapitány volt.

Istvánt, kinek Szinyei Merse Máriától való leányát Klárát
(vagy tán Erzsét) Dessewffy István vette nül.— Más Klárát, 1725-

ben Szalay Pálnét

Ferenczet, kinek 1602-ban özvegye Morvay Dorottya volt.

Miklós t, ki 1770-ben Sáros vármegye alispánja volt Zemplin

megyében birtokos a család Legénye, Szalók, Mocsár stb. helységben, 6
)

') Leboczky Stemmat. II. 359.
a
) Ugyan ott.

*) Szirmay C Zemplin not hist. 277.
*) Lehoczky id. h. 866.
•) Szirmay C. Ugocsa p. 46—50.
•) Szirmay C. Zemplin not top. 267. 373. 377.
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Az ujabb idben israeretesbek a családból Semsey J ó b, volt k»r.

kamarai tanácsos, özvegye gr. Keglevieh Eva.

Semsey Benjámin pbil. doctor 18 1 6-ban, és S. Boldizsár,

kinek fia A 1 b e r t 1848-ban Abauj vármegye fispánja és József. To-

vábbá Lajos, ki 1856. april 4-én kora 73. évében Saczán Abauj megyé-

ben halt meg, és tán ennek fia másik Lajos, ki 1848-ban Abauj várme-

gye alispánja volt.

Semsey Eduárd 1848. eltt a bácsi kamarai és zombori ko-

ronái jószágok urodalmi igazgatóságánál pénztárnok.

Semsey Imre 1848. eltt Wasa gyalogezredbeli kapitány.

Sáros megyében 1846—1849-ben Pál fjegyz, Róbert és F er-

d i n a n d alszolgabirák, I g n á-c z aladoszedé' , Vilmos esküdt volt.

Sáros megyében laknak Deméthen Albert és Vincze; Kará-

cson-Mezn Manó, Ignácz és Eduárd, Vas-patakán Imre, Eperjesen

József, Hermányban Pál, Ádám, Biharban B. Újvároson Béla.

Ugyan csak Sáros megyében bírnak a család tagjai Babafalu,

Deméthe, Gerált,A. és F. Asgúth, N. Szilva, Karácsonmez, Radvány,

Salgó, Hermány, Nyárs-Ardó, K. Keresztes, Vaspataka, helységekben.

Czimere a családnak — mint följebb — Iáthaté, és mint leirása

a diploma szerint közöltetett , vízirányosan ezüst és kék udvarra osz-

tott paizsban ágaskodó szarvas. A paizs fölötti sisak koronájából szin-

tén olyan szarvas emelkedik ki.

Sennyey család. (Kis Zsennyei, báró és gróf) Régi eredetét va-

lószínleg Vas vármegye s
családai sorában kereshetnk

,

azon vármegyében fekszik

Nagy és Kis Sennye (olv.

Zsennye) helység, mely utób-

biról a család vezeték -

és el-nevét vette. Már az

1767-ben nyert grófi diplo-

ma a családot öt századon

fölül virágzó nemzetségnek

nevezvén , ennek folytán a

család virágzásának kora a

XIII. század közepére , a ta-

tár dúlás idejére tehet. Nem
lévén azonban alkalmunk a

család levéltára felmaradt ré-

gi okleveleit vizsgáihatni, meg
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kell elégednünk azon biztos adatokkal, melyek e családról a XVI. szá-

zad közepétl kezdve elttünk fek szenek. ]

)

A XVX század közepén 1549— 1560. ólt Sennyey I. Ferencz
Sárvár, Kapu és Léka vár kapitánya, 2

) kitl a családfa mostanáig kö-

vetkezleg terjedt le :

I. tábla.

I. Ferencz
1560.

I János. 1. Péter

I. Gáspár
1629. 1635.

kapit.

(Rnmy Bora)

IH.Jáoos. II Gáspár Anna

{LSándw.^|^C
ĥ lyi Fer

2, OrOBz László)

I. Sándor
1594.

I. György
1611.

(SzékelyAnna)

I Pongrácz
erdélyi kanczeil.

báró Í606.

(Dobszay Anna)

II. Péter. II. Ferencz.

1. István,

gyri püsp.
kanczellár

t 1635.

Anna *M

(b. Keglevich
Zsigmond

II. Sándor
tanácsos és komornok

1600. 1640.

(Pacsoth Judit)

1.
11. István III. Ferencz I. Albert
veszprémi kallói kapit. (\ .Révay Francia.

püspök f 1675. 2. b. Amadé Eva)
fl686. (SzécbiM^ Margit)

I. László Erzse Krisztina
jezsuita (b. Károlyi (gr. Czobot
f 1680. László) Bálint)

Folyt, a II. táblán.
1-tl László
sz. 1660. f

1661.

Erzsébet
(1. b. Berényi F«r.

2. b. Andrássy Pál)

') A Sennyey családnak neve a lápispataki Segnyey családéhoz oly any-

nyira basonlatos lévén, bogy ez utóbbit az olasz olvasási szabály szerint (Seg-

nyey = Sennyey) olvasván, szinte egynek látszik , nem csoda, ba egyes irók,

mint Lehoczky és Budai is, e&t a Corpus juris is a Segnyei család ivadékát

(1ásditt12Z— 128.l) Sennyeinek nevesvén, említett Lehoczky a két családéi

teljesen összezuvará. (Lehoczky, Stemmat. II. 356.) Holott a Segnyey család

Sáros megyei eredet, míg emez Danántúli volt. így Sennyeiknek irják S e g -

nyei belyet II. Sebestyént 1505-ben Sárosi követet, II. Zsigmon-
dot a jeni kapitányt még Budai Ferencz is (III. 229.) Segnyei J ó b o t , ki

1596-ban Eger ostromában esett el, Istvánffy is (edit. 1686. pag. 450.) S e n -

n i e i u s - nak irja. így Miklóst a Bocskai korabeli hajdú kapitányt (a Cor-

pus juris és Mikó Erdélyi tört. adatok I. 23. lap. stb.) rószúl irják Sennyeinek.

Ezek mind a Segnyei családból eredtek.
5
) Magyar Levelestár Kiadja a m. tud. akad, 1. 66—386. stb.
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II. tábla.

III. F«rencz, ki az 1. táblán.

kallói kapit.

t 1675.

(Sztfchi M. Margit)

III. István 1711. IV. Ferencz
Rákóczy kaiiczell (b. Barkóczy'

(1. Pribék Éva. Éva)
2. b. Andrássy Klára)

II. Pongrácz
(b. Barkóczy

Julianna)

Borbála 1722?

(b Vécaey
Laszlój

III. Sándor
(gyöngyösi
báró Nagy

Sára)

Bora
(1., Pribék
Ádám
2. Orosz
Gábor)

II. László
ezrebes 1741.

(b. Szent-Iványi
Anna)

Róza
(b. muraniczi
Horváth Imre)

A. Mária
(b. Sennvey

János)

Polixéna
(Z4vody
Rudolf)

I. Antal
1780.

(b. Inkey
Petronella)

ÍWyí. III. táblán.

Jozefa
(Márffy László)

Anna Mária
(Pollányi Pál)

ftöl IV István,

t
III László,

t

I. Imre
(b. Barkóczy
Krisztina)

Klára
(gr. Uö'ry

Ferencz)

II Imre
tábornok

1767. griff 1774.

(\. b. Paloceay Róza
2. b. Révay Mária)

2 tói Borbála
(b. Perényi Gábor)

Julianna
(b. Dry László)

1-tl III. Imre
(b. Róvay Anna)

t

Borbála
(gr. Dry Gábor)

2-tól Antónia f 1819.
csill. ker. h.

(gr. Majláth
József)
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III tábla.

A b á r 6 i á g.

I. Antal, ki a Ti.

1780.

(Inkey Petronella)

IV. János II. Antal Jozefa. Mária Anna I. József Bora
(b. Sennyey (b. Hanyady (b. Majthényi 1791. föhadn. (gr. Hodicz
A* Mária) N.J Lajos) (b. Dambrovka Ferencz)

|
Concordia)

L Károly Polixéna V. István V. János Concordia Adél
cs. k. kant. (Vidos N.) (csicseri Orosz (l.b. Barkóczy (Zauner (Zachar)

f 1841. Aznali özv.1832) Franczika) József)
(gr^Nádasdy

|

t. Dntzsik Júlia)

Erzsébet)

I. Lajos Amália Albertina
Páczinban (gróf Vay
(b. Véceey Dániel)
Erzsébet)

Erzse. VI. István. L Miklós. Mária.

Zsigmond Vineze Anna Letitia L Pál. Victor. Virginia, Felicia.

f f (gr.Dessewffy (gr.Lodron cs* k. kam.
Gyula) Laterano vai, b. tit. tan.

Alajos) 1861. helyt,

tanácsos.

A családfai törzsnek I. Ferencznek négy fia vok, ezek közül I. P é-

ter mag nélkül elhalt ; I. János nemzé I. Gáspárt, ki 161$

—

1635. évi idö közben élt, és mint kapitány, de valószínleg rang sze-

rint legalább ezredes, azok közé tartozott, kik Bethlen Gáborhoz állot-

tak, miért öt is Eszterházy Miklós nádor a rósz kapitányok sorába ik-

tatta. *) Nejétl Rtuny Borbálától három gyermeke közül II. Gáspár
nemze fiút : IL Sándort, kiben ága kihala.

L Sándor, (máskép Sandrin) a hadi pályán szerencsével sze-

repelt, 1587-ben a törökön gyözelmeskedvén, társaival Huszár Péter

és Malikóczy Miklóssal együtt két fbb törököt, zászlókat és egyéb hadi

zsákmányt vittek íöl Ern fó herczeghez, miért arany billikommal és

arany lánczczal ajándékoztatott meg. 2
) El 1594-ben is. Fia I. György

1611-ben július 21-én királyi hadakat vezérel Kolosvár alá. Székely

Annától két fia maradt: II. Péter, ki 1606-ban Erdélyben elkobzott

javait vissza kapta és II. Ferencz, ez ágát bezárta.

*) G. Gróf Eszterházi Miklós Magyar orez. nádora. Pest, 1863. 1. 60.

') Istvánfly Hist. 1685. évi kiadás 374. lap. (libro XXVI.)
M&OTABOBSZlo C8ALÁDAT. X. KÖT. 10
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I. Pongrác z 1593—1606-ban Erdélyben — hová be szár-

mazott — nagy szerepet vitt kitünö esze [és tehetségénél lógva. Í693-

ban Báthori Zsigmond f udvar mestere (Praetorii Praefectus) volt. és

Szinán basához járt követségben. 1595-ben fejedelmi tanácsnok volt,

midn a lengyel királyhozi követséget végezte. 1597-ben Várad ie-

csendesítésére jár, majd Mihály vajdához köldetik. vezeté be ') Bá-

thori Endrét febr. 20-án Szebenbe. 1601 -ben Rudolf király részére izgat,

miért Görgény várába záratik, majd ki szabadul és Rudolf kir. tanácso-

sa leszen. Básta dúlván Erdélyben, 1603-ban ennél kegyelmet eszközöl

az összefogott nemesek részére, ugyan ennek rendeletébl Szainos-Uj-

várt ostromolja. — Székely Mózsés részérl Raduly vajdához kibékít

követséget vállal. 1605— 1606-ban Rudolf részérl Bocskai ellen mint

fvezér harczol. 1 607-ben Erdély részérl Rudolfhoz jár követségben.

Báthori Gábortól Gyalu várát kapta, azonban 1610-ben Báthori Gábor

féktelenségei ellen mködvén nótáztatott, Gyalut elveszte,
2
) és maga

futással menekült c
) Neje volt Dobszai Jánosnak Spáczai Aunátói szü-

letett leánya Dobszay Anna, ki után Erdélyben szintén tetemes birto-

kok ura lett. 1606-ban Rudolf király által a nagyságosok rendébe,

báróságra emeltetett. 4
) Nejétl négy gyermeke maradt : I. í s t v á n,

Anna báró Eeglevich Zsigmondné, II. Sándor és II. János,

ki kihalt

I. István 1621. oct. lLén boszniai, 1623-ban váczi, 1628-ban

veszprémi, végre iö30-ban gyri püspök és fcancellár ; meghalt 1635.

oct. 22-én. *)

II. Sándor kir. tanácsos és fkomornok mester (Cubicularius),

1630. táján Szatmári kapitány, ö
) hol 1632-ben nemesi curiát kap ado-

mányban. ') 1630. és 1632-ben Rudolf követe Erdélyhez. 1620. után

nül vette a Fogarasi várban méreg által kivégzett Dóczy András öz-

') Ekkor bírta, a Csúcsí uradalmat Zaránd megyeben.
3

)
Mér elbb is elveszte javait , miket az 1606. évi bécsi békekötés is

vissza adatni rendült

») Wolph. Bethlen História Iíí. IV. V. VI. tom. Istvanffy Hist. 433. gtb

Kvári Erdély tört. IV. Mikó Erdély tört. Emlékek I. 59. stb.

4

) Ssirmay C. Zcinplia aot. hist. pag. Í359.

5

) Pray Hierarchia I. 805. ;3'27. 355. II. 438. — 1625-ben Erdélyben jár-

ván, édes anyja régebben eltemetett hamvait Kolosmonostorra szállítatá és ott

tenietteté ei ünnepélyesen.

•) Kemény János Önéíeiir^tt. Kiadta Bzalay L. 224.

') özirmay Szatlimáí' várni. 1. 161.
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vegyét böki Paezoth Juditot, kivel 1631-ben Dóczynak síremléket

emelt Leleszen, l
) Élt még 1640-ben. szerzett kir. adományt II.

Ferdinánd királytól a Paezoth Ferenezféle Tarkányi, Bodrogközi

jószágokra , és Alaghy Menyhért magvaszakadtán szerzé Zemplin

megyében a Páczini uradalmat fiágra; 1629-ben kapott adományt

Bessenyö és Bisztra puszta és helységekre. Nevezett nejétl hat gyer-

meke maradt : II. István, III. Ferencz, I Albert, I. László
Erzsébet b. Károlyi Lászlóné , és Krisztina gróf Özobor Bá-

lintné. Ezek közül

II. István nagybátyja nyomain papi pályára lépvén, 1852-tól esz-

tergálni kanonok, majd sz. györgyi prépost, 1656-ban pécsi választott,

— 1659-töl pedig veszprémi fölszentelt püspök haláláig 1687-ig. q
)

I. László szül. Tárkányban 1632. maj, 6-án. A jesuita rendbe

állott 1648-ban. Tanított Gréczben és N.-Szombatban ; volt zárdai f-

nök ugyan azon helyeken, és két évig tartományi alfönok. 1686-ban

Gréczben hittani munkát adott ki. Meghalt Nagy-Szombatban 1702-

ben.
3
)

I. Albert 1658-ban nül vette Révay Franczískát, kivei há-

rom évig élt, ettl született 1660-ban fia László, ki azonban egy

éves korában 1661. január 19-én meghalt, anyja elbb 1661. január

7-én múlt ki.
4
) Albert egj leánya Erzsébet elbb b. Berényi Fe-

renezhez ment nül ; Albert másodszor ntfsült b. Amadé Évával, kitl

leánya Mária b. Andrássy Pálhoz ment férjhez.

ÜL Ferencz 1663-ban I. Leopold király részérl kallói ka-

pitány volt, elesett a kuruezok keze által kastélyában Nagy-Tárkány-

ban 1675. július 30-án ; eltemettetett Leleszen. Nejétl rimaszcezi gróf

Széehy Mária-Margittól öt gyermeke maradt : III. István, IV. Fe-
rencz, II. P o n g r á c z, III. Sándor, kitl a mai bárói ág szár-

mazik, és Borbála elbb villyei Pribék Adamraé, utóbb csicseri

Orosz Gáborné. Ezek közül

H. Pongrácz 1706-ban, Ung, Zemplin és Szabolcs megyék

fölkel nemességének vezére. Neje volt báró Barkóczy Julianna kitl

leánya Borbálában b. Veesey Lászlónéban ága 1721-ben kihalt. Ne-

vezett Borbála birta Erdélyben az íllyei urodalmat is,

') Szirmay C. Zemplin not. hist. 161.

*) Memória B&sÜHcae StrigODieasis. 157. Pray, Hierarchia I. 306.

) Pray Mss. tomo XVIII. 21. db,

«) Uj Magyar Muzcam 1857. 1. 448.
4

) Szirma? C. Zemplin not. liistodca 200. 221.

10*
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IV.Ferencznek nejétl b. Barkóczy Évától két gyermeke volt: Éva
inuraniczi báró Horváth Imréné és II. László, ki 1741-ban minta

zeicplini fölkel nemesség ezredese tünteté ki magát *) Nejétói báró

Szent-Iványi Annától csak két leánya maradt: Anna Mária, ki

báró Sennyey IV. Jánoshoz ment férjhez, és Polixéna, ki Závody

Rudolf neje lett

III. István, ki 1688-ban Zemplin megyei Árva-Bodrog-Ke-

resztúri szölleire és nemesi kúriájára L"* Leopold királytól adományt

vitt ; aranysarkantyús vitéz, Rákóczy II. Ferencz kanczellára, végül

munkácsi várparancsnok és Szabolcs vármegye fispánja volt A for-

radalom buktával elfogadván az amnestiát, a munkácsi várból, — mely

még a szatmári békekötés után 1711. június 24-én is tartá magát, —
szabadon bocsáttatott és jószágai birhatásáról is biztositátott. Két fele-

sége volt, az els villyei Pribék Éva lípóczi Keczer Miklós özvegye, a

másik báró Andrássy Klára, b. Barkóczy László Özvegye volt. Ezek

közül az elstl született IV. István, III. László, kik korán

elhaltak, L Imre, kirl szó leszen és a másodiktól lett Borbála b.

Perényi Gáborné.

I. Imre nül vévén báró Barkóczy Lászlónak b. Andrássy

Klárától született leányát b. Barkóczy Krisztinát, ezzel nemzé : K 1 á-

r á t jobbaházi gróf Dry Ferencz kamarás, val. bels titkos tanácsos,

fo* pohárnokmester és Zemplin megyei íoispán nejét, Juliannát
báró Dry László kir. tanácsos nejét, és egy fiút

II. Im r ét, ki katonai pályára lépvén, mint cs. kir. kamarás és a

Pálffy Rudolf huszár ezredben ezredes 1767. január 27-én Mária-Teré-

zia király-asszony által mind két nem utódaira nézve grófságra
emeltetett, 1771-ben tábornok lett. Meghalt Páczinban 1774-ben. Elte-

metetett Leleszen. Kétszer házasodott, els neje báró Palocsay Róza, a

második báró Révay Mária volt. Az elstl született III. Imre, ki

azonban Szabolcs megyében Fejértón mag nélkül elhalt és eltemettetett

Mária-Pócson. Benne kihalt a grófi ág, valamint Sennyei HL István

egész férfi ága. Neje báró Révay Anna utóbb báró Révay Ferenczhez

ment férjhez. Édes nvére gróf Sennyty Borbála gróf Dry Gábor-

hoz ment férjhez.

Sennyey II. Imrének második nejétl báró Révay Borbálától

született leánya gróf Sennyey Antónia, csillag keresztes hölgy, gróf

Majlátb Józsefnek cs. k. kani., val. b. titkos tan. , Szent István rend

l
) Szirmay C. Zemplin not hiat. 312.
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nagy keresztese, a m. udv. kamra elnoke
;
Veröcze vármegye fispánjá-

nak neje , ki meghalálozott Zempiin megyei Perbenyik helységben

1819. évi octob. 20-án, eltemettetett Nagy-Tárkányhan. Ott nyugszik

anyja is báró Révay Mária gróf Sennyey Imre özvegye, ki 1820.

sept 7-én halt meg.

A mostani bárói vonal.

Báró Sennyey Ül. Sándor (b. III. Fereneznek gr. Szóchy

Margittól fia) mostanáig terjed ágnak, a most élö egész bárói vonal-

nak lett terjesztje. Ez si birtokába a Dunántúl Vasmegyében fekv

Kis-Sennye helységbe tévé át székhelyét Nejétl báró gyöngyösi

Nagy Sárától két leánya és egy fia L Antal maradt.

I. Antal ámult század második felében élt szintén Vas me-

gyében. Hitestársától palb'ni Inkey Petronellatói IV. Jánob, Má-

ria, Jozefa, Anna, IL Antal, I. József és Borb ála gyer-

mekei maradtak. Ezek közül

IV. János cs. kir .kamarás, nül vévén b. Sennyey II. László-

nak leányát Anna-Máriát, Zemplín megyébe tette át lakását, és 1820-

ban történt gyermektelen halálával hitbizomány formában tetemes

pénzbeli vagyont hagyott családjának, az egész család kihalásával a

szegényeket nevezvén Örököseiül. Eltemettetett Leleszen, ugyanott t
megelzleg neje is. Ezen János halálával, valamint özvegy gróf Sen-

nyei Imrének kimúltával az ez által özvegyi jogon bírt jószágokat örö-

kölvén a báró Sennyey örökösök, idöjártával az egész család Zemplir

vármegyébe tette át lakását.

IV. János két fiú-testvérétl : I. Józseftói, ki 1791-ben szé~

kely ezredbeli fhadnagy korában vette nül a lengyel származásit

báró Dombrovka Concordiát, és EL Antal -tói a táblán láthatólag

származik le az egész mostani báró Sennyey család, Nevezete-

ién pedig IL Antal nejétl Hunyady báróntl született egyik fia

L Károly, cs. kir. kamarás
,
(mhalt 1841. apríl. 5 én S. A^ UjheJy-

ben, s ott temetetett) kinek nejétl gróf Nádasdy Erzsébettl többi közt

született fia Pál cs. kir. kamarás, valós, bels titkos tanácsos, 1860-

ban az úgyvezett octoberi Diploma folytán a magyar kir. helytartó ta-

nácsnak volt tanácsosa, jeles tehetség állam-férfiú.

A család neve, melyet a család másod alapitója L F e r e n c z

„S e n n e y
a

és „S e n n y e y" nek irt *) ; mások által a XVL század

») L. Magyar levelos tár. I. 45. 66. 67. atb-
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folytán Sennjey, Sennej, Senyey, S enni ej, S ennie y.

alakban is Íratott. *)

A család grófi czímere — mint följebb a metszvény ábrázolja —
a paizs arany udvarában fejével balra forduló egy fej fekete sas ki-

terjesztett szárnyakkal és lábakkal, kioltott pirosnyelvvel; a paizs fölött

o-rófi korona, és azon háram koronás sisak áll, melyek közül a jobb

oldaliból balra néz arany grif, els jobb lábával meztelen kardot tart-

va, a középsbl természetes ]s*inü szarvas, a baloldaliból lábával ki-

vont kardot tartó, ketts farkú oroszlán emelkedik ki. Foszladék jobbról

és balról aranyfekete. A czímerpaizst két oldalról pánczélos, sisakos vi-

tézek telamonok gyanánt tartják.

A bárói czímer szintén az, azon különbséggel, hogy a paizs ud-

vara többnyire kék színt mutat, és a paizst fölött esak egy koronás si-

sak a növeked szarvassal látható j a többi a grófsági diplomával já-

rult a föntebb leirt ezimerhez.

Seoye esalád. Komárom vármegye adományos caaládai közé

tartozik.
2
) 1538-ban Senye Gáspár és Boldizsár Für helység-

ben öt telket elzálogitnak Oeuzy Tamásnak és Andrásnak 3
)

Seuiiyey család. Gömör vármegyei ezímerleveles család; a czí-

meres nemeslevelet Sennyey András s neje Szabó Zsófia, és gyer-

mekei András és György 1651-ben kapták I. Leopold királytól,

mely nemes levél 1651-ben Gömör megyében hirdettetett ki.

1703-ban Sennyey György mint Jolsván lakó van a Gömör

megyei nemesek közé írva*

8entz család, Arad vármegyében Sentz Fülöp 1831-ben

íratott a nemesek lajstromába. fc

)

Sedrcs család. Lásd Seres cs.

Seper család. (Felso-Ori). A Seper, vagy Sejper család egyike

Vas vármegye azon családainak, melyek 1582-ben együttesen Fels-
r helységre Rudolf királytól adományt nyertek. Lásd Zdmbó cs.

KozÜlök fels-ri Seper Lajos Vas megyénél r. esküdt, al-

szbíró, és végre 1842-tl 1845-ig a kszegi járásban fszolgabíró ;
—

Seper Antal szül. Pozsonyba 1808. decemb. 31-én, Mosony várme-

gyének tiszt, aljegyzje, r. esküdje , 1 842-töi a nezsideri járásban al-

szolgabirája, végre 1847-tol fizetéses táblabírája volt

') L. Magyar levelei tár, több lapon 77—885.

') Fényes, Komárom várm. 61.

») Ugyan ott 122.

•) Arad megyei jegyzkönyv 378. »z. a.
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Sepsy család. Szabolcs, Szatmár megyei nemes család. Zerapiin

megyében a század elején közbirtokos Kolbása helységben.

Séra család (S. Zoltáni) Erdélyi család. Közülök J ó z s e f ud-

varhely-széki irnok 1837-ben. Valószínleg ebbl eredtek István
1815-ben a bárczai kerületben kir. dezsmás; Lásxió illyefalvi vá-

rosi alhívatalnok 1846-ban. Felsö-F^jén»egyében Alsó-Gezésen és Mi-

halván birtokos Séra Anna.
Serb család. Nincs kihirdetve, de szásadon felül nemesi jogok

gyakorlatában él Arad megyében.

Serdagna család. Báró Serdagna Rajmund az 1794. évi

erdélyi országgylésen honfiusitatott. Neve tán máskép Sardagna.

S«rédy család. A S e r é d y család nevét, melybl aXVI század

közepén Gáspár szerepelt, némely történet-irónk, mint például Budai

Ferencz *) is
?
S z e r n d y-nek irja. Azt is irják, hogy nevezett Serédy

Gáspár Szereden Pozony megyei mez városban született » és innen

a családnak nem csak eredetét, de nevét is származtatják,—alkalmasínt

aSered és Szered nevek közti hasonlatosság által megzavarodva.

Azonban ez tévedés, mert nem csak hogy egykorú adatok , millyen a

törvénykönyv, *) és egykori levelekben találjuk 3
) mindég e család

nevét csak S er e d i-nek irva, de így találjuk sírkvén is* Süt az ok-

levelek bizonyítása szerint , melyeket néhai Gyurkovics tudós búvá-

runk forgatott, *) világos, hogy a Serédi nemzetség Fejér vármegyében

a Fejér és Mór közt Gyr felé vezet országaiban fekv Sered nev
íálúból vette eredetét 5

)

A család hírét Serédi Miklós íia I. G á s p ár?
alapítá meg. Ez

a mohácsi vész után L Ferdinánd híve s ügyeinek János király ellené-

ben elmozdítója lévén, L Ferdinánd király t az ország fels részei*

nek fkapitányává tette. Ö vette el János királytól Ferdinánd részére

1528-ban Likavát és Trencsént, 1530-ban Egert. A Szepességben Ké-

vay Istvánnal dolgozott János ellen, s akadályozta Kosztkát Késmárk

") Badai Fer. Histor. lex. III. 820.

•) 1543. évi 4. 1550. évi 42. es 1574. évi 84. törv. ez.

•) Magyar leveiertár, kiadja a m. t. akadémia X. 12. 26. 26. 28. 47. 6$.

297. lapon.
4

) Magyar Akadémiai Érteeítd 1847-ró'i 372. lap. Kár, hogy az oklevele-

ket nem közölte.

*) Ugyítfi ott.
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elfoglalásában. Boldogk várát hat hétig vívta Bebek Ferencz ellen,

de sikertelenül. 1537-ben a tokaji zárdát pusztítja cl. 1541-ben kapta

I. Ferdinándtól Tokajt a hozzátartozókkal l
) 1542. oetob. 28-án I.

Ferdinánd neki adja az erdélyi püspökséget. 2
) Ugyan ez évben jelen

volt Pest ostrománál, és mindjárt ezután Ferdinánd nevében Özvegy

Izabella királyné követeivel alkudozásba ereszkedvén, 1543-ban azok-

kal a béke pontok fölött meg is egyezett. Szolgálata jutalmául roppant

jószágok birtokába jutott, I. Ferdinánd neki adá FelsÖ Magyarország-

ban Makovicza, Sztropkó, Budamér, Regéez, Hangács, Szerednye ura-

dalmait ; Abauj megyei Forró , Garadna , Aszaló , Zemplin megyei

Zombor, Borsod megyei Solcza helység birtokában 1549-ben a le-

leszi Convent által iktattatott be.
?
) 1546. jul. 5 -én Ferdinánd király

Pozsony megyében a Szentgyörgyi és bazíni terjedelmes urodalmakat,

melyek Szent-Györgyi és Bazini gróf Kristóf magvaszakadtán 1543-

ban a kír. fiskusra szálltak, neki 53 ezer forintban elzálogosította ; de

azokat teljes négy évig sem bírhatta, mert 1550-ben, a mely évben

fiával Györgygyei Tállyát kapta .*), mart l-jén meghalt. Eltemettetett

Szent-Györgyön (Pozsony várm.) hol sírköve most is látható, *) Ez idö

alatt telepíté meg Pozsony megyében Senkviczen s több helyen a

Szávántúli részekbl a horvát családokat.

Serédy I. Gáspárnak három testvére volt : György, Jánosés
Veronka Aiaghy Gáspárné, anyja Alaghy Jánosnak. Testvérbátyjok

halála után Ver n k á n a k Alaghynénak jutott Regéez, Sáros-patak

Tállya, — J a n o s n a k jutott Tokaj, Györgynek pedig, Kassa fö-

kapilányának, Sáros vármegye fispánjának, a szentgyörgyi és bazini

várak és uradalmak jutottak örökségül, de melyeket még halála eltt

1552-ben két fia II. Gáspár és Ferencz bírták, hanem utóbb

Ferdinánd királynak 50 ezer forint elengedése mellett vissza bocsátot-

ták, ki azokat nem sokára gróf Salm Ekk pozsonyi fóispánnak zálogo-

sította el. L Gáspárnak özvegye Erzsébet volt ; a följebb! osztály mu-
tatja, hogy gyermekei nem maradtak, mert fia János, kinek gyám-

jáái L György rendeltetett, 1555-ben meghalt. 6
)

•J Szirmay C. Zemplin not. top. 137.
2
j Kemény Jós. Nocitia Cap. Aíbens. 218.

*) Leleszi Convent nro. 125.

*) Sairmay Coll. Zemplin not. top. 160.
fc

) Magyar akadémia í'rtesítö 1847-rol 372. lap*

*) Nem áll tehát Lehoezky Steminat. II. 360. állítása, hogy fia Im-
lett volna, az sem, a mit &z Imre utódairól írt
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I. Gáspárnak nevezett testvére I. György kassai ^kapitány és

lö-ben már Sáros vármegye fispánja volt és Makovicza ura. L Fer-

dinánd alatt fiatal korában katonáskodott/ ott volt 1529-ban Bécs

alatt Zemplinben Sztropkón ersséget épitetett, melyet azonban az

1543. évi beszterczei gylés lerontatni rendelt 1550-ben bátyjával

együtt kapta Tállyát ; ugyan ez évben Tárczay Kata és Hagymási Kris-

tóf részére Makovicza végrehajtás utján átadandó lett volna, de György

a végrehajtókat elzte. f
) 1556-ban Szent-György és Bazin várait Mi-

klós testvérének fiára II. Gáspárra '*) ruházta a nádor eltt, ugyan ez

évben juL 16-én tulajdon kezével irta meg Makoviczai várában végren-

deletét, melyben I. Ferdinándnak 2000 ftot hagyományozott és ennek

átvételérl 1657-ben a nevezett király nyugtáját kiadta. Meghalt 1557-

ben, eltemettetett Bártfán. Neje Buchinszka Kata volt , ettl egy fia

István maradt, 3
) kinek gyánmokúl Némethy Ferenczet Tokaj vár

kapitányát tette. Ntmethy a gyámságot elvállalta, de hogy Tokajt ma-

gáévá tehesse, 4
) János király özvegyéhez Izabellához pártolt Az árva

ék még 1565-ben is, midn Némethit Tokajban megltték, de úgy lát-

szik — emberkort nem ért.

A harmadik testvérrl Serédy Jánosról nincs emlékezet, bizo-

nyosan mag nélkül halt el. Hanem más adatok szerint I. Gáspárnak

testvére volt még Benedek és Miklós is. Ez utóbbinak fia volt

az ifjabb vagy is II. G á s p á r, a ki 1563-ban jelen volt Miksa király

koronázásán, és több jószágai közt a nagybátyja által neki hagyott Ma-

koviczán kivül, Trencsin megyében birta Vágh-Beszterczét is. Zász-

lós úri czímmel élt Nejétl Mérey Annától maradt fia II. György,
ki korán elhalhatott, és leányai Zsuzsanna Janusius osztrogi ber-

ezegné és Borbála. Özvegye Mérey Anna már 1571-ben Balassa An-

drásné, kivel V. Beszterczét a Balassák kapták meg.

') Wagner Dipl. Sáros 83.

*) Gyurikovics szerint, az id. h. mint följebb is említetett , ke*t fia volt,

Gáspár és Ferenc z, kik még atyjok életében adták át Szent-Györgyöt és

Bazint L Ferdinándnak. E szerint vagy Gyurikovics tévedett, vagy ezek atyjok

életében el is haltak, mert Szontagb Dán. oklevélkivonatos közlése szerint e

birtokokat unokaocscse Gáspárra ruházta.

) I*ásd a följebbi jegyzést. Csak hogy I. István Benedeknek fiául

iratik Szirmay C.Zemplin not kist. 69. és így valószínbb, hogy csak F e-

rencz fia volt
4
) Istváníry Hist. 1685. kiadás 247. lap. libro XIX. ezt Benedek fiáról

beszeli. Budai Fer. tehát Lex. III. 325. lapon téved , mid'úi ezeket II. Gáspár

fiáról irja.
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Benedek 1

)
1560-ben kapta Zemplinben Kis-Ujlakot 2

) Ha-

lála elölt ez tette Néinethyt fiának Istvánnak gyámnokává.

Mind ezek szerint a Serédy család származási fája még több vi-

lágosságot és kutatást kivan, az eddig említettek valószínleg ily vér-

ségi összeköttetésben álltak

:

Serédy MiklÓF. •

I. György 1. Gáspár Já'.jos. II Miklós. Benedek W-ronka
sárosiföisp. ora*. fkapit. f ^ Gáspár.'

1560
' &Ug

ftkassai kap. f 16^0-
1563

Gáspár)

(Buchmszka r
Já^

Kata; ÍTrrk György Zsuzsi Bora.~ 1000'

f (Januaius
osjBtrogi hg)

Mind ezekben — ámbár a nevezetesebb birtokok, mint a Zemp-

lin és Abauj megyeiek, az Alaghyakra stb szálltak, úgy látszik a Se-

rédy-ek családja nem halt ki ; mert nem tekintve azt, hogy Lehoczky

I. Gáspárnak Imre nev fiat, és ennek ismét Imrét tulajdonit , éltek

még több Serédy-ek is, és még a XVI. századból is említhetünk oly-

lyant, ki a családfán nincs ilyen, Serédy Anasztázia Perényi Fc

rencz tárnok neje.

A XVII . század második felében élt Serédy Benedek, Tököly

híve, kinek több társával együtt fejére 1671-ben Zemplin megye díjt

tzött ki ;
3
) és ki 1671-ben (mint nagyságos czímzctü) Várady Ist-

vánnal az egri káptalan eltt Szemere Lászlóról bizonyítja, hogy az a

kir. hségében megmaradt.

SÖt úgy kell lenni, hogy egy ág Erdélybe is beszármazott , mert

említett Benedek is mar az erdélyi ág ivadéka volt.

Erdélyben görcsöni Serédy I s tván kezdett szerepelni Rákó-

czy L György korában. Nül vévén Kamuthi Katalint . ezzel Doboka

vármegyében feles jószágokhoz jutott. Már 1638-ban Kraszna várme-

gye fispánja és fejedelmi tanácsos voit 1642. febr, 2-án t küldék

az erdélyiek Jakusith György püspök, kanczellár s királyi biztos

elébe ; ugyan ez évben Sulyok Istvánnal és Basa Tamással a török

portára küldetett, Rákóczy IL György megválasztásának megersítése

') Lehoczky I. Miklósnak testvéréül b említ Benedeket.
3
) Szirmay C. Zemplin. not. top. 28£.

•) Szirmay C. Zemplin. not kist. 284.

*) Ugyan ott aot top. 104*
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eszközlésére. 1643-ban az országrendei általa köszöntetek meg llákó-

czy-nak az országháza építését. 1644. jun. 18-án Lónyay Zsigmonddal

a nádorhoz értekezletre küldetett — 1649. évi jan. 28-án Rákóczy II.

György öt a nagyságosak (magnificus) czímzetüek sorába emel-

te. *) 1667. jan. 14-én Rhédey Ferencz és Barcsay Ákossal együtt

helytartójává nevezi ki Rákóczy György, míg a Lengyelországi had*

járathói vissza térhetne. Meghalt 1657-ben. Nejétl Kamuthy Katalin-

tól gyermekei maradtak : Anna Toroczkay Mihályné, és Benedek.
Ezen Benedek ugyan az , kirl följebb szólottunk

,
görcsöni

elnévvel élt.j Atyjának 1659-ben lett a fcraaznai föispánságban utóda;

azonévi mart. 10-én Beszterczén kelt collationalisban 2
) nevezte ki Bar-

csay Ákos, és april 22-én Sz. Somlyón beiktattatott Benne lévén a

Wesselényi-féle Összeesküvésben , miután része volt abban is, hogy

Ecsed vára és városa a császári hadaknak feladatott, 1671. sept 18-án

kegyelmet (amnystiát) nyert.
3
) Nvérével Serédy Annával Doboka

vármegyében fekv Drág és több jószág, valamint arany, ezüst kész-

pénz és clenodiumok iránt, (melyek anyjokról Kamuthy Katáról ma-

radtak) osztoztató parancsot nyertek 1676. mart. 6-án Apafiy Mihály-

tól. *) Az elészámlált és beírt falvak : Drág , Adalin , Komlós-Ujfalu

egész falvak
;
praediumok : Mikó, Szent-Márton-telek , Urtelek ; rész-

jószágok : Oláh-Drág , Alsó-Füzes , Szent-Péter , Ugrócz , Hidalmás,

Somró-Ujfalú, Farkasmez, Borzova , Poklostelke, Szótelke, Rákos. —
1698-ban jun. 14-én a fejérvári orsszággyülésen báró Serédy Benedek,

mint Közép-Szolnok vármegye fispánja és az erdélyi kir. tájbla ülnöke

voltjelen.
5
) Nejétl Ujlaky Borbalátói öt gyermeke maradt, úgymint

:

II. Utván, Gáspár, Péter, Klára (Kendeny Pálné), Zsu-

zsanna (elbb Perényi Ferenczné, utóbb Majomé), Zsófia (elbb

Ehédey Ferenczné, utóbb 1722-tl Andrássy Istvánnó. Ezek közül :

II. István 1717-ben a kolosvári reform, eklezsiának 200 ftöt

hagyómánnozott. Elöaevét „de Görcsön" irta. Nejétl Kollatovich

Katától gyermeke nem maradt.

') A diploma alá irva Georg. Rákóczy. Ioan. Horváth de Palóoz

Secr. m. p.
2
) Coliationaíis okmányára fia Péter azt jegyze* : „Anno 1659. Barcsay

Ákos fejedelem Donatiója, az melyben az Krassna ygyei fölspánság a* atyám-

nak conferáltatott — Petrus Serédy m. pr. 21. Jaly, 1695."

s

) Kelt Ebersdorfban. Aláirta Leopoid , Pálfíy Tamás kanczellár éa Or-

bán István.

•) Kdlt „in posaessione Sárpatak" Torda vármegyében

.

•) Hodor Kár. Doboka várw. 221. 282. & magáix-köaíéae.
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Gáspár-iiak valószínleg neje Perényi Kata volt. Nejétl csak

két leánya maradt : Krisztina Melczer Jánosné , és K 1 á r a báró

Toroczkay Boldizsárné. Krisztina után Zemplin megyében Kis-Ujlakon

a Melczer család örökösödött azon birtokban , melyre hajdan Serédy

Benedek 1560-ban adományt nyert *) Innen a legnagyobb valószín-

séggel hihet, hogy az Erdélybe szakadt I. István ama Benedek-

nek, az I. Gáspár testvérének fiával Istvánnal egy személy volt; és

igy lenne megfejtve a magyar országi és erdélyi ág származási össze*

föggése. Klára Toroczkay Boldizsárné 1753. jul. 31-én, mint már

iavegy tett végrendeletet, és abban a kolosvári Teréz-növelde részére

alapítványt hagyott

Péter, Benedeknek fia, báró, „d e N a g y fa 1 v a tt
irta elönevét,

e predikátumot használták a magyar országi Serédy-ek is , nevezetesen

Gáspár, ki 1563-ban Kövesdet birta Zemplinben. a
) Ezen Péter

a följebb elészámlált Doboka megyei, továbbá Torda, Közép-Szolnok

és Kraszna megyékben fekv birtokokra a Kamuthy , Haraklyány stb.

család magvaszakadási czímén uj királyi adományt vitt I. Lcopold ki*

rálytól, az adománylevélben tett emlités szerint már elei (n ágon, st
fiágon is nagy-atyjától kezdve) birták e jószágokat 8

) Péternek nejé-

tl Orlai Borbálától utódai nem maradtak. O idegeníté el javai nagy

részét ; a görcsöni uradalom az Andrássy-akra szállt A leányág a bir-

tok háromlását 1722-ben nyerte ki.

Ezekben kihalt a Serédy család.

Az erdélyi ág származási fája következ :

I. István, báró
kraeznai fisp.

fl6ö7.
(Karautby Kataj

Benedek de Görcsön Anna
1659—1698. (Toroczkay Mihály
krasznai fisp.

(Ujlaky Bora)

II István Gáspár. Péter Klára Zsuzsi Zsófia
de Görcsön

t 1717*

(Kollátovich

Kata)

de Nagyfalu (Kendeffy (1. Perényi fi. Rhédey Fcr.

fl719. Pál) * Ferencz. 2. Andrássy
(Orlay Bora) 2. Major N.) István)

Krisztina 1684. Klára
(Melczer János (b. Toroczkay
Hevesi alisp.) Boldizsár.)

') Szirmav Cott. Zemvlin not. top. 284.

Ugyan ott 62. 104/
Az adománylevél Tudományos Gyjtemény 1828, évi IV. 16. 16. 1.i
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Seregéli család. A czímeres nemeslevelet Seregéli István

kapta Hl. Károly királytól 1715-ben. *)

Czímere a paizs kék udvarában zöld téren magas karó mellett

zöldell szltke, melynek ágain két fell két seregély ül, a piros

szölöfíirtöt csreikkel csipegetve. A paizs fölötti sisak koronáján ha-

sonló szltke és seregélyek láthatók, azonkülönbséggel, hogy ott már

három seregély van , ez utóbbi a karó tetején ül. Foszladék jobbról

aranykék, balról ezüstvörös.

A család — úgy látszik — Nyitra megyében tartja lakhelyét.

Seregélyi Mária ott Kubinyi Sándor ügyvéd neje.

Serényi család. (Kis-Serényi gróf.) Egy történetírónk hitte,

hogy a család se Imre lett volna, kit 1310-ben Ottó király nemesitett

meg. 2
) Mások még továbbá mentek , a XVII. század végén talált a

család iróra
3
), ki származási fáját valami Temnevitus sarmata , vagy

lengyel férfiúig vitte fü, ki 965. körül keresztelkedvén meg, kapta

volna a Serenus nevet és ebbl lett volna a Serényi családnév

is, holott az helységnévbl keletkezett *)

Elhagyva tehát ezen a múlt és eltte folyt századok kedvencz

foglalkozása szerint csak úgy könyv- (vagy bizonyító okmányok) nél-

kül összekoholt nemzékrendet, a Serényi családról csak azon adatokat

közölhetjük, melyek a történelmi bírálat eltt megállanak.

II. Laios király alatt élt Kis-Serényi F e r e n c z deák (literátus),

ki mint al-kincstárnok 1518-ban nevezett királytól testvéreivei F e-

renczczel*), János, Miklós, István, Kata és Ilonával

') Collect herald, nro. 612.

*) Pálma, Specimen Herald 116. és Hist.IL 12.
3
) Dominicus Franciscus Calin de Marién berg eques átíratás ete. „G I o-

riosa Fáma Famíliáé S e r é n i* Lincii 1688. Typis Joannis Jacobi

Mayr. munkájában remekelte azon koholmányt , mely Temnevitiu s-tól

ízrl ízre hozza le a családot, sógorosítva az Eszterházy , Batthyány , Csáky,
Báthory , Erddy , Nyáry , Frangepán ,*Draskovics stb. családokkal, akkor és

akkép, a midó'n azon családok meg részint nem léteztek , legalább e neveiket

nem viselték, részint pedig azon családoknak hiteles családfáik ama sógoroso-

dásokat nem ismerik. Ezen Calin Domokoshoz hasonló hitelesség író lehetett

azon DreaselinuB János is, ki „Historico-genealogica Colleetanea*-jában társá-

éhoz hasonló bargyusággal vagy ál-hiszemtiséggel irt a Serényi-ékrl.
*) Szomorú dolojr, hogy Fényes Geogr. Szótárában — mint sok mást —

ágy Kis-Serény helynevet sem lehet föltalálni, pedig léteznie kellett, tán ma is

létez ily nev paszta.

*) ügy látszik , tan fiával Ferenczczel stb. ; mert így két testvér
lett volna Ferenc z, a mi még is szembeötl ritkaság.
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nemeslevelet nyert, és pedig a szöveg szerint : mint elÖbb nem ne-

mes. *)

Ezen Ferencz deák volt az, ki a mohácsi csata eltt 1526-

ban Csongrád , Szabolcs , Csanád , Zaránd ;
Arad , Küls-Szolnok me-

gyékhez stb. küldetett királyi levelekkel. a
) Ezen F e r e n c z az, ki

1581-ben pozsonyi kamarai tanácsos, 1538-ban és 1542. évi pozsonyi

országgylés 18. törv. czikke szerint királyi adó-szed volt. Pia volt

pedig azon Serényi Miklós, ki 1566-ban Gyula védelmében vett

részt ; és a vár feladása után Zichy Györgygyei a sötétben tévedésbl

egymást megvérezték. 3
)

Serényi Mihály 1592-ben, midn Fülek vára a törökti visz-

azafoglaitatott, oda f kapitánynak tétetett. 4
) 1596-ban mint füleki és

szendröi fkapitány báróaágra emeltetett.
ö
) Ugyan ez évben a vissza-

foglalt Hatvan vára bizatottreá,
G
) ügy látszik 1600-ban halt meg, öz-

vegyen hagyvánjiejét Bajony Zsófiát. Fia lehetett ezen Mihálynak azon

Pál, ki Bihar megyének alispánja volt, és kinek fia Mihály 1658-

ban megöletett. 7
)

Mihálynak a füleki várkapitánynak testvéréül irják Serényi I m-

r é t is, ki már Szwetlav, Banow és Volachovitz ura volt és 1626. jú-

lius 17-én kora 27. évében esett el B.-Gyarmatnál a törökök elleni

harezban, mint síremléke följegyzi.
8
) Ez azonban aligha testvérének

fia nem volt.

Mihály testvére lehetett András, 'kinek Révay Máriától utódait

mutatja a táblázat, továbbá testvére lehetett F e r e n c z, kinek fia G á-

b o r már atyja után birta Morva országban a swietlavi, millotiiczi, kune-

waldi, továbbá a zlin és lomniczi jószágokat, és 1656-ban april 7 én

ül. Ferdinánd által grófságra emeltetett. Hivatalt viselt . mint udvari

tanácsos és tartományi kapitány Morvában. Meghalt 1664-ben.

V Katona História eritica tomo XIX. pag. 85— 87. „a b h u j u s m o d i

ignobilitatis statu eximendum duximus etc. mondja a di-

ploma.
a
) Engel Monumenta Ungrica p. 227. Bel, Notitia nova I. 45.

») Istvánffy Hist. 1685, évi kiadás 809. 310.

*) Ugyan ott 401.

s
) Adami Mss. Misaei nationalis lat. nro. 182. — Lehoczky Stemmat. I.

170. lapon 1629-ben kapta Serényi Mihály a báróságot, de ez vagy. nem áll,

vagy más unokabcscse Mihály lehetett.

•) Istvánffy id. kiadás. 448. Závodszky naplója 356.

') Szalárdy Siralmas krónika 467.

•) Katona Hiat. eritica XXXI. 217.
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A családfa valószínséggel így sarjadzott le :

Ferencz
1518. 1526.

al kincstárnok

159

Ferencz
1542.

kir. adószed
(Jakussith Dóra ?)

Miklós
Gyulánál
harczol

1566.

János István. Kata. Ilona.

Mihály Imre
báró 1596. f 1826.

ftileki kapit
(Bajony Zsófia)

Ferencz. T. Gábor András
1056. gróf (Re'vay Mária)

f 1664.

(Zahradeesky
Erzse.)

András
(Orlay Bora)

Farkas Anna Mária
(Balassa Krisztina) (Csáky

' Zsigmond)
Erzse

(gr. Serényi Amand)

Gábor János-Károly Margit A. Mária Polexin
f 1877. altábornagy (b. Horeczky (Peterwaldsz- f 1694.

(Poppel Lobkovicz f 1690. Fer.) ky Zsigmond) nov. 6.

M. Benigna) (Lövenstein. (Jukussith
Ernesztina Bora) Imre.),w-_ <—

,

/

M. Antónia f 1707.

(gr. Schaffgotsch
János-Antal)

Judit
(Offred

Atilius)

Antal. Fülöp. Lajos. Károly. Amandus
(gr. Serényi
Erzse)

I. Gábornak^ ki 1656-ban gróffá Ion, utódaira nézve el kell mon-

danunk, a mit a góthai Almanach-ban *) feljegyezve találunk. Ennek
másod szülött fia J á n o s-K á r o 1 y es. kir. kamarás, udvari és valós,

bels titkos tanácsos, altábornagy, ezredtulajdonos, haditanácsi elnök,

és müncheni parancsnok alapítá a családi majorátust. Egyetlen leánya

gróf Schaffgotsch Jánosné 1707-ben gyermek-ágyban halván meg, a

mostani ivadék testvérétl Gábortól j le , azonban ennek mellyik fiá-

tól, és miképen ?— adatok hiányában nem tudhatva, itt következik kü-

lön a mostani században él nemzedék származási fája :

') Góthai Eiatot. Herald. Handbuch. 914.
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Nep. János
ízül. ím f 1854.

Cf. k. kam. én bánya-tanács
(báró Eötvös Alojzia)

Alajos S3 László Gábor Walbarga Maria A. Erzse '3^'öJ

sz. 1812. <» sz. 1815. sz. 1817. sz. 1819. sz. 1820. sz. 1822. E.gf3

(gr. Zierotín g (gr. Bubna (b. Hentschel (b. Hinge- cs. k. h. (b.Fiscberg «? <*,

Ernesztina) g Ludmilla) Henrietté) nau Ottó (gr. Wal- Sándor) < >-N

M
• cziska
oo sz. 1856.

tanár) witz Gy.) g- ^ co

©P .»

£8
Gabriella Mária lika Paula Ottó
81. 1844. sz- 1845. sz. 1849, sz. 1853. sz. 1855.

Ezek közül János Nep* bírta Lomniczot, Luhasoviczot, a mor-

vaországi pénzbeli hitbizottmány használója, Magyar országon Putnok

és Zabláth birtokosa volt, meghalt 1854. nov. 29-én, Özvegye báró

Eötvös Alojzia lakik Brtinben. Fiai közül

:

Alajos birja Morva országban a Iomniczi uradalmat Gábor
ugyan ott a Luhaschovitzit, János-Alfonz bírta ugyan ott a tulle-

bischitz. és roschitzi jószágot. Hsült Bécsben 1857-ben febr. 24-én

Bullát' ich Ottiliával ; meghalt azon évi aug. 28-én Észak-Ameriká-

ban West-Pointben kora 35, évében. J

)

á s z 1 ó birja a pataki uradalmat, a dédési és sajó-szogedi jó-

szággá

Mhic özekbl látjuk, a család a XVII. század közepe óta kifelé

gravitált, jószágai derekabb része is künn van ; sógorodása is ez id
óta r, .gyobbára idegen neveket mutat.

A család czímere függlegesen kétfelé osztott paizs, a jobb oldali

ezüaJ udvarban aranykoronás kék kígyó csavar formában látható, a

baloldali kék udvarban ezüst kékkel rézsútosan csíkolt pólya (fascia)

l.átL itó, fölötte jobbra néz ezüst ló ugró helyzetben látszik. Ugyan e

czí.iert használta már pecsétezímerén 1656-ban Serényi Pál is, Bi-

hatmegye egykori alispánja,

A család eredetét illet bírálati észrevételeket, és följebb Jsözlött

ö/atainkat az 1518. évi czímeres nemeslevélrl tekintetbe véve, e csa-

lidhoz nem számíthatjuk azon Serényi Andrást sem, ki állítólag

e^y Sz. Fejérváron talált sírk szerint Jadránál 1345-ben esett volna

i, és kit I. Lajos király ily síremlék alá temettettett volna :

') Pesti Napló. 1857. évi dec. 17. szám.
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D.T. D. M.

Hoc jacet in tumulo clara de stirpe Serényi

Andreas beüldux non sine laude perenni

;

Qui patriae ad Jadram cecidit sublatus amore

;

Kex Ludovicus enm digno hic tunmlavíí. honore.

Anno M.CCC.XLV.

Seres csaIád. Seres, vagy mint írva van,3eöres János és

testvérei György, Gáspár, István, és ennek fiai János és

A n d r ás Bécsben 1652. évi mart. 6-én I. Leopold királytól czímeres-

nemes JeveJet nyertek, mely Nógrád megyében axon évi aprii 29-én

kihirdettetett *)

£ század els felében élt Egerben Seres Antal, ki a följebbiek-

tól igyekezett magát származtatni, következ származási tábla által,

melynek azonban tör/ se István, ki 17lG-ben nsült, és az. 1652-ben

nemesitettek közötti vérségi kapcsolat kinvomozás nélkül maradt. Az

erintett nemzékrend így áll

:

István
nfcfflt J 710.

Adalbert
szül. Fén-Szanm 1717.

János
szül. Váezon 1758.

Jozaef Márton. Antal
sz. 1796. sz. 1799,

egri lakóé.

Antal szerint rokonai voltak Bars megyében Okaj-ban és Váezon

élt G y Ö r gy, ugyan ott S e r e s P á 1 kanonok volt, ki 1843. jun. 5-én

74. évében holt meg.

Seres család. (Izsépi) Seres család létezett már a XV. században

ús. melybl a Dunántúl Seres Tamás sárvári várnagy volt 1438—
89-ben.*)

Erdélyben Seres István 1603-ban Kolozsvárott Székely Mó
zsesnél közben járó, 1630-ban is élt, midn & bécsi udvar követe Sen-

nyey Sándor hozzá szállott.

Békés megyében Seres család 1828-ban íratott a nemesség laj-

stromába.

Mindezek azonban nem tartoznak vagy legalább Összeköttetésükéi

V Prothocol. C Neogr&d annl 1652.

*) Vejét Code*. dipl. tomo X . vol. £. p.

KAÜTARORSSÁa CSaLÁDAI. *. «rftT. ÍJ.



162 SERES.— SERMÁGE.

nem ismerjük az i z s í p i Seres c saladdal , melybl László 1836-

ban Zaránd vármegye törvényszéki ülnöke volt; ugyan akkor Ig-

nác z ott adóiró biztos.

Seres család. (SzécsL) Közülök László Kolozsvárott ügyvéd.

Seres család. (Vajasdi.) Egyik tagja Károly ügyvéd Foga-

ras vidékén 1848-ban.

Serfözed család. (Máskép Kovách.) Ismeretesb tagjai Serfózeo

máskép Kovách M i b á 1 y Nógrád megyében 1663-ban a kétségtelen

nemesek lajstromában. János Szécsényben lakott , testvérei Ilona

gyri Nagy János kurucz ezredes neje , Zsuzsanna Szabó István -

né szintén Szécsényben a múlt század elején.

A ezímereslevelet Kovách néven Kovácb András és fiai J a-

kab és Bálint kapták 1636. mart 19-én , mint már elbb is ne-

mesek.

Serináge család. (Szomszédvári
;
gróf.) A Sermage család Fran-

czia országból származik , és pedig a besanc,oni departament-ból, hol

si öy várkastélyuk volt. Ide látszik mutatni nevök is
y

(olvasd Szer-

mázs). Állítólag a báróságot XIII. Lajos franczia királytól, a grófságot

pedig I. Leopold magyar királytól 1687-ben kapták volna. Más hitele*

sebb adatok szerint Magyarországba Sermage Péter-József tele-

pedve, 1720. dec. 9 én kapott III. Károly magyar királytól báróságot

ós honfiusítást, miután b. Moscon Juliannát vette nül , kinek anyja

szomszédvári gróf Czikulinyi Judit volt, a kivel a szomszédvári és

medvevári uradalmakhoz jutott.

Els tudható se a Sermage családnak Sermage János jogtu-

dor volt Francziaországban, meghalt 1626-ban. Tle a családfa követ-

kezleg l

) sarjadzott le :

János
jogtudor f 1626.

(De Bemard Margit)
r —* ' **

i

Antal
(De Mariotti Fáni)

r— *~
1

Jáuos (ker.)

(De Chesne Júlia)
r— íT

-^

—

"'»

Fereuez
(De Montaigne Teréz)
r— —^ —

i

Folyt, a kiiv. lapon.

l
) Hist Herald. Haudbuch 914. gothai grófi Almanach 1856. cvi foly

785—78a
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Fercncz, ki az elbbi lapon.

(De Montaigne Teréz)
i

——"* -
>

Péter-József
I720.láró

(b. Moscon Julianna)

Péter 1749. gróf
(l.gr.Szacsinszka M. Max.
2. gr. Draskovich Jozefa)

1-tl Péter-János 2-tól Ferencz József

tzül. 1746. f 1804. f 1807. szül 1759.

cs.k kamés báni ülnök cs. k. kam. rnagy zágrábi

(l^r. Keglevich Jozefa (1. gr. Eidödy Mária kanonok
¥. gr. Nádasdy Kata) 2. gr. Zicby Teréz) 1833.

, *
,

1-tó'l Francziska
sz. 1797.

(gr. Festetich

Károly)

, Móricz

f 1812.

rnagy
(gr. Serinage Amália)

Dénes
ez. 1801.

Fiumei üln.

(gr. Csáky Róza)

Karolina Henrika Albertina
sz. 1806. sz. 1811. sz. 1813.

(gr. Schlippen- (Pásztory
bach Ern) Zsigmond)

Richárd
sz. 1831.

Artúr
sz. 1839.

, 1-tó'l Lajos
sz. 1771. f 1837.

cs. k. kam.
(Novosael
Anna)

Amália Henrik
sz. 1780. sz. 1775. f 1832.

(gr. Sermáge (gr. Orsich Regina)
Móricz)

]

2-tól János-Péter
szül. 1793. f 1851.

cs. k. kam. minist, tan.

(gr. Breszler Mária)

Ernesztina Ottó
sz. 1806. ez. 1&10.

cs. k. kam. ezredes

és pozsegai volt fnk.

Lniza Francziska Janka Miksa
sz. 1806. sz. 1809. sz. 1816. sz. 1817.

(Jellachich (Ossegovich f 1832.

Károly) N/>

Donata
sz. 1826.

Paulina Alfréd-Troyl Mária Gabriella Klára
sz. 1822. sz. 1824. sz. 1830. sz. 1832. sz. 1836.

apácza cs. k. kapit. (b. Weichs- (b. Hackelberg
Bécsben (gr. Breszler Glon Fridiik) Rudolf)

Erzse)

A grófságot Péter (Troilus) kapta 1749. dec. 9-én M. Terézia

királyasszonytói. *) 1760-ban cs. kir. kamarás és a báni határrségben

x

) Collect. herald. 123. levélen. Hístor. Herald. Handbuch 914.— Lehoczky

Sícmmat. 1. 170. lapon, egy évvel késbbre 1750. évre hibásan írja.

11*
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alezredes, utóbb tábornok volt Két neje vclí ; báró Szacsinszka Mária

Maximilíána, és a második gróf Draskovicli Jozefa. Ezektl születtek

Péter-János, Ferenc z, Móricz és József zágrábi kanom <k,

ki szül. 1759. maj. 10. Meghalt 1883. jun. 7.

Péter-János szül. 1746-ban cs. kir. kamarás, és a báni tábla

ülnöke volt. Meghalt 1804-ben. Els neje buzini gróf Keglevich Jozefa,

a második gróf Nádasdy Katalin volt. Az elstl gyermekei: Lajos
Henrik és Amália, a másodiktól János-Péter.

L aj o s született 1771. maj. 8-án, meghalt mint cs. kir. kamarás

1837. febr. 3-án. Novoszel Máriától egy fia Miksa 1832-ben elhalván,

csak négy leánya maradt, mint a táblán láthatók.

Henrik szül. 1775-ben, meghalt 1832-ben aprii. 17-én. Nejé-

tói szlavetichi gróf Orsich Reginától egy leányt és egy fiút Ottót hagyá

maga után. Ottó 1859-ben cs. kir. kamarás és ezredes volt, elbb Po-

zsega vármegye cs. kir. fnöke.

János-Péter (szül. 1793.) cs. kir. kamarás, és az igazság-

ügyi cs. ministeriumban tanácsos ; meghalt 1851. aug. 13 ám Neje gróf

Breszler Mária, kitl t gyermeke maradt ; 1852-ben ismét férjhez ment

báró Sallaba János altábornagyboz. Gyermekei közül egy fia A 1 fr é d

1859-ben cs. kir. kapitány volt 1856. óta ns, mint a tábla mutatja.

A másik ágat Ferenci alapitá, ki cs. kir. kamarás és rnagy
volt Meghalt 1807-ben. Két neje közül csak az elstl maradt egy

leánya : Francziska, gróf Festetich Károlyné.

A harmadik ágat Móricz rnagy, ki 1812-ben halt meg, —
terjeszté. Nejétl gróf Sermago Amáliától gyermekei közül

Dénes (szüL 1801-ben) Fiumei és Buccari patrícius, cs. kir.

kamarás, és a Horvát országi Ttir. tábla ülnöke. Nül vette 1829-ben

gr. Csáki Bozáliát Laknak Horváth országban Oroazlavjén. Fiaik a

táblán láthatók.

A család 1770. mart. 17-én a Stájer országi rendek közé is föl-

vétetett Magyar és Horvátországban egy részét birja a Zrínyiek haj-

dani birtokainak.

A családnak 1749-ben nyert grófi czimere következ, a paizs

négy részre oszlik, *%y közép (vagy szív) paizsasal, mely fölött grófi

korona fénylik, és melynek arany udvarában zöld téren fekete szarvas

legel. A paizs 1. és 4-ik vörös udvarában három spanyol ezüst pénz,

és ezek alatt arany markolatú három fehér tr hegyeikkel lefelé lát"

ható: a 2. és 3-ik kék udvarban arany mezben ni mellszobor van.

A paizsot grófi korona födi, azon két koronis sisak áll, a jobb oldali-
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hói három strucztoil, két vörös, a középt?o fehér, nyúlik fel; * balolda-

liból fehér agár emelkedik ki, nyakán vörös nyakló, ezüst csattal lat-

ható. Foszladék jobbról aranyvörös, balról eztistkék ; a paízBt két ol-

dalról két fehér agár telamon gyanánt fogja, fejeikkel kifelé fordulva,

nyakukon a leírthoz hasonló nyakló van. A paizs fölötti grófi koronán

két oldalról két ezüst nyel, arany szinü zászló van, közepén fekete

csíkkal, melyben ajobb oldali zászlón A bet (Arte)a baloldalin ATbet
(Marté) aranynyal hímezve látható. *)

Serpitius 4galád. Elbbi neve Quendet volt, mint már e

munka IX. köt. 533. lapján említetett. Quendel Jánosnak fia Mi-

hály katonai érdemeiért, (Lehoczky szerint ezredes volt,) 1530* má-

jus 4-én János király által megaeinesitetett.

Mihálynak testvére Lörincz ll 9-ben Wittebergában tanált,

haza jvén, evang. lelkészszé lön. Meghalt Leibiczon Szepes megyében

1572-ben. *)

Mihálynak fia János Sopronyba telepedett és ott a városnak

bírája volt 1623-ban. Ennek fiai 1. Zsigmond Erdélyben hadi biz-

tos. 2. J á n o $ Batthyány Ádám alatt kapitány. *) Ezektl származik a

soproni ág, mely Serpilius néven a czímeres nemes levelet megersítve

II. Ferdinánd királytól 1630-ban újra kinyerte.

Lörincz utódaiból a Bzepesi ágból származhattak Ágoston, ki

1662-ben járt Wittebergában- 1667-ben Holomnitzen evang. pap volt,

azután számkivetést szenvedett, fia szintén Ágoston 1704* ben Bárt-

fán lelkész, meghalt 1710-ben pestisben. *)

A soproni ágból eredtek: Sámuel, 1651-ben Wittebergában

tanult, 1653-ban Leibiczon volt diaconus, utóbb pap. Tán ez, vagy má-
sik S ámuel, 1705-ben rosnyói evang, lelkész voit *)

Gyö r gy-K eres tóly-Jae bet Soproni születés, 1740-ben

Jenában tanult.
6
)

Sámuel szintén soproni fi, 17374>en Jenában tanult, haza jvén

^Colleot beraltí. pag 123. Adami Sonta gcntil. tomo XI. És részben
Bist. herald. Bandbach iá. 1.

*) Lehocsky Stemmai. II. 860. Klein, Biogr. 223 Caivittfoger 363.0eaw
sseh Memória arbis Keimárk lí. 102.

Ugyan ott

é
) BartSiolomaeidef , Memória Ungar. 161. Klein I. ö.
*) Ugyan ott (4*

•) Haan. Jena Hungar. 58
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Pozsonyban lett lelkész *); és ott halt 1761-ben; és benne kihalt a Ser-

pilius család.

A család czíinere : a paizs vörös udvarának aljában három he-

gyes kszikla áll, a háttérben széles zöld mez kakuk füvei benivé

díszlik, a két széls szikla hegyén pánczélos és sisakos vitéz áll, jobb-

jában kivont kardot, ballábához támasztott hadi paizsot tartván ; bal

válla fölött ezüst félhold és három csillag sugárzik, a sisak koránájából

egy serdül ifjú fehér hosszú papi öltönyben emelkedik ki
,
jobb kezé-

ben borostyán koszorút, baljában gyöngyös fehér forgót (boglárt) (hár-

mas daru vagy strucztoll alakjában) tartva. Foszladék jobbról arany-

kék, bal aranyfekete. 2
)

A családnak 1761-ben történt kihalta után az eredeti czímeres le.

vél és nemzékrendi két tábla is a wittebergi magyar könyvtárba rzés

végett beadatott. 3
)

Serty család. Szabolcs vármegye nemessége sorában említetik.

Servánszky család. Servánszky Ádám a nagyváradi kincs-

tári kerületben mérnök Nagyváradon, ki a múlt században az Erdély

felé vezet ország-út tervezje és készítje volt, 1795-ben I. Ferencz

királytól czimeres nemes levélben nemességre emeltetett. *) Lásd Szer-

vánszky.

Sessényi család. Zemplin vármegye czímer leveles nemes csa-

ládái sorában áll.
&

)

Sessy család. Zemplin vármegyében a nemesek közé számi

-

tátik.
6
)

Seiéth család. Nyitra és Esztergám megyei nemes család. Az
elbbiben Ferencz 1792-ben Alsó-Köröskényben birtokos. Eszter-

gám megyében bírnak Unyon, Pest megyében Károly elbb es-

küdt, 1841-tl alszolgabirójbir és lakik Tinnyén, hol Setéth Far-
kas neje Miskey Éva, és Setéth József neje Miskey Kata után örö-

kösödtek.

Sewcsik család. Trencsin megyei curialis nemes család. Neve-
zett megye nemesi összeírásában a következek neveire találunk. ')

1768-ban Nemes-Kotesón laktak Ign? c? és fia ifj. Ignácz.
*) Haan Jena Hung. 58.
?

) Bm-gntallér Collectio lnaignium.
•) Szontagh Dán. közi.

*) B. Vay L. Nemet hívség, 881.

*) Szirmay, C. Zemplin not. top. 117.
*) Ugyan ott.
r

) Szontagh Dán. közi.
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1803-ban ugyanott ifj. I g n á c z és Zsigmond; és ez utóbbi*

nak fia Gáspár.
1837-ben ismét ott laktak Ignácznak fia Al aj o s, nem különben

Gáspár és Miklós, és ez utóbbinak fiai István és Zsig-
mond.

1861-ben Nemes-Kotessón Emil. — E család Trencsin megyé-

tl e század els negyedében kapott nemesi bizonyítványt, névszerint

Ignácz és Zsigmond testvérek és Ignácznak fia Alajos.

A családfa következ

:

Ignácz
1768.

i
*

i

Ignácz
1768.1803.

r—

—

. >.* ,i.
, —

,

Ignácz Zsigmond
1803. 1803.

Alajos Gáspár Miklós
1837. 1837. 1837.

r
István Zsigmond
1861. 1861.

Sextius esalád. (Máskép Sexty). Gömör vármegye nemes csa-

láda. *) Osi fészke S z 1 a b o s helység. A család egy része vagy ága

megnemesítetett. Máskép S e s t á k néven is neveztetnek. A nevezett

si székhelyen született Sextius Péter, ki 1565-ben felsö-sajói

evang. pap lett, innen Lampertfalva, majd Vlahovára, végre Csetnekbe

hivatott meg, hol seniornak választatott és 1620-ban a beszterczei

gylésre követül küldetett Innen haza menvén, Széchy György ud-

vari papja lön, majd bubovára ment. 1623-ban Superintendens és

Breznóbányai pap lett.
2
) Meghalt 1634-ben. Nejétl Teslarovich Ág-

nestl fiai II. Péter, András és tán János.

II. Péter 1657-ben Wittembergában tanult. Breznóbányán

született Már 1661-ben születési helyén iskola-mester. 1663-ban Te-

plén, majd Beszterczén pap , közben Wratiszlavban számkivetésben

éjt. 1684-ben Breznóra ment lelkésznek, innen 1688-ban ismét szám-

zetésbe jutott, végre 1690-tl Nógrádban Libcrcsén pap, hol 1691 -

ben meghalt. 3
)

') Bartholouaeides C. Gömör 145.

') Ugyan attól Memorab. Prov. Csehiek 137.

*) Ugyan attól Memória Ungar. 152.
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András Nagy-Szlaboson szül. 1653-ban. Volt rector Nagy-

Szlaboson, pap Mokrolukán, Revuczán, Oláhpatakán , Nagy-Szlaboson

és végre Jolsván, innen számzve is
;
hét éven át gömÖri áenior. Meg-

halt Nagy-Szlaboson 1713. febr. 3-án. Nejétl Petrovics Zsuzsannától

gyermekei János, András és Zsuzsanna Bartholoinaeides-

né. •) Fia János Nagy-Szlaboson volt pap, nejétl Görgey Judittói leá-

nyai Zsuzsanna ott szül. 1714-ben, Judit 1 718-ban, *)

Egy János — úgy látszik — I. P é t e r n e k fia, Korponáa volt

evang. pap. Ennek fia Mihály Beszterczén született, 1685-ben Kor-

ponán atyja segédje lett, de innen 1688-ban elzetett.
8
)

Sexty György szül. Gömör megyében Kövi helységben 1757-

ben. Wittebergában tanúit 1782-ben. Hazajvén Nagy-Szlaboson volt

pap 1784-tól 1793-ig, midn Békés megyei Komlósra ment át. 4
)

Sey család. Lakik Baranya vármegyében. Mint irják —
Vas megyében fekv Nagy

Sée (Grosz Scheibing) hely-

ségbl, hol birtoka és lakása

volt, veszi eredetét és nevét

is azon helységrl kölcsö-

nözte.

A család nemességét Vas.

megyében 1738-ban évi ne-

mesi vizsgálatkor egy, 1418-

ban Zsigmond király által ki-

adott czímeres nemes levéllel

bizonyította be s
), és adoma'

nyos birtokos volt Vas me
gyében Nagy-Sée-n kivit)

Unyomban , Héraházán é?

Balogfán.

Elidegenítetvén a család ál-

tal a bírtok, a roult század els felében Sey Ádámnak fiai : II. Á d am
ós I László Tolna vármegyébe költözködtek, hol 1753-ik évbe*

') Bartholomaeídes Prov. Csetuek 328.

') Ugyan ott 324
s

) Haau, Jena Hiig. 32.
4
) Bartholoraaeides Memória Ungar. 280

*J Családi közlés szerint.
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nemességöket íb bebizonyították, de gyermekeikkel együtt kihaltak.

A harmadik testvért I. Gábort pedig, ki Vas megyétl 1745. évi

január 7-én nemesi bizonyítványt nyert, 1754-ben már Baranya vár-

raegyében leljük, hol ivadéka most is fenáll. Nemességét ott 1808-ban

újra kihirdettette és tagjai leginkább megyei hivatalokat viseltek.

Tudható se Sey János a XVII. században élt, kitol a leszár-

mazás következ -

Sey János
1660. körül

(Héra Magdolna)

I. Gábor.

Erzse. LAdáIQ.

II. Ádám
1753.

I. László
1753.

Gábor Ft;encz József János László

t t t f t

II. Gábor
1745—54.

Baranyába költöz

'Antal f 1810,

a pécsi káptalan
jószág felügyelje.

János Anna II. László Julianna Borbála II. Antal II. Ferenez
f íHojtsy István) f 1815. (Horváth) (Tanyi Mihály) f 1828. Baranyai

j számvev, tbiró

'
íd. József ' m t*8^ x

Baranyai fszbiró &*™1* Klára)

f 1836.

(Répás Francziska)
|
J'"~ .... ...... _.a. -

.

.

ii i i

'--
- -_ -

i iTfi

Leopoldina Francziska 111. László Jozefa Kata Mária
f J859. (Gruber cs. kir. fbíró (Tipka (Lórencz (Klass
(simahási Ede 1857. József; Gusztáv Márt.

Tóth István ügyV') Devecserben cs. k. rnagy) fmérnök
ügyvc'd) (Horváth Tisza-szab.)

Antónia)
,--_ *

j

Terézia Oktávia. Leopoldina.

III. Ferenc*
volt tbiró

Viktória.

József
1843-46,
Baranyai
fszbiró
ntlen

Mária Lajos
(Fiala 1843—49.
Alajos Baranyai
ügyvéd) alügyész

(Ráth Júlia

j

Kep. János
kiadó

(Springsfeld

Anna
1

)

István
fAngyal Paulina)

Lajos Ilka József. Teréz. Kázmér*
1861.aljegyz (Madarász

Endrei
Lina. Malvina. Ern.

Ferenez. István. Paulina Mariska Ida.

A táblán állók közül — mint látjuk — II. Gábornak fiától A n
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táltól, ki a pécsi káptalan jószágainak felügyelje volt és 1810-ben

halt meg, származik az egész most él Baranya megyei nemzedék.

Antalnak több gyermeke közül II. László és II. Ferencz
két fágra terjesztek a családot.

II. László ágán annak fia idsb József Baranya vármegye

fszolgabírója volt a mohácsi járásban haláláig, mely 1836-ban tör*

tént Hat gyermeke közül egyetlen fia, III. László 1857-ben cs. kir.

járásbiró volt Devecserben Veszprém megyében. 1862-tl a kir. biztos

által szervezett megyei hivatal-karban fszolgabíró. Leány gyermekei

a táblán láthatók.

II. Ferenci Baranya vármegye számvevje, mint illyen halt

meg 1 835-ben. Nejétl hat gyermeke közül III. Ferencz volt táblabí-

ró, egy leány atyja ; J ó z s e f 1834—36-ban Baranya megye hegyháti

járásában alszolgabiró, 1838-ban levéltárnok, majd ismét alszolgabiró,

végre 1843-tól 1846-ig Baranya vármegye fszolgabirája volt Dárdán.

(Ntlen). Lajos 1843—49- ig Baranya vármegye tiszti alügyésze,

1853-ban a mohácsi járásban cs. kir. segédbiró, most ügyvéd. Gyer-

mekei közül fia L aj o s 1861-ben Baranya megyei választott aljegyz,

1862-ben kinevezett esküdt

E család- sei közöl lehetett azon Sey János, kinek és Böny

Péternek kihalási czime alatt a Komárom megyei egész bábolnai pusz-

tára Valticher Márk és Szapáry András nádori adományt és ennél

fogva beiktatás nyertek *) '

A család czímere — mint följebb a metszvény ábrázolja — négy

felé osztott paizs, az 1. és 4. osztály kék udvarában piros rózsafej lát-

ható, a 2. és 3. osztály ezüst udvarában hátulsó lábain grif ágaskodik,

els jobb lábával kivont kardot tartva. A paizs fölötti sisak koronáján

férfi kar könyököl, kivont karddal. A paizst két oldalról foszladék ve-

szi körül.

Shuítovics család. Shuttovics, vagy S z u c h e v i c s más-

kép Shuttej Mátyás és János 1795-ben L Ferencz királytól

kaptak czímeres nemeslevelet.

Czímere négy részre osztott paizs, egy közép vérttel, melynek

ezüst udvarában ékbe hajló vörös szelemen van, a fölött balra néz

sárkány, alatta jobbra kúszó kigyó. A czímerpaizs 1. ós 4-ik kék ud-

varában növ arany oroszlán látható, a felsbb eltt három arany csil-

lag háromszeg formára helyezve, tíz alsó udvárbeli eltt három arany

') Fényes, Komárom vármegye 160. lap.
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csillag, feje fölött negyedik, a többinél nagyobb csillag ragyog ; a 2.

és 3. arany udvarban egy fej fekete sas szétterjesztett szárnyakkal,

kioltott piros nyelvvel látható. A paizs fölötti sisak koronájából pán-

czélos, sisakos férfiú nöl ki, sisakján vörös strucztollak lengenek, jobb

kezével meztelen trt tart. Foszladék jobbról ezüstkék, balról arany-

fekete. *)

Sibai család. Alkalmasint egy név a Sibói (Zsibói) családnév-

vel. Sibói néven Breniszláv erdélyi alvajda 1453. *)

Sibai néven Sándor birtokos jelenleg BelsÖ-Szolnok várme-

gyében Nagy-Hondán és több helyen.
3
)

Sibrik család. (Szarvas-kendig Vas vármegyei srégi adomá-

nyos nemes nemzetség, mely azon vármegyében Körmend városától

nem messze fekv Szarvaskend helységbeli sijószágát most fs birja.
4

)

Törzs-sének bizonyos Sigfrid-et írnak, kitl a Sibrik név

is származott volna. Valószínbb, hogy azon törzs neve „Sebridus"
volt, és ebbl eredhetett a Sibrik név. *)

Sibrik Péter már 1471-ben Mátyás alatt hadvezér lett volna. *)

A család nemzékrendjét azonban a XV. század elejénél följebb

vinni adatok hiányában nem bírjuk.

1605-ben Sibrik László Vas vármegye követe volt a rákosi

országgylésre. 7
) Lehet, hogy ezen Lászlónak fia volt L O s v á t, ki

1527-ben si birtokán egyetlen leányának tartá lakadalmát , melyre

egy meg nem jelent nagy urat is meghívott 8
) És ámbár az is bizo-

nyos, hogy I. Osvátnak egyetlen fia is László volt, még is valószí-

nnek tetszik, hogy az 1505-ben követséget viselt Sibrik László
inkább atyja lehetett I. Osvátnak, mint fia.

I. Osvát (Osvald) atyjának testvére volt Tamás, ennek

fia Máté, kinek fiai György és Gáspár volt Bakabányai pa-

rancsnok, Erdélybe szakadtak; *) nevezetesen Gáspár 1581-ben

') Adami Scuta gentil. tomo XI.

*) Benkö, Transylvania.
s
) Török Ant. közi

.

*) Jászay, A magyar nemzet napjai a mohácsi vesz után 266.

% Lehoezky Stemmaí. II. 861.

*) Lehoezky Stemmat II 861. lap szerint. Szegedi Rubr. IL 83.

') Kovachich. Supplement ad Vestígla Comitior. II. 334. Jászay 157.

*) Jászay Pál. A magyar nemzet napjai id. m. 266. Magyar levelestár.

Kiadja a m. tud. Akadémia l. 3.

') Wolph. Bethlen Hist. II. 480. Istvánffy üist. Jibro XXVI. 1622-ki ki-

*da«687. lap. 1686. kiad. 379
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Lengyelországba Báthory István egyik hadvezére
,
^testvére György

1685-ben lett nagy-váradi várparancsnok, kihez Gyulay Pál a várka-

pitánysági hivatásról ama ismeretes szép levelet irt*. *) Ugy látszik

ezeknek testvérek volt János is. Tovább ez ág utódait nem is-

merjük.

I. Osvát, kirl már emlékeztünk, kir. kamarai tanácsosnak

iratik 1527—28-ban. Testvérei voltak Gergely ós Benedek. Az

elbbi, (t i. Gergely) élt 1542-ben is, a midn róla Thurzó Elek

végrendeletében megemlékezett, fiai neveltetésével megbízta és neki

négyszáz forintot hagyományozott. Mint jeles törvénytudóst I. Ferdi-

nánd 1549-ben a Pozsonyban felállított helytartó tanács tagjává ne-

vezte.
8
) 1550-ben &z országgylés $zakolezára 4tz ország határainak

megvizsgálására küldötte ki. *) (Neve a törvénykönyvben hibásan

Györgynek van irva Gergely helyett.) 1651 ben az i\gynevezett Qaa-

dripartium törv. munka egyik dolgozója volt. Meghalt 1553. juh 31

dikén *)

Szarvas-kendi Sibrik I. Osváthoz visszatérvén, 1526-ban keit le-

velébl látszik, hogy Szarvas-Kenden nem csak birt, de lakott is

:

azonkívül ö lett a Sibrik családból Gyr megyei Csécsényben els

birtokos. Neje berzenczei Bornemisza Katalin. Leánya, ki 1526-ban

ment férjhez, — úgy látszik — Margit volt, és a férj : szirányfalvai

Szép Gáspár.

A családfa tudhatólag 6
) következ

Sibrik N
Tamás I. László

""* Vas vm. követ
Máté

1505.

György 1585. Gáspár János I Osvát Gergely Benedek
nagyváradi 1581 kir kamarai kir. tanács
kapitány Unáes 1527. f 1553

(bers Borne-
misza Ksta)

Foiyt. a kov. lapon

') Katona história sritica »n ord tomo XXVI p 125

') Wolph. Bethlen Hist tomo II 480 Erdélyi Múzeum. Szerk. Döbrentei

Gábor II. füzet 140. lapon magyarul. ~ Katona Hist oritica tomo or á XXVI
pag. 229. és köv.

») Bel, Notitia nova Hung, i, 455
4
) 1550. évi 42. törv. czik

*) Kovachich Scriptorea Minorea X. 94.

•) Wagner, Mss. tomo LXX



StBRTK. m
I Osvát, ki az elbbi lapon*

kit. kamarai
tanács 1527.

(berz. Borne-
misza Kata)

r*— -— '-• —* —

n

II. László Margit

(Sávolyi Jósa Orsolya (Szép Gáspár)

ír. Osvát
1610.

f

Ferenc* Orsolya

f (Bebessy György)
Anna I. János

1581.

iá. Miklós
1655.

Z&igmond,

I. Péter 1635.

(Vági Gertrúd)

L__
Ferencz
(Szegedy
Zsuzsa)

István. Julianna
(Horváth
Miklosite

András)

Magdolna
1711.

Sándor
1712.

(Niczky
Bora)

ÜTpáí László
(Szabó (Fribert

Eme) Victoria)

Klára
(Hazatiofi

János)

Bóza
(Vas-
vári

Antal)

Ádám
t

II. P*>r d?5
+ ?8

w a
•o 5
a
1

Boldizsár.

János. Antal f 1797. Klára.
Gyr v. alisp.

(Keresztóry Julianna)
r A —

? ~t

Antal. Ferencz. Mihály. Imre. Gábor. Ágnes. Bósa.

Erzse
(Paláathy
Ádám)

L Pál Mátyás
1610. 1629. 4
(1. N. N.

2. Dapello Erzse)

Kata Hona
(Palásthy (Lffrinoafalvay

JánosJ látván)

Dániel Miklós Eva Amália Mária.
1651. gyri lovas (Posár

hadnagy 1640. Ferencz)
körül.

(Miskey Bora 1667.)
r '*

'

'"i

Mária
(Kisfaludy László»V

A táblázaton állókról keveset mondhatunk; II. Osvát és L
János testvérek megsebesítek a Mosony megyei alispánt, miért a*

országgylés 1599-ben a fkapitány által megfenyitetésüket rendelte

el. l
) I. J á no s 1581-ben Qy'ár megyei csécsényi pusztáját (most falu)

16 ftért bérbe adván Gerebecny Gergelynek, azért oct 21-én Gyr
megye törvényszéke eltt az Enosei nemesek szomszédsági eUSjogor

') 1699. évi 38 törv ez.
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tiltakoztak. Gyermekei közül Mátyás elhalván, a Csécsényi, Nagy- é&

Kis-Faddi helység és pusztabeli birtokok elosztására nézve a két leány

Kata és Ilona 1629. évi aug. 5-én Lakompakön kelt osztoztató

parancsot eszközöl Eszterházy Miklós nádortól testvérök Sibrik Pál
ellen; melynek végrehajtására Gyr megye azon évi Szent-András

nap utáni szombaton Dallos János alispánt, Egri Márton szolgabírót és

Alsóki esküdtet küldte ki.

I. Pálnak fiai szintén osztályos versenygésben álltak : közülök

Miklós Györvári lovas hadnagy III. Ferdinánd királytól eszközölt

osztató parancsot testvérei Dániel és Mária ellen. Ennek folytán Dá-
niel 1651. nov. 2-án Szombath András szbiró által Csécsény faluban

Fad nev földrl tanuvallatást is eszközölt. Miklós fiai részére

(kiknek neveiket nem tudjuk) a gyri káptalan eltt végrendeletet tett.

Nevezett Dániel birt Komárom megyében is, mert anyjáról test-

vér atyafija Posár Lukácsnak (Posár Ferencz és Sibrik Éva fiának) mag-

vaszakadtán 1655-ben egész Madár helység, Path puszta és Szls hely-

ségre kir. adományt nyert, az utóbbira ellentmondván Gosztonyi Mik-

lós és Ferencz. ')

A táblán álló II. Osvát ágán Zsigmond fiának — úgy látszik —
még leányai voltak Julianna és Magdolna is, amaz Niczkyné

emez Keresztúry Mihályné.

Nincsenek a táblázaton a következk :

Sibrik Ferencz 1 532-ben a pozsonyi kamara tanácsosa. 3
)

Sibrik Máté, László és György néhai Györgynek fiai,

kik anyjok Borbála, már elférjezett Megyery Gáspárné, ellen a XVII.

században pereltek.

Sibrik György, kinek leányai voltak Veronika és

Margit
Sibrik István, ki 1637-ben Vas megye országgylési követe

volt*)

Ez vagy másik Sibrik István, kinek nejétl alsó lindvai

Bánffy Katalintól fia ismét István, kinek leánya Katalin Locateli

Jánosné élt még 1674-ben. 4
)

•) Fényes Komárom várm. 127. 182 188.

") Bel, Notitía nova T. 455.

3
) Lehoczky Stemmat. I. 191.

*) Bossáuyi-féle per.
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Sibrik Kata (tán a följebbi?) 1660-ban tett végrendeletet, a k-
szegi és soproni evangélikusok részére kedvezt. ')

Sibrik Péter (tán azonos a táblán álló II. Péterrel) kinek ne-

jétl Patliy Erzsébettl leánya Sibrik Judit Szegedy Miklósné volt

Sibrik Ferencz 1730-ban a Tiszán inneni kerületi tábla jegy-

zje, tán egy a táblán álló Zsigmondnak fiával Ferenczczel.

Sibrik Bora elbb Vásonkeöi Horváth Jánosné, utóbb 1599.

1626. körül Kállay Miklósné.

Sibrik Pál, ki oda hagyva hitét, törökké lett, és 1606-ban Ma-

homed fvezér írnoka és tolmácsa volt *)

Sibrik M i k 1 ó s, ki Rákóczy II. Ferencz mellett harczolt, mint

ezredes, és 1711. után Török országba is kibujdosott , hol Rákóczy

udvarnoka (aulae Praefectus) volt s
)

Jelenleg lakik és birtokos a család Vas megyében Sibrik, Bo~

zsók stb. helységben.

Bihar vármegyében az Anth pusztára uj királyi adományt

nyertek Sibrik Miklós és Gábor 1701-ben.

Sicktagen család. Csehországi és sziléziai nemzetség, mely a

Bádeni nagyherczegségbl eredezteti magát Közülök állítólag Fer-
dinánd-Hermán már 171 1. mart 10-én magyar honíiutást nyert

azonban országgylési törv. czikk nélküL

1792-ben az országgylési 22. torv. czikk szerint honfiúsítatott

Vilmos gróf, cs. kir. kamarás, ki meghalt 1855. sept. 7-én.

A családfa következ :

János Nep.
sz. 1740. f 1795.

cs. kir. kamarás
(b. Speth AmáHa)

Crescentia Vilmos
szül. 1780. sz. 1792. f 1865.

fl>. Speth N.) (1. gróf Honyady Mária
2. gr. Schlabrendorf Evelin)

József Karolina Ferencz Zsófia Vilma
sz. 1838. bz. 1835. sz. 1836. sz, 1840. az. 1848.

pal. b. katona

Czímere a paizs fekete udvarában vörös keretben öt ezüst golyó.

') Catalog Mss. Biblioth. Széchenyiano-regriícol. I. 214.

') Betblea Wolph. Hist. VI. 337. Szirmay C. ZempJin not. histor. 117. —
Homonai Naplója a Tudom, tárban.

*) Mikes Kelemen Törökországi levelei.
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Sidenich család. Sidenich György 1659-ben magyar hon-

fiusitást nyert. *)

$idé család. (Bdi és Lger-Pathoni) Pozsony megyei Csalló-

közi nemes család. A XVII. század végén élt Sidó Ferencz, ki el-

vévén nül Litassy Pálnak Borsy Annától született leányát Lítassy

Annát, azzal a következ családfát
a
) alkotta :

Sidó Ferenc*
(Litassy Anna)

Imre Mária
1731. (Botka György)

(Farkas Klára)

Tlstyán Mihály Teréz
"*

T^ta^ 2 ' 1760—70. (Kamocsay
l^JCrzset.

kir. helytart tan. Imre)
ÍJ. József r~

LáMl6
—*

1767. lelt

pappá.

Mihály 1760—1770-ben a kir. helytartótanács tanácsosa volt,

fia L á s z 1 ó 1767-ben szenteltetett pappá. Tán ennek testvére Károly
ki 1770—87-ben a kir. helytartóságnál számvevi hivatalnok volt.

A család valószínleg sanyjok Litassy Anna és ennek anyja

galanthai Borsy Anna után öröklött Galanthán, mert Sidó József
táblabíró és kúriai ügyvéd Galantháról irta elnevét, meghalt 1836.

sept. 24-én. kora 78. évében és valószínleg a táblán álló I. vagy II.

Józseffel egy személy volt

Sidó György 1846-ban alhadnagy a 2-ik számú m. gyalog

ezredben.

Sidy család. Zala vármegyében székel, közülök Pál 1761-ben

azon megye alszolgabirája volt.

Czímere a paizs udvarában hátulsó lábain álló oroszlán, els jobb

lábával kivont kardot tartva. Ugyan az a paizs fölötti sisak korona-

ján is.

Sieay család. (Vagy S i e y de BaloghMra) Komárom és Gyr
vármegyében éltes birtokolt Az elbbiben Siesy János 1625-ben

Gyr vármegye alispánja, társával Dallos Jánossal, ki utóbb szintén

Gyr megye alispánja volt, 1623-ban Bábolnán beiktattattak, de töb

ben ellen mondtak. a
) De úgy látszik, hogy e Siesy János egy személy

') 1659. éri 138. törv. ez.

') Boesánvi és Theszén-fcie perbeli genealógiák szerint.

*) Fényes, Komárom várm. 160
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ttf ugyan ott eléforduló Sey Jánossal, kinek 1 68-ben már mag-

vasaakadt volna. Lásd Sey cs.

Siesi Juli a a XVIL szazadban Zichy Györgynek volt neje,

Siess család. Siess L a j o s 1798-ban L Fereiicz királytól ka-

pott czímeres nemes levelet.

Csrimere következ: a fenn álló paizs kék udvara közepén víz-

írányos ezüst szelemen által két részre oszlik, a szelemenben bárom

piros rózsafej látszik, a fels udvarrészben hármas zöld halom kö-

zépsjén koronán ágaskadó arany grif álf, els jobb lábával kivont

kardot, a ballal három piros rózsái tartva ; az alsó udvarban zöld hal-

mon arany kaptár áll, körüle arany méhek rajzanak. A paizs fölötti

sisak koronájából két kiterjesztett sasszárny között, — melyek közül

a jobb oldali vízirányosan félig arany, félig kék, a baloldali félig vö-

rös, felig ezüst, — arany grif, a paizsbelihez mindenben hasonló áll.

Foszladék jobbról aranykek, balról ezüstvörös. *) »

Sigray család.. (Fels- és Alsó Surányi gróf) Szepes várme-

gyében Szepes várától nem> mesze fekszik S i g r e vagy S i g r a sze-

rény falu, melybl a Sigray családot eredeztetik. 2
)

A család Öseül tartják azon Sigrai comes Jánost, ki Szepes

megyei Sigra helységbeli si birtokában házat épitetettt 1276. eltt;

miután az említett évben azon egyháznak lelke enyhületére malmot

és rétet ajándékozott. é
)

E Sigray János egyik utóda Miklós, fia Dénesnek,
Szepes megyei fispán és Szepes s lublyói várnagy, 1300-ban Trencsin

Máté pártján állott. *)

írják, hogy 1447-ben Sigray Mátyás kir. itélmester lett vol-

«a, és ez kapta voltia Vas megyében az Ivánczi nrodalmat b
)

Bizonyos az, hogy a család a XVII. században a Dunántúl ti-

nik fel, igen vékony módú sorsban 6
)

III. Ferdinánd király alatt kezd a család fel emelkedni Ez id-
ben Sigray I. J á n o s, ki II. és III. Ferdinánd és I Leopold alatt Po-

Adami Scuta gentil. tomo XI.
5
) Bel M. Kang. antiquae et novae Prodromus p. 121.

*) Wagner, Analecta Scepus I. 103. — Fejérnél az oklevél 1274-dik

évre téve. Cod. dipl. tomo V. vol. 2. p. 224.
é
) Lehoczky szerint Steniinat II. 361. Kollár, Amoenit. 91. lapjára hi

vátkozva.

*) Gotkai grófi Almanach 1859.évi 791. lap.

•) Wagner, Analecta ScepU3 ÍU. 125—137.
MAGYjLEORaziO CBALÁDiJ. X. KÖTET. 12
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zsony megyei Sionife vár kapitánya volt, 1647-ben adományt nyert F.

S u r á n y-ra
;
honnan a család el-nevét írta.

Ezen X- Jánosnak fia volt L Ferencz, ki báró Nadányi

Miklós verehélyi, utóbb nógrádi kapitánynak egyik leányát vévén nül,

ez által szép birtokokhoz jutott, és családját fel emelte. E Ferencznek,

ágy látszik testvére volt

János, ki 1654-ben született, és pedig még — mint életirója *)

mondja — vékony tehetség szüléktl. Papi pályára lépvén, a veszpré-

mi káptalanban kanonok, prépost és Széchenyi Pál püspök helyettese,

innen pedig 1696-ban Szepesi prépost, majd temnei czírazetes püspök

lett. Meghalt 17 18-ban. Eltemettetett Szepesen. 2
)

I. Ferencznek lehetett testvére azon Sigray Mátyás is, ki 1681-

ben az országos adó-jóvedelmek számvevje volt.
3
)

I. Ferencznek nejétl báró Nadányi Zsófiától (ki elbb Ghil-

lányi Gryörgyné volt) ót gyermeke maradt, u. hl 1. J ó z s e f , 2. E r-

z s ó b e t-H ó z a, apácza Budán és másod-fejedelem asszony, 3. J á n o s,

4. B o r b á 1 a Ujváry Imre neje, 5. Ií. F e r-e n c z. Ezek közül :

János állami hivatalt vállalva, a m. kir. udvari kamaránál ta«

nácsos, 1708-ban kir. táblai ülnök lett, és az volt 23 évig, majd utóbb

alnádor, pozsonyi kamarai tanácsos, aranysarkantyús vitéz, öregre or-

szágos fpénztárnok és altárnok lett 1 728-ban báróságra emeltetett *)

unoka-óoscsével Lászlóval (II. Ferencz fiával) együtt. Meghalt 1763-

ban magnélküi kora 66. évében. 5
)

I. J ó z s e f szintén kormányszéki hivatalnok volt, mint kír.tabl.

ülnök fiatalabb korában az 1715. évi országgylését* több rendbeli lil-r

zottság tagjául választatott.
6
) 1730-ban már a m. kir. udv. kanczellá-

ria tanácsosa, 1724-ben kapott báróságot 7
) 1739-ben Somogy 7árme-

gye fispánja lett. Volt helytartósági tanácsos is. Nejétl nemea Grös-

*) Wagner Anaíecta III. 125—135,
*) Wagner, Anaíecta Scepus. II. 340.

*) 1681. évi 16. törv. ez.

*) Adani), Msa. a nemzeti Múzeumban 4~rót lat. 188. sz. ós Oolleet he-

rald, pag. 116. Lehoczky Stemm. 1. 170. Adami Öcuta gént*!. XI.
5
) Lásd a fölötte mondott halotti beazesbt Bekási Fereneztl „S e c ara

Q u i e s, az az BátorNyugodalom tt czim alatt, Pozsony 1763.

•) Az 3715. évi 30, törv. czikk szériát & vallás-ügyben , a 89. szerint a

határjáridi bizottságban, a 43. az. a gyön, és a T&, szerint a Bécs újhelyi ügy-

ben küldetett ki.

:

) Adami Scuta gentil. tomo XI. A gothaf grófi Almanach id. lapja szé-

riát 1712. lett báróvá.
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smger Magdolnától gyermekei közül csak Károlyt ismerjük, -<- de.

úgy látszik — fia Lajos is.

Károly cs. kir. tanácsos, 1760-ban már a Dunántúli kerületi

tábla ülnöke volt. 1767-ben már a hétszemélyes tábla ülnöke, 1774-ben

már Somogy vármegye Fispánja, 1787-ben már valós, bels titkos

tanácsos és gróf. 1

) Élt még 1792-ben. Neje nemesságodi Szvetics

Jakab personalisnak leánya volt Ettl fia II. J ó z e f és Jakab.
Jakab 1788-ban a dunántúli kerületi tábla titkára, utóbb ül-

nöke, már 1792-ben ott hivatalban nem állott. A Martinovicsféle ösz-

Bzeesküvésbe keveredvén, 1796 május 20-kán Budán lefejeztetett.

II. József 1788-ban Vas vármegye alispánja volt, 1807-ben

az országgylésen választmányi tag (28. törv. ez.) 1823-ban Somogy

megye fispáni helyettese, 1824-ben fispánja, egyszersmind cs. kir. ka-

marás, valós, bels titkos és m. kir. helytartósági tanácsos. Az 1827.

évi országgylésen a rendszeres munkálatok vizsgálatára rendelt kül-

döttségi tag volt Meghalt 1830. évi octob. 26-án kora 72. évében.

Els nejétl Almásy Jankától (f 1822. jan. 23.) Anna, Felicitas,

Bora, Titus, Fülöp, Amália gyermekei maradtak. Második

nejétl nagy-jeszeni Jeszenszky Amáliától maradt leánya Amália,*
mint ezek a táblázaton láthatók, Fülöpnek egyetlen fia Róbert
1853-ban halt meg.

II. F erén ez (I. Ferencznek fia) 1719-ben Pozsony megye al-

ispánja volt.
2
) 1723 ban mint itélmester az országgylés által a ha-

tárvizsgáló választmány tagja.
3
) Meghalt korán. 1763-ban már nem

élt, st úgy látszik, 1728-ban sem. Nejétl Angarano Teréziától gyer-

mekei : L á s z 1 ó, ki nagy-bátyjával II. Jánossal 1728-ban báró lett,

Ferencz, Antal, Rh enáta báró De Grand Jakabné, Kata,

Teréz ésZsuzsanna, kiknek utódaikat nem ismerjük.

Ugy látszik I. Jánosnak, a stomfai kapitány és család törzs-

nek atyja vagy bizonyosan közel rokona volt azon Sigray Ferencz,

ki „Az úr Jézus kínszenvedésének tüköré" czimü el-

mélkedéseket írta és adta ki Pozsonyban 1643-ban.4
)

*) Az egykorú hivatalos Schematismusck szerint. így tehát gróffá az

1774. és 1787. évi idközben lett a család ; holott a goíhai Almanach 1754* é>-

rl keltezi a grófi diplomát ; tán hibából 1784. helyett.

^Lehoczky Stemm. L 203. lapon 1717. mart. 9-én és 1730-ban írja Pö,

zsony megyei alispánnak.
s
) 1723. évi 17. törv. ez.

*) Magyar Írók. Életrajz gyjt.
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Az is eldöntésre vár: vájjon azon Sigray János, ki 1G59. év-

ben néha Draskovich György pénzérl számol az országgylés eltt *),

és 1662-ben harminczadí számvev volt,
2
) nem egy személy-e a stom-

fai várkapitánynyal Sigray I. Jánossal ?

A családfa következ :

I. János
Stomfai várkap.

1647. F. Surflnyt kapja,

I. Ferenc/ 1672.

(b. Nadányi Zsófia.)

I. József
1724. báró

1739. somogyi
íispán

(Grcssinger
Magdolna)

Erzsébet
Róza

apácza
Budán.

II. János
aitácnok
1728. báró

f 1763.

Bora II. Ferencz
(Ujváry 1719. pozsonyi
Imre) alispán.

(Angarano Teréz)

László
1723.

báró.

III. .Ferencz
1763.

Antal Renáta Kata. Teréz Zsuzsi.

«

1763. (b. De Grand
Jakab)

Károly
1760. 1792.

septeinvir

Somogyi fisp
gréf

(Szvetics N.)

Lajos

Jakab
ker. táb. tiln.

lefejezt 1795.

II. József
Somogyi fó'isp.

f 1830.

(1. Almásy Janka.
2. Jeszenszky Amália.)

1-tó'l Janka. 2 :tól Anna Felicitas Bora Titus
csill. k. h. csill. k. h. csill. k. h. es. kir.

(gr. Montbell (gr, Eszterházy (gr. Saint huszár
Izidor fr. minist.) Ferencz) Marechaw) kapit.

Fülöp
cs. kir. kam.
(nent.eskérí

Kiss Luiza

f 1855.

Luiza. Róbert
fl863.

Fülöp birja az ivánczi urodalmat Vas megyében , nejére mint

finsított leányra jutott Arad megyében a kerülösi, Fejér megyében

a csöszi és pötölei jószág.

A családnak I. József által 1725-ben nyert bárói czímere: négy

felé osztott paizs, melynek közepét koronás, farkát szájában tartó sár-

kány fjglalja el, az ezáltal képezett kor kék udvarában két vörös

') 1659. évi 122. törv. ez.

') 1662. évi 26. törv. c*.
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mezíi, egymással keresztbe helyezett könyökl kar látszik, egy-egy

arany halat (íratta) tartva, fölötte jobbról ezüst félhold, balról arany

csillag ragyog. (Ez,a Nadányi czímer, a báróságot szerzknek anyjok

báró Nadányi Zsófia czimeréböl kölcsönözve,) A paizs 1, és 4. vörös

udvarában ezüst egyszarvú, a 2. és 3-ik kék udvarban pedig kettö's

farkú arany-oroszlán hátulsó lábain ágaskodva látható. A paizs fölött

bárói korona, azon két koronás sisak áll , a jobb oldaliból két fekete

sasszárny között hegyével fölfelé pallós áll, rajta arany korona lát-

szik
; a baloldali sisak koronájából koronás grif emelkedik ki ; els

els ballábával lángoló bombát tartva. Fosziadék jobbról ezüstvörös,

balról áranykék. A paizsot telamonok gyanánt két fehér agár taríja,

fejüket kioltott nyelveikkel kifelé fordítva , nyakakon arany orv van.

A czímer paizs alatt halvány rózsaszín szalagon „Candore et Fi- .

d e 1 i t a t eu jelszó olvashaió. *)

E czimertöl a Sigray János által 1728-ban nyert bárói czímer

csak igen kevéssé és annyiban külömbözik , hogy a paizs fölötti bal-

oldali sisak koronáján szemközt két kettösfarkú oroszlán ágaskodik, a

jobb oldali els jobb lábával pisztolyt, a másik, els bal lábával buzo-

gányt tart, és a czímer alatt a jelszó és szalag hiányzanak, 2
)

Sikátory család. A XV, században élt. Egyik tagja Sykáthorí

Demeter 1458-bari a Thímaryak adományleveJében királyi embe-

rül van megnevezve. 3
)

Sikátorig család. Gömör vármegye nemes családal közé so-

roztatik. 4

)

Sske család: Zemplin vármegye czímerieveJes nemes családai

között áll.
b
)

Sikeíh család. Szatmár és Zemplin megyék nemesei között ta-

láljuk nevét. e
)

Szatmár megyéhen Sikeih G y ö r g y megyei tiszti fügyész

1746 -tói 1765-ig, egyszersmind 1746- ben a szegények ügyvéde- ')

Siklóczy család. Ugocsa vármegye nemes esaláda, melybl

J

) Adatni Scuta geatil. tomo XI
a
) Ugyan ott <Sa CoIIeci. nerald p. 116.

*) Kaprinai, Dípl. TL 20í.

*) Baríholomaeidea C. Gömer p. I4ó.

•) Szirmay C. Zemplin. not. top. 117

•) Ugyan ott 117.

') Ssirmay, Sasatniár várai. L 188.
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Mihály e század elején Tivadarfalva közbirtokosai között foglal

helyet. *)

Siklódy család. Erdélyi Gyergyó székbeli székely család,

melybl Siklódi Bálás, Péter és idsb János 1646. jan, 5-én

kaptak Rákóczy I. Györgytl pixidariusi levelet.
2
)

Bnél régiebb a gálfalvi Siklódy család, melybl

György 1579-ben mind Elöcz nemben, Seprd ágban, mind a

Medgyes nemben és Kürt ágban primipilus volt. 3
)

1750. körül Siklódy Ferencznek neje zsákodi ÜL Horváth

Apollónia volt.

Siklssy család. Somogy vármegye nemes családai közé tarto-

zik. Közülök Siklóssy József azon megyének 1825—1833-ben f-

szolgabirája, Mátyás 1825-ben alszolgabirája, Viktor 1825—30-

ban fügyésze volt

Tán e család eldei közül való azon Siklósy (vagy Sziklósy)

Mi h ál y, ki 1522-ben Luthei tanait Sáior-A.-Ujhelyben kezdó ter-

jeszteni.*)

Sikó* család. (Bölöni) Háromszéki székely nemes család.A czí-

mereslevelet Sikó István és Péter testvérek váltották 1661,

apr. 25 én.

Czímerök a paizs égszín udvarában fehér galamb , mely csré

ben borostyánt tart,

A nemzékrend 5
) következ :

Sikó N.
(Örszágh Anna f 1628.)

I. István I. Péter

szül. 1582. az. 1335-

+ '

II. Péter
"^

él 1670.

(Barabás Margit)

^iTPéter 172a

I. Tamás
(Bene N.)

i r-" —

*

János
(— -*-•' "

\

Folyt, a köt, lapon

') Szirmay, Cottus Ugocsa, 126.

*) Ns. székely nemzet Constitutióji 96.

') Ugyan ott 272.

*) Szirmay C. Zemplin not. hist, 57—58

.

s
) Kvári, Erdély nev. családai 223—224. 1.



SILE.—SILLOBOD. 183

János, ki «& elbbi lapon.

András 1770.

I. István f 1834. János. IV. Pe"ter
ügyvéd 1794,

(Fejárvári Klára r~T< 7T'T~ ÍTT~; " »«.^ ,*
~

1

—
*zr~ *~-"iÍ..-J—*

3
János. Péter. Sándor. Mihály. Tamás. Ferenc?.

II. István f 1857.

kir. táblai ülnök
(Farkas Anna)

Miklós Lajos Anua
fest (Gyulai Erise) (Kénosi J. Istv.

(Fülöp Róza) BónisFer.)

Kálmán. Árpád.

A táblán állók közül IV. Péter — ha nem csalódunk — 1794-

ben Sepsi Szent-Györgyön városi tanácsnok.

I. István Í794-—1815-beu kir. táblai
,
guberaiáiiVugyvéd és

szegények ügyvéde és unitárius egyházi ülnök volt. Fia

II. István kir. táblai ülnök, meghalt 1851-ben. Fia Miklós
festészeti hajlamát követve, 1845-ben Münchenben akadémiai festi

oklevelet nyert Jelenleg — mint Kvári írja — aquareliben Erdély

legjobb arczfestje.

Sile család. Közülök SileP éter 1677-ben ügocsa vármegye
rendez, esküdtje volt. 2

)

Silliüg család. (Kaczanovai) Közülök József 1848-ban Er«

délyben Torda városi fjegyz.

Silló család. Csikszéki székely eredet ; közülök Bálás azon
széknél 1837-ban ajtónálló ; Péter Sz. Ferenez-rendi szerzetes

1848-ban.

Valószínleg e család ivadéka Miklós, drágiai birtokos Bel-

s-Szolnok megyében.

Silloboti család. De Síllobod András és fiai Jáno s és Mi-
hály 1759-ben Mária-Terézia királyasszonytói kaptak czimeres ne-

mes levelet. *)

Czíaiere függlegesen kétfelé osztott paiz3, a jobb oidali ezüst ud-

varban hármas magas zöld hegyek közíii a középsn egyfejü fekete sas

áll, kiterjesztett szárnyakkal, és kioltott piros nyelvvel, balfelé fordulva

;

& paizs baloldali kék udvarában szintén hármas hegyek közül a két

szélsn hátulsó lábaival arany oroszlán kivont kardot tartva. A paízs

1
) Sziraay C. Ugoesa 60.

2

) Collect. herald, nro. 23.
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fölötti sisak koronájából szintén oroszlán emelkedik ki, kivont karddal.

Foszladék jobbról aranykék, balról czüstvorös.

$Hlye család. Sillye J á n o s 181 l-ben íratott az Arad vármegyei

nemesek sorába. *) Tán ennek a íia Oá bor. ki szül. Hajdú-Böször-

ményben 1818. mart. 21-én, h. ügyvéd, és Hajdú kerületi fkapitány

1 861 -ben ^ irt folyóiratokban is. 7s
T

cje Szpivák leány, gyermekei Béla,

Jen és Etelka, unokaöcscse Gábor.
A család ,,H a d h á z i

u elönevet használ.

Silycy család, ügocsa megyében e századelején S'dlyey Mik-
1 ó s-t Forgolány helység közbirtokosai között találjuk. a

)

-Silvesfer család. Erdélyben a székely földön ismert családnév,

mely némelykor Serestél y-nek is íratott

Ismeretes e néven Sylvester J á n o s, a bibliai uj-szövetség for-

dítója és magyar nyelvtan írója a XVI. század els* felébl, kit Erdö-
s i-nek is neveznek. Ez Sinyér-várallyán Szatmár megyében Bzületett

nemes és birtokos szüléktl. 1526-ban a krakói egyetemben tanúit.

1539-ben már gramrnatica-ját adta ki. Nem sokára ezután a bécsi

egyetemben tanár lett. Élt még 1554-ben rs. Nos volt, és gyermekei

maradtak. s
)

Silvesíer család. (Tarcsafalvi) Udvarhelyszéki család; fészkfc

azon székben Tarcsafalva. Közíííök György Kolozsvárott volt uni-

tárius pap, és hittan tanára. Meghalt 182S-ban. Özvegye Frank-Kís

Zsuzsanna : leányai Zsuzsi Koronka Antal toroczkói unitasrius'lel*

készné, J o z ó fa Mísz Józsefhé, és Karolina Csulák Dániel ügy-

véd neje.

$il?ester csaláil. (Konióllói) melybl Dénes ügyvéd és tör-

vénytanár a székely-udvarhelyi ref. fiskolában 1843. körül. Dávid ,

ügyvéd Hároszéken.

Silvestér (vagy Sylvester) család-néven még több birtokost ta-

lálunk Erdélyben, kiknek családi származásukat nem ismerjük, ilye-

nek M ó z s e s Doboka megyében 1809-ben itéi biró.

József buzdi, máagi, kápolnai birtokos Alsó-Fejér megyében.

János m.-fülpesí. ideespataki és Torda megyében több helyen

birtokos.

Antal m.-dátosi birtokos Torda megyében stb.

*) Arad vám. jegyzkönyv 1811 évi 109 sas.

•) Szirmay, Cottus Vgocm jx, 121?

') TiAáy Fcr. A magyar költészet kézi-köuyve t 41—42. V. «. Ké*és»

Imre, Erdsi J-nos*, magvar protestáns Reformkor Debreczea 185$



SILZL.—SIMÁNDY. 185

Egyébiránt a székelységnél egy nemnek (genus) is volt neve

Sylvester, továbbá egy Sylvester leány 1 450. közül szent-tamási

Lázár Bálintné volt.

A XVI. században 1575-ben éltek kibédi Silvester Miklós,

Silvester János, a Eölöcz nembl, Seprd ágból, Silvester András
a Jen nembl, Szomorú ágból, és nevezett nemes Sylvester Miklós-

nak neje Apoldy Márta, a Medgyes nembl, Kürt ágból primipilaris jó-

szágot bírtak Marosszékben Kibéden. ')

Siiz! család Silzl János-Pál 1713 ban III. Károly királytól

kapta czimeres nemeslevelét.
2
)

Czimere a paizs kék udvarában zöld téren ágaskodó arany grif,

szájában zöld ágat tartva. A paizs fölötti sisak koronájából két kiter-

jesztett fekete sasszárny között szintén olyan grif emelkedik ki, szájá-

ban zöld ágat tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvöröa.

Szil ez néven valószínleg e családot találjuk Szabolcs me-

gyében, hol Lajos 1838— 1841-ig tiszti alügyész , 1844—ti

1848-ig fszolgabíró volt.

Fere n c z 1839— 1 847-ig rendszerinti esküdt ugyan ott.

Sima család. Arad megyében Sima Gábor és fia Márton
1823-ban a nemesi lajstromba Írattak.

3
)

Simándy család. A XVI. században élt Simándy PéteT, 1559-

ben a följebbezési törvényszék bíráinak egyike volt ; *) , vagy fia,

volt azon Péter, ki 1588-ban Vratistye helységet kapja kir. ado-

mányban és abba beiktattatik, „de Vratistye" írván elnevét. Ugy

látszik, ezen helység alatt Trencsm megyei Vrtizser helység ér

tend. Simándy Péternek leánya volt Anna, Izdenczy Petemé, ki

nek leány utódai Madocsányí, Apponyi, Festetieh , Takács stb. család-

be.liek. Vratistyei részüket a Takács család eladta Kszeghyéknek. A
Madecsányiak eladták Sándor Albertnak, ennek utódai átruháztak

Majtliényiákra, ezektl 1755-ben Sirchich István váltotta magához.

Trencsin megyében Simándy nev nemes család 1688-bat*

székelt Horenicsen. &
) Pozsony megyében Simándy György 1776.

évben fszolgabíró volt.

írták nevöket S ym á n d y-nak is, olv. többet rÓlok Symándy alatt

4

) A nemes szókely nemz. Consfitut. 260—263.

V Coüect herald, nro. 6^-4.

•) Arad megyei jegyzkönyv- 1823. évi 1056. •».
4
) 1559 évi 3S. íorv ez.

%
) Szontagh Dán keltést.
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Zemplin megyében Símándy János 1626-ban s. -pataki tanár,

1630- ban újhelyi reform, lelkész; *) István 1709-ben lett pataki ta-

nár, meghalt pestisben 1710-ben. 2
)

Erdélyben Símándy István 1635—1651-ig erdély püspök,

egyszersmind leleszi prépost.
3
)

Doboka vármegyében Simándy L a j o s 1837. körül törvény-

széki ülnök volt; tán ennek rokona S. Gergely, Torda városánál

irnok 1845-ben,

Simay család. Békés vármegyében Endrödhoz közel fekszik

Sima nevezet puszta , hajdan a S i m a y nev nemzetség birtoka
;

még 1456-ban élt és e pusztát valószinüleg birta azon Békés megyei

elkel nemes, Simay G e r g e 1 y, ki a Hunyadiak részére kelt királyi

adomány levélben igtató király emberül neveztetik meg. *)

Háromszáz évvel késbb Erdélyben Számos«Ujvárott egy ör-

mény eredet magyar nemes család tnik fel, n elvbl Simái Lukács
és Salamon testvér atyafiak és kereskedk Mária-Terézia királyasz-

szonytól 1760. évi május 26-án Bécsben kelt czímeres nemes levélben

magyar nemességre emeltettek ;
6
) és czimeres levelök Bels-Szolnok

vármegyében 1760. évi octob. 6-kán tartott közgylésen kihirdettetett,

A család czímere vizirányosan két felé osztott paizs, a fels vö-

rös udvarban két fehér galamb egymással szemközt áll, csreikben

arany olajágat tartva ; az alsó kék udvarban vörös fedel egyház áll, toi

nyával, mely alatt az íves bejárás látható, jobb felé fordítva. A paizs

fölötti sisak koronáján két kiterjesztett fekete sasszárny látható. Fosz-

ladék jobbról aranyvörös, balról ezüstkék. ö
)

A családfa ') következ

:

Simái N.
i r—r~r *— •—

,

L Lukacs I. salamon
1760. 1760.

(Hankovics Mária) (Paszaká?s Hivipsina)

I. Márton I, Gergely II. Lukács Folyt, a höv. iapon.

1794. sz. újvári 1794. 18Í5. m. vásárhelyi
népszószólló s%. újvári tanár 1794.

(Gáspár Kata) -enator.

') Szirmay C. Zemplin not. top. 214. 254.

*) Ugyan ott 217.

') Pray, Hierarchia II. 279. Szereda? Senes Epp. Transylv. 217.

*) Teleki, Hunyadiak kora X 496

*) Colleet. herald.

•) AdamI Scuta gentil. tomo. XI.

') Mogyoróssy János közi.



SIMÁT.

I. Salamon, ki az elSbbi lapon.

1760.

(Paazakász Fliripsina)

187

1 Miklós. Ferencz I. Kajetán. III. Lukács I. Ignácz Teodor p£EHW>£*
Adeodat Joaehim Simeon Kristóf U g ^ ^ g p %? §»

az. 1750. sz. 1752. bz. 1755. sz. 1760. £ 8 £n * ? » ?

1 1817. S* g-

N. Váradon ?
(Pertik RebekaJ

fJLSalamon II. Kajetán II Miklós I. Antal
sz. 1787. bz. 1790. bz. 1794. s*. 1798.

(Bottenstein f 1846. + 1885. f 1833.

Anna) Békési alispán

(Stummer Fáni)

Margit II. Ignász II. Kristóf

sz. 1801. sz. 1805. sz. Gyulán
fl832. fl857. 1806.

(Majer Teréz)

Ágoston

f 1839.

honvéd
(Bradács Mária)

Paulina.

Ede
bz. 1840.

IV. Lukács Gergely
bz. 1816. sz. 1818.

katona. (Lázár
(Gálbory Kóza) Mina)

II. Anral Lajos III. Ignácz Károly László
bz. 1820. sz. 1324. sz. 1826. honvéd sz. 1830.

f 1849. honvéd f honvéd,
honvéd (Picha

Karolina)

Frigyes
sz. 1861.

I. Lukács ágán L Márton 1794-ben Számoa-Ujvár sz. kir. vá-

ros alnépszóazólója, L Gergely 1794—1815-ben ott városi tanács-

nok, II. Lukács 1794-ben no. vásárhelyi gymnasiumi tanár. Lukács
Számos-Ujvárott esperes és lelkész 1837. köri. Tódor ugyan ott ta-

nácsos, ifj. Gergely, Márton, János, szintén ott hivatalnokok

1848-ban. Miklós, Lukács birtokosok , ez utóbbinak neje báró

Györffy Jozefa.

L Salamonnak ága Magyarországba Békés megyébe szakadt, hol

fiai: I. Miklós, Ferencz- Adeodat, I. Kristóf-Teodor,
— IIL Lukács- Joaehim; és II. Márton-János Gyulán fo-

kozottak, és I. Ignácz szent tamási ispán 1792-ben, III. Lukács-

Joacbiranak pedig Pertik Hiripsina-Rebeka nejétl (ki 1859-ben Bé-

kés-Csabán kora 94. évében halt meg) fiai: II. Salamon, II. Ka-
jetán, H. Miklós, L Antal, II. Ignácz és IL Kristóf 1825

ben hirdettetek ki nemességöket Békés megyében.

*) Békés megyei jegyzkönyv 628. sz.
%
) Ugyanott 1825. évi 110. sz. a. 1828-ban 1815. szám alatt IL M i k 1 6 •

maga személyére ismét vett ki nemesi bizonyítványt.
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Legnevezetesebb tagja volt a családnak II. Ka j etán Békés

megyének már 1816-ban rendszerinti esküdtje, majd al-. utóbb 1835-tl

1840. évi nov. 23-ig fszolgabírója, 1843. juL 3-ától els alispánja

1846-ig, mely évben meg is halt. Utódai nem maradtak.

Nem e családhoz tartozott — úgy látszik — azon Simái Kris-

tóf kegyes rendi szerzetes, ki Komáromban született 1742-ben, ki

mint iró és m. akadémiai tag irodalmi munkásságáról ismeretes. Meg-

halt 1833-ban jul. 14. Körmöczbányán kora 91. évében. 1
)

Simény család. (Sárdi). Régi székely nemzetség, melynek neve

S i m é n y, S e m é n , S e m i e n alakban fordul elö
;
predikátumot is

többfélét viseltek ; igy de S z. -K ir á 1 y, de Homorod-Sz. -Már-

ion, de K a d á c s, de S á r d és de Somlyó.
Legrégibb, kirl emlékeink vannak, szent-királyi Semien lát-

ván, 1409-ben Maros-szék szószóllója.
4
)

1537-ben Simén Gergely Udvarhely székrl zsoldos hadat

visz Munkács alá.

Legrégibb fészke a Simény családnak Fancsali kutatásai sze-

rint s
) Homo

r

ód-Szent-Márton, hova Simény L Fé t er há-

zasodott 1550. táján, elvévén onnan Biró Katát. Ennek fia Gergely a

Nagy-Küküll melletti Sár d-ra telepedik, honnan ismét a család egy

ága elnevét irja. Gergelynek két fia maradt: István és Pál, amaz

Sárdon marad és törzse lett a mai sárdi Simény család-ívadéknak ; test-

vére P á 1 pedig elveszi Nagy Annát, azzal kapják a széplaki rész-

birtokot, melyet a Horváth családdal 1609-ben osztanak el. Ezen Pál-

nak fiai Tamás, János és István a széplaki ágat terjesztek,

melynek azonban teljes nemzékrendét napjainkig nem birjuk \ úgy kell

lenni, hogy ebbl származott legyen a soiymosi ág is, (tán a nevezett

három fiúk egyikétol) mert a széplaki ágmogvaszakadtával a solymosi

ág örökösödött a széplaki jószágban. A solymosi ág Elekben, és fiában

Andrásban és ennek testvéreiben él. Ez ágból volt János. 1836.

körül M. Vásárhelyi kir. táblai ügyvéd.

A családfa ft

) következ ;

r

') Magyar írók. Életrajz gyjt. 413.

*) Káilay, Szdkely nemzet 283.

•) Kvári Erdé'y nev- családai 224
4

) Ugyan ott.
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I. Péter
1550. körül
(Biró Kata)

i— *— "
>

Gergely
Sárdra telepszik.

István
Sárdon marad.

Gábor
(Káli Kun Bora)

Pál 1609.

Széplakon bír.

(Nagy Anna)

Tamás. János. István.

János.

Pál.

I. György i

>
-*

1

János
(Maurer Anna)

ÍTGyörgy 1760.

(Is/lai Mária)

Mária
(Maurer László)

III;György 1790.
(Tor^czkai Klára)

János
rnagy.

Elek f 1840. Klára IV. György
(Petr. Horvátb f 1848. f 1839.

Teréz) (ikt. gróf (b. Kaubei

(gr.Teleki
Sándor>

Miklós

Eszter
(Sándor
János)

Júlia

(Elekes
Antal

Bóza Klári Janka Amália Kati György.
(Ugrón Lázár) f 1849. 1 1849. (gr. Lázár f 1849.

(gr. Lázár Kálmán)
Dénes)

A családból kevesen viseltek hivatalt, legtöbben gazdáskodtak

György (a Ill-ik) 1790-ben Küküllö megyei követ, 1794-ben Torda
megyébl követ

Elek (melyik V) sárdi predikátummal 1794-ben KüMllö megye
alispánja, 1815-ben az unitár egyházi kormány Ülnöke. György (a

IV-ik) 1815-ben unitár egyházi ülnök. Ugyanekkor idsb Elek
Küküllö megyei házi számvev, J

)

János rnagy ez. vagy másik János 1836-ban királyi hi-

vatalos.

A családfa utolsó izén álló három fiatal szép hölgy 1849-ben a

világosi katastrofa napján halt meg 2
)

vezetti.

') ügy látszik innen , hogy Ili. Györgynek ia volt testvére Elek ne-

*) Szilágyi Sándor, Magyar nk könyve. Pest, 1852.
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László Homoród-sz.-mártoni elnévvel, 1794—1815-ben kir

kormányszéki irnok és hites jegyz.

L aj o s elnév nélkül, tán szintén e családból , 1815-ban Kolos-

várott harminczadi irnok, utóbb 1845-ben brassói ellenr. Károly a

31. gy. ezredben fhadnagy 1863-ban.

Más ágból, vagy más családból származott kadácsi Semén Mik-

lós, 1606— 1607-ben Udvarhelyszék alkirálybirája j kinek leánya

Klára Kadicsfalvi Török Gáspár neje volt 1640. köri. — Ugyan

csak Kadácsi elnévvel Semén József 1837. körül ügyvéd Hunyad

megyében.

Siményfalvy család. (Siményfalvi) Közülök János egyike

1763-ban a székelyek részérl azon bizottságnak, mely f kormány

székileg az állandó törvényszékek felállítása iránt munkálkodott. 18 lo-

bén élt M ó z s e s.

Tán ugyan e család ivadéka Siményfalvi Antal, kinek Szabadkai

Kis Teréziától gyermekei: János Küküll megyében 1848-ban adó

iró biztos, Antal, Miklós, Anna Miske Imréné és Teréz tor-

dai Fleischmann Dávidné. Ezek egyik nagynénjök volt Krisztina!

Ugrón Pálné 1813. körül.

Szintén e családból származhatott Siményfalvi Sámuel, fels

rákosi unitár lelkész, ki 1862. sept. 18-án halt meg. *)

Simeouovics család. Simeonovics Fülöp 1760-ban Mária-

Terézia királyasszonytól kapta czimeres nemes levelét 8
)

Czímere függlegesen két felé osztott paizs, a jobb oldali ezüst

udvar baloldalából kétfej, vörös koronás, vörös csörü és lábú fekete

sasnak-féle test része látható kiterjesztett szárnyakkal, lába karamai-

val zöld koszorút tartva ; a baloldali kék udvart vizirányban ezüst pó-

lya két részre osztja, alatta és fölötte egy-egy arany csillag ragyog. A
paizs fölötti sisak koronájából arany grif emelkedik ki, els jobb lábá-

val arany markolatú kivont pallós hegyén török fejet tartva. Foszia-

áék jobbról ezüstfekete, balról aranykék. ')

Hímig család Simig Péter 1798-ban L Ferencz király által

emeltetett czimeres nemességre.

Czimere négy felé osztott paizs, egy, alsó ékbe végzd ötödik

ezüst udvarral, melyben hármas zöld halom közül a középsn arany

'; Rállay. Székely nemzet. 283.

') Torok Antal közlése.

') Collect. herald, nro. 105.
4

) Adarai, Scuta gentil. tomo. XI.
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koronából kék oroszlán emelkedik ki. nyakán fehér szalaggal, els lá-

baival bség szarvból virághalmazt ontva. A paizs 1. és 4. kék udvara*

ban két ezüst fodros szelemen között fehér agár (vagy e féle áiat) fut

A paizs fölötti sisak koronájából kék magyar ruhás, panyokásan felöl-

tött vitéz mentében emelkedik ki, fején prémes vörös kalpag, fehér kó-

csag tollakkal,jobbjában kivont kardot tartva ; két felöl két kiterjesztett

vörös sasszárny között, melyeken vízirányban két fodros ezüst szele-

szelemen vonul át. Foszladék jobbról ezüstkék, balról ezüstvörös. *)

Simigk József Tolna megyében 1842-ben katonai biztos.

Károly 1846. vértes ezr. cs. kir. hadnagy.

Sitiiké család. Trencsin vármegye nemesi lajstromai szerint

1688-ban Horeniczen lakott ily nev család.
2
)

8imó család. (K. Solymosi és Farczádi) Régi székely család.

si fészke udvarhelyszékben elbb Béta, majd K i s-S o 1 y m o s, és

utóbb F a r c z á d helység, mely két utóbbi helységrl elnevét irja.

Els ismert törzse S i m ó Ferencz 1570-ben a solymosi és bétái jószá-

gokra uj adományt 3
) nyert. Már ennek másod-unokájánál II. János-

nál két ágra szakadt a család, legalább ez id óta az egyik kiválóbb ág

far c z á di elnevet vett fel. Ez úgy történt, hogy nevezett II. János,

ki mint lovas tiszt tatár fogságba került és abból 1650-ben megszaba-

dult, 1656-ban a b é t a i jószágot felsbb jóváhagyás mellett farczádi

Lázár Istvánnak a farczádi jószágért elcserélte. E János 1661-ben

jelen volt a nagyszöilsi csatában, hol Kemény János elesett Ennek

') Adaifii Scutít geutil. t no XI.
!
) Szontagb Dániel kitel.

') Családi okmány szerint



192 SlUÓt

másod unokájánál IV. Jánosnál a farczádi ág is két ágra szakadt,

ioelyböl a farczádi Sirnó-k mai nemzedéke szármaik.

A családfa I. Ferencztol kezdve a farczádi elnévvel éló' ágon

következ

I. Ferenez.
ez. 1530. körül
adomány 1570.

(Maróti Anna)

1. János
(Kádár Anna)

I. Péter
{Csutor Kata)

II. János 1650. 1661.

(Ferenez Borbála)

1. István
(Sándor Erzsébet;

,*,,.,, ,. .
t

III. János
szül. 1700.

(Vajda Anna)

IV. János
sz. 1730.

(Sándor Sára)

ii. ist^y*

sz. 1765.

udvara, törv. sz. tiln.

(Veress Zsuzsa)

II. Ferenez
" szül. 17G9.

B. Szolnok fügyésze
(1. Koth Rozália
2. Koth Janka)

József
(Gábor
Anna)

IV. Ferenez
(Vájna Zsuzsi)

I. Lajos. Júlia. János.

Rozália
sz. 1797. 1 1849

(Malom Zsigmond;
korín sz. tanács

i
-*-

Malom Luiza
írón

ez. 1818. f 1847.

III. Ferenez
sz. Iö07. f 1846.

B. szoln. fjegyz
(Bóér Anna)

II. Lajos
sül. 1832.

(Hulimann Nina)

Polixéna
szttl. 1834.

(Ujfalvy Sámuel)

Károly. Lukács. Ssalézia. Ferenez. Sándor.

IV. Jánosnak egyik fa U István 1815. év eltt s körül üd
varhelyszék valós, törvényszéki ülnöke. Fia- és unokái a táblán látha-

tók. Testvére

II. Ferenez si birtokát megtartva , Bels-Szolnok megyébe
telepedett, kol 1815. körül megyei fügyész volt Fia III. Ferenez
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(lak. Orosz-mezon) 1848. eltt Bels Szolnok megyének volt fjegy-

zje és úriszéki bírája. Gyermekei a táblán állnak. Ennek nvére volt

Rozália, Malom Zsigmond kormányszéki tanácsos neje, anyja

Malom Luiz á-nak, (szül. 18184-1847.) az ismeretes iró és költ-

nnek, kinek szépirodalmi lapokban megjelent és kiadatlan müveit ro-

kona, a táblázaton álló Simó II. Laj os szándékozik ki adni.

A farczádi Simó család czimere — mint föntebb a metszvény

is ábrázolja — a paizs kék udvarában zöld téren nyugvó arany koro-

na, melyen pánczélos kar könyököl, kivont kardot tartva ; fölötte jobb-

ról ezüst félhold, balról arany csillag ragyog. A paizs fölötti koronán

az elbbihez hasonló kar karddal látható. Foszladék jobbról aranykék,

balról ezüstvörös.

A család kis-solymosi ágából András 1794-ben Sz. Udvarhely

város tanácsnoka, Ferencz ugyan akkor Udvarhelyszék fügyésze

volt. Továbbá P á 1 1815-ben gubernialis és kir. ügyigazgatósági

ügyész; 1847-ben Ferencz ügyvéd Udvarhelyszékhen , egyszer-

smind kamarai ügyész ; másik Ferencz kormányszéki irnok. Pál

Udvarhely város aljegyzje és árvaszéki actuariusa. Károly özve-

gye Vinkler Antónia, kitl szül. Ferencz és Luiz a*

Nevezetes tagja ez ágnak Simó Ferencz Sz. Udvarhelyi szü-

letés festesz, ki Bécsben Öt évig tanulta e mvészetet és 1826-tól mint

arczképfest a kapósabbak közé tartozott. l
) Gyerm. József ésÁg-

u e s. Mind ezek kis-solymosi elönevet használtak és használnak.

Ugyan ezek közé tartozik még kis-solymosi Simó Gry orgy, ki

Udvarhelyszéktöl 1833. febr. 11-én kelt nemesi bizonyítványát Krassó

vármegyében akkori lakhelyén azon évi apriL 29-én kihirdeiteté, ott

azonban most már családja nem létez.

Ugyan e családhoz számíthatjuk, habár ismét egy más ágból

eredhetett, azon Simó Andrást, ki Udvarhely szék börtön

re volt

Simon esaiád. (Felsö-öri). Vas vármegyei nemes család, egyike

azon hatvannégy nemzetségnek, melyek Rudolf királytól 1582-ben

Feís-Or helységre uj adományt vittek. Lásd Zámhó c$.

Simon család. (Máskép Barbácsy) Mosony megyei és innen több

megyékbe terjedt czímerleveles nemes család. Törzse Simon máskép

Barbácsy B e n e d e k, ki fiával I. Jánossal együtt HL Ferdinánd király-

tól 1637. évi dec, 24-én czímeres nemes levelet nyert, mely a következ

') Tudományos Gyjt. 18§7. VI kot, 122.

miqyahqüszjLg csatJjui, X. KT. 13
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évben Vas vármegyében Szombathelyen aa. (Jyorgy vlíéa és vértanú

ünnepe utáni második férián kihirdettetett.

Nevezetes e család származási táblázata nem csak azért, mert

a Dunántúli megyék egy nagy részébe elterjedt, de mert míg egyik ága

az iparos pályán Arad megyébe éa innen Temes megyébe szivárgott,

addig egy másik ág Szabolcsba terjedvén, a haza egyik ieghtfsebb kato-

náját termetté, és báróságra emelkedett ; a nélkül — mint én tudom —
hogy a szét ágazott sarjadék egymás rokonságéról legkevesebbet is

sejtett volna.
]

)

A mennyire a közös törzstl Benedektl két ágnak mai napig

való leszármazásai tudjuk, az következ

:

Simon Benedek
1637.ns<jig szerz'

I. János 1637?
közös szerz.

I. András

Ádám
1780. Kéziben
Zala vár in.

í. Mihály
1788. pnblíe.

IMosonyban.
(K . Margit)

l Fát
szül. M. Ovac 1737.

N. Kallóra költ*
(Hetesényi Zsuzsi

Jáuo*
N. IváRón

Zsuzsi József
sz. 1777. f 1832.

ezredes
1806. báró

r*~*~ _ *—--———j
Lajos

István
itea

Zalában.

II. Mihály
1730.

Zalábna.

Antal
1793.

Somogyban

Bálint

1670. körfii

Gergely

•-•wS***.

Ferencz. I. Imre
Fejér

megye'ben
1794.

Márton
17Ö0,

, í í. Imre
Aradon 1819.

i

—-—

*

1

III. Imre
Teinesvárott 1861.

gyógyszerész.

l

) A báró Símonyi nen zetseg egy részrl , és Temesvárra telepedett

Simon Imre más részrl közölvén velem leszármazási okmányaikat, és a
németség szerztl eredt saját ágazatokat, a nélkül, hogy ama nemesség szer-

ztl eredt egjéb ágakról tudomások lenne, abból látom, hogy a kttzös tö>zs

utódai közös vérségiikröl ma már mit sem tudnak , a mit nemzedékenként tar

tént szétkültczkódésn^ nem is csodálhatni.
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Á táblán álló I. Jánosnak fiai közfií I. András nemzé Ádámot,

és I. Mihály t. Amaz Zala megyébe Rezfbe szakadt

L Mihály Mosony vármegyében lakott, hol 1732. mart. 29-é%

úgy az 1738. évi nemesi vizsgálatkor Simon máskép Barbácsy
néven satyjának Simon Benedeknek 1687-ben kelt czimeres nemes

levele alapján nemességét igazolta. Egy fia P á 1, (mert lehetett több is)

M.-Óvárott született 1737. sept. 6-án
;
és Szabolcs megyébe Nagy-Kal-

lóba költözött még gyermek korában, hol az akkori plébános és es-

peres Veszpréminél mint távoli rokonánál lakott, Ott is nsült meg, elvé-

vén feleségül Hetesényi Zsrtzsánát , kivel János, Zsuzsána és

József gyermekeit nemzé. Ez utóbbi József szül. N. Kallóban

1777. febr. 18-án. Fiatal korában katonai pályára lépvén, kiváló h-
sies érdemeiért ezredességig emelkedett, és mint a Mária Terézia ka-

tonai rend vitéze, loOS-baii báróságot nyert, a midn egyszer-

smind si S im o n nevéhez egy y bett is kapván, neve irás szerint S i-

mony, kiejtés szerint pedig Simonyivá változott Róla Lásd JSi-

monyi név alatt.

I. Jánosnak ffá volt Bálint, ez nemzé Gergely t, ki Fejér

megyébe szakadt, ennek fiai ILMihály, István, György és Já-

nos, kik Polgáraiban laktak és 1780.január havában (ll-ik—14-) ott

nemességüket szintén aSimonBenedek által 1637-ben nyert czimeres ne-

mes levélre alapítva igazolták. Testvérk Márton, Patkán lakott, neve-

zett István és II. Mihály Zala megyébe Bezlbe szakadtak, Fejér

megyétl 1780. dec. 7-én kapván nemesi bizonyítványt, azt 1794. éept.

6-án Zala megyében publicáltatták. TWvérk Antal, Somogy megyé-

ben Tábon lakott, és nemességet ott 1793-ban sept. 26-án hirdetteti

ki. Még egy testvér lakott Zala megyében Reziben, Simoni*
I m r e, ki ott szintén 1794-ben pubfócáltatott, ennek fia II, Im r e mint

puska-mives szakadt O-Aradra, és Zala megyétl 1819-ben kiadott ne-

mesi bizonyítványát Arad me^ye eltt 1820-ban hirleltette, fia HL
Imre mint gyógyszerész Temesvárra telepedett és ott 1841-ben hir-

detteté ki kiváltságlevelét. El jelenleg is.

Ezek szerint, azt hiszem nem csalódunk, ha, a Dunáhtai neveze-

tesen Vas, Mosony. Soprony, Tolna, és Zala megyében élt és elnevet

nem használt Simon-okat szintén e család ivadékainak tartjuk. Ilye-

nek az ismertebbek közül a következk i

Péter 1792-ben szombathelyi czimz, kanonok és csornai

prépost
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József Mosony megyének 1826—1830-ban másod, és elsB al-

jegyzje, 1831—36-ig katonai biztosa,

László Soprony vármegyének 1826—1836-ban másod, 1837-

tol els alispánja. Lakott Répcze*Szemerén. Tán fia Nep. János, ki

1830-ban tiszteletbeli, 1833-ban másod al-, 1840-ben tiszteletbeli, majd

1842-ben rendes fjegyzje, az m% évi országgylésen körete,

1845. évi sept. 11-tl els alispánja volt. (Lak- Pinyén). 1852. Soprony

cs. kir. megyei fnök.

István 1845-töI Soprony vármegye számvevje.

Gábor 1821— 1835. évben Zala vármegye alszolgabirája.

Mihály 1325-tl Zala vármegye alszolgabirája, újra meg vá-

lasztva 1828. jun. 9-én is. — 1835-tl — 1844-évi jul, 11-ig fb' szol-

gabirája*

Pál Zala vármegyének 1841-tol 1844. jul. 11-íg alszolgabirája.

János Zala megyének 1841-ben rendsz. esküdtje, 1844. juL

11-tl alszolgabirája, közben 1847. jun. 15. isméi megválasztva, egész

1849-ig.

A család egyik ága a B arbá csy nevet használja, ez ágból

Tolna megyében Antal (lak. Simontornyán) 1825— 1827-ben f adó-

szed, tán fia Elek 1844-tl 1848-ig ugyan ott tiszti alügyész.

Valószinüleg ezen Tolna megyei ágból Simon F e r e n c z Tolna

megyétl 1825. mart. 5-én kivett nemesi bizonyítványát iakta-helyén

Krassó vármegyében 1826. april. 10- én kihirdette.

Simon család. Gyr vármegyei nemes család. Alapitója Simon

István, ki 1697. évi június 25-én Laxenburgban kelt czímeres nemes

levélben I. Lápét király által testvéreivel Simon János, Pál és Fe
renczczel együtt megnemesítettek.

Czimerök a paizs kék udvarában hármas zöld dombon hátulsó

lábain ágaskodó, ketts farkú oroszlán, els ballábával három búza ka-

lászt tartva. Foszladék jobról aranykék, balról ezüstvorós,

A. családfa l
) következ :

:

Simon N.

látván János Pál 1. Ferencz
nség szerz 1697. 1697. 1697.

1697. közszerz

János.

Márton 1760.

Zámolyon Gyr várna.

Folyt, a köt. lapon.

!

) Családi kózk's Stutnmer György által.
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Márton 1 750., Ari az elbbi Ipvon,
Komolyon Gyr várin.

i z
—*-*

II. Ferenez 1781.
i

' *- -

III. Ferenez f 1830.
Szapon Gyr, várm.

(Takács Eva)

András Mihály

f Szap helységben lak. Fel-Bakán
Pozsony várm. 1862.
(Nagy Rozália.)

Francziska. Péter. Antal. Janka. Eszter.

A család ez ága nagyobbára honn gazdáskodott ; III. Ferencznek

fia András és Mihály Gyr vármegyétl 1846. évi július 8-án

Yettek ki nemességekrl bizonyítványt, mint Szap helységbeli lakosok.

Nevezett M i h á 1 y a Csallóközbe Fel-Bakára tette lakását; és nejével

Nagy Rozáliával a táblán látható családja van*

Lehet, hogy ezen család egy más ágából származott Simon Já-
nos, 1792-ben Gyr kerületi királyi ügy-igazgatósági ügyész; és tán

János is, ugyan akkor Pécsett iskolai Igazgató.

Simon család. (Bethíenfalvi) Mária-Terézia királyaszonytól

1761-ben kapott czímeres nemes levelet.

Czímere a paizs kék udvarában hátulsó lábain ágaskodó arany

oroszlán, els jobb lábával kivont kardot, a balban arany író-tollat tart-

va. A paizs fölötti sisak koronájából az elbbihez egészen hasonló

oroszlán ni ki, Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstkék. *)

A család elönevérl Bethlen f a 1 v á-ról következtetve, Udvar
helyszéki székely eredet.

Simon családi. (Kis-Görgényi) Erdélyben is több Simon nev
család van, ilyen a k. görgényi elnevü, melybl Péter 1794-ben

Kolos vármegye alszolgabirája volt.

Simon család. (Dézsfalvi) Küküli vármegyei nemes család,

azon megyében fekszik D é z s í a 1 v a
?
hol valószinüleg birtokoltak is

Közülök Mihály 1708-ban Bécsben az erdélyi udv. kanczel-

laria tanácsosa és registratora volt. J á n o s 1760-ban Pobokáhan birto*

kos, fia János ott törv. széki ülnök 1827-ben, neje gr. Kán Zsuzsi,

fia Elek szolgabíró 1845. özvegye Keczeli Juliána.

Kristóf 1794-ben az unitária egyház ülnöke, és Dobokában
kir. dezma-szedö. József 1847-ben Küküli megyei aljegyz. Já-
nos Bels Szolnok vármegye alszolgabirája 1847.

A család czímere Mihálynak pecsété szerint a paizs kék udvara

') Adamá Scuía gént ü.
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ban könyökbe meghajlott kar, kezével bárdot tartva, melynek jobbfelé

néz hegyes fokán levágott török fej vérzik
]

)

Simon család. (K. Polyáni) Háromszéki székely család, ki-

ezármazva Fogaras vidékére is, hol El ek !81-ben alszolgabiró volt.

Tán ennek fia E lek 1847-ben kormányszéki ügyvéd és tán ugyan ez

Elek Fogaras vidék aljegyzje 1847-ben. Most ügyvéd Kolosvárott;

nejétl Brandt Rozáliától gyermekei : R ó z a Klein Frigyesné , M á-

r i a orvos Incze Istvánné , Elek és K á 1 m á n.

VsTO82Ínttieg ebbl eredt Simon András 1770-ben gyula-fe-

jérvári czimzetes kanonok, háromszéki esperes, és polyáni plébános, to-

vábbá Simon Gy ör gy is, 1794-ben Bardócz nokszék fügyésze. És

még valószínbben Pál 1794-ben Bereezk város jegyzje.

Simon család. (Cs. szent-királyi) Csikszéki székely, melybl

József 1815-ben Al-Caikszék törvényszéki ülnöke.

Simon család. (Bibarczfalvi) közülök 1847-ben János Hu-

nyad vármegye fjegyzje, F e r e n c z ügyvéd ugyan ott és ugyan

akkor. Fia József.

Simonchieh család. Trencsin vármegyében az 1755. évi nemesi

összeírásokban találjuk Simonchieh Tamást, Istvánt, Jánost
és Mihályt 2

)

Pest megyében Simonchieh János elbb al- és a pilisi járás-

ban föszolgabiró, 1836. nov. 3-tól 1841. évi május 3-ig másod alispán

volt, utóbb kir. tanácsos és a pesti takarék pénztár Igazgatója ; meg-

halt 1856. évi, július 25-én, kora 73, évében.

Simonchieh József (lak Tinyén) Pest megyének 1836—1841.

rendszerinti esküdtje.

Simonchieh Márton 1787-ben a kir. kamarai levéltárnál hi-

vataltiszt.

Ily nev család van Esztergám, Nyitra és Pest megyében.

A Simonchieh — máskép Horváth családról olv. e

munka V. kot. 159—160. lapjain.

Simonfelvai család. Alapitója SimonfalvayM enyhérti 742-

ben III. Károly királytól kapta czimeres nemes levelét.
a
)

Czimere a paizs kék udvarában zöld téren hátulsó lábain álló

) Heveaesi Msa. tomo XXV.
') SzonUgh Dán. közi.
s
) Collect. Herald, nro. 710.
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koronás arany grff, mely clse* fbb lábával kivorít kardot, a ballal ki-

nyílt fehér liliomot tart. A paizs fföttf sisak koronájából az elbbi-

hez egészen hasonló griF emelkedik ki. Foszl&Stk jobbról aranykék

balról eztiatvörös. ')

^iiüoníTy egáléi!. (Német-Ujfalvi) Közülök németujfalvi 2
) Si-

monfFy István eekfidt vok, kinek nejétl körösi Borbély Zsuzsánk-

tól fia Sámuel született Debreezenben 1754. ocfcob. 12-én. — 180S-

ben a Debreczen városa által állított sereg ezredese, 1811-tol pedig

azon város fbírája volt. Meghalt 1821-ben *) Nejétói BéliyeyPrzsé-

bettl gyermekei

:

1. Dániel, 1821-ben Debreczen város föügyvéde.

2. Gábor keresked.

2. László a Nádorhuszár ezredben hadnagy 1821-ben.

4. Károly. 5. Lajos. 6. Ferencé' 7. E r z s ebet Eresei

Pániéi debreczeni professor neje. 8. Zsuzsanna Tegze Mihály

8zathmár-Nómethi városi fjegyz neje. 9. Eszter Kis-Orbán Ist-

vánná. 10. Rozália Kls-Orbán Lajos ügyvéd neje.

A családfa kvetkez

;

Irtván 1734.

___ (Borbély Zsuzsi)
t
"" """

' '

*-- '' —

t

Sámuel Zsuzsa Mária
sa. 1754. f 1821. (1. Németh István (CsapóSámue!)
Debreczeni bíró. alezredes
(Béllycí Erzse) 2. Illésy János

Kia-Eun kapit.J

Dániel Gábor László Károly. Lajos. Ferencz/3W^N O Wo Sö

Debr. fó'tígyv. keres- huszár «»á« '"°'^
(Ve'csey kedö. tiszt g © t* « g*» g-^
Eva) (N. Kos ^ ^ &*-££-< g

Zsófia) S 8 |&2.*
g* £• **" «

Tán e család ivadéka Simenffy K á 1 m á n
7
az ismert zenekölt' is.

Trencsin vármegyében £jnonfíy nev czímerleveles nemes esa-

lád Horeniczen lakott, és e lakhelyektl némely tagjai Horeniczky ne

l

} Adami Scuta gentil. tomo XI.
a
) Német- Jjfalu Somogy vármegyében fekszik, és Czindery László bírja

Fényes Googr szótár IV. 236. lap.

*) h. Halotti ólmélk*dés. Szoboszlai Pap Istvántól Dcbrecseft 1821. é*

Péezely József ? „A valóságos nagy embernek kepe" czimü halotti beszédeket.
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vet vettek fel. 1750-ben a nu kin helytartó tanács rendelete folytán

Trencsín vármegye János ellen nemesség igazoló pert indított

A Trencsín megyei nemesi összeírások
T
) szerint 1748-ban Si-

nionfly néven Horeniczen találjuk idsb Jánost, Györgyöt, ifj.

Jánost, Istvánt, Andrást és fiát Ádámot egy másik An-
drással és ifj. Györgygyei. Ekkor Trencsín városában lakott

György nevezet.

1768-ban Trencsín városában György és fiai Ádám és

György székeltek,

1803-ban Ádám lakott Trencsín városában és 1837-ben ugyan

ott ifj. Á d á m.

Vág-Ujhelyen szintén lakozik ily nev család, rokon-e a följeb-

biekkel ? nem tudjuk.

SimonfFy Jakab 1792-ben a pozsonyi kerületben kir. ügyész

volt. Zemplin megyében szintén a nemesség sorába van írva a Si-

monfFy család. 2
)

Erdélyben a XV. század végérl ismeretes besenyi SimonÖy

Tamás és György, kik mint birtokos székelyek perelnek Barla-

bási Lukács csal.
3
)

Doboka megyében 1702-ben Simonffy család birtokolt Simon^

telkén. *)

Az ujabb korban szárbegyi elnevü SimonfFy család tnt

fel, melybl István ügyvéd és 1847-ben m. vásárhelyi tanácsnok.

Ennek tán vérsége János, 1848. körül kis-türkösi rom. kath*

lelkész.

Simon©vics család. Trencsín vármegye czímerleveles nemes

családa. A megyei lajstromok szerint
5
) székhelye Adamócz helység,

hol 1715-ben János élt, 1748-ban ugyan ott András, 1768-ban

ugyan ott István és fia M a t y á s, továbbá Tamás és Mihály*
1803-ban Adamóczon laktak Mihálynak fiai Miklós és An-

drás, nem különben Mátyás és József.
1837-ben ugyan ott összeirattak Mátyásnak utódai, úgymint

Gáspár, Károly és Lajos, továbbá And r ás és fia János
— végre József egyedül.

') Szontagh Dán. közi.
J
) Szirmay C. Zemplin not. top. 117.
s
) Kállay, Székely nemzet 284.

") Hodor, Doboka várm. 224.
s

) Szontagh Dan» közi.
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Ettl tán külömböz Simonovics nemes család az, mely M. Te-

rézia korában ily czimert nyert : a paizs függlegesen két felé oszlik,

a, jobb oldali kék udvarban arany golyón daru áll, felemelt jobb lábá-

val fehér kövecset tartva, a baloldali vörös udvarban arany oroszlán

hátulsó lábain ágaskodik, els jobb lábával kivont kardot tartva. A
paizs fölötti sisak koronájából a leirthoz mindenben hasonló oroszlán

emelkedik. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. l
)

Simonovics család. Simonovics János 1794-ben I. Ferencz

királytól kapott czímeres nemes levelet.

Czímere a paizs kék udvarában jobbról balra részutosan vont

három arany pólya. A paizs fölötti sisak koronáján két kiterjesztett

sasszárny között, melyek közül a jobb oldali félig kék, félig arany, a

másik félig arany, félig kék, egy arany csillag ragyog. Foszladék mind*

két oldalról aranykék. 2
)

Slmonyf család. (Vitézvári, báró) Följebb a 194. lapon -elé-

adtük származását a Simon máskép Barbácsy Mosony megyei

nemzetségnek, melybl Simon Pál, Szabolcs megyébe N. Kalló-ra sza-

kadt. Itt született 1777-ben febr. 18-án Simon József, ki 13 éves

korában magyar huszár ezredbe állván, rendkivül kitn hadi meré-

nyei és érdemei által már mit a Blankenstein huszár ezredben fhad-

nagy 1802-í*en M. Teréziarend vitéze és mint ilyen Ferencz császár

és király által Bécsbe 1806. évi april 24-én a Mária Teréziarend sza*

, bályzatánál fogva birodalmi báróságra emeltetett
3
) Ugyan ekkor nyert

czímere következ

:

A paizs függlegesen arany és vörös udvarra oszlik, az el8*

térben pánczélos, sisakos vitéz áll
,
jobb kezében kivont kardot, a

balban levágott szerecseny fejet tárva, A paizson bárói korona, és

azon ismét korocás sisak, melyen fekete sas kiterjesztett szárnyakkal

látható. Foszladék mindkét oldalról aranyvörös. A paizst két oldalról

telamonok gyanánt két pánczélos, sisakos vitéz tartja.

Simonyi József 1810-ben másod, 1812-ben els rnagy, majd

alezredes, 1813-ban pedig ezredes lett, és ugyan ez évben a Sz. György-

vitéz rendet is megkapta stb. Vitézségérl, hadi jeles tetteirl, a tö-

rök s fleg a franczia háborúk alatt nevezetes szereplésérl könyvet

lehet beírni, azok elésorolása nem is e mü korlátolt körébe való. A béke

') Adami Scuta gentil. tomo XI.
2
) Ugyan ott.

*) Nö-gy Pá] : Vitézvári báró Simonyi ezredes elete leírása. Pesten 1819.

99-106. lap.
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idején ezrede Magyarországban feküdt, de a c&endes idben mar nem

találta magát oly jól Simonyi éa 1832. april. 25-én a szolgálatból vég-

képen kilépett.

A bárósági diplomát magyar fordításban 1807-ben ju'n. 1-én Sza-

bolcs vármegye levéltárába fogadta. Józsefnek egyetlen férfi örököse

maradt Lajos báró, Arad megyében Vadászi helység stb. birtokosa,

az 1861. évi országgylésen Arad megye Jen kerületi képviselje.

Simonyi család. (Simonyi és Varsányi) Bars vármegye legré-

giebb gyökeres családainak egyike. Törzse Oomes SimondeWos-
s i a n, (az az V a r s á n y,) mely íalu Hont megyében fekszik. E Si-

mon élt a tatárjárás korában IV. Béla király alatt. Meghalt 1294.

év eltt, amidn már emberkort ért négy &ar úgymint I, Mihály
Comes

;
Martonus (Marton) J a k o v és L Péter máskép Phylo

Hont megyei Kér helységet l márka ezüstért vették meg, melyet ne-

kick Málási Simonnak ') fia az egyszem Adorján Comes a maga és

fiai László és Péter, úgy szintén testvére Simon nevében is az esater-

gami sz. Istvánegyhaz ispotályosainak keresztes conventje eltt a sza-

vatosagot is magokra vállalván, bevallott *)

1408-ban Leukus fiának Istvánnak fiai Zsigmond,
Sándor és György és Simonyi Frank adomány mellett birt

Csank és Kér birtokaik végett perelvén Lévai Cseh Péter ellen, Zsig-

mond király elutasítja a nádort és kir. azemélynököt ezen pernek elité-

lésére 3
)

1411-ben Zsigmond király uj adományt ád Simonyi István
fiainak Zsigmondnak, SándornakésGyörgynek, továbbá

Simonyi Miklós fiának F r a n k n a k és Simonyi Imre fiának Mik-
lósnak és Imrének az általok békességben birt Bars megyei

Simonyi, Radobicza, Kis-Türe, Hont megyei Kereskény, Varsány ós

Krakó, Trencsin megyei Dobra, Szuha-pataka, és Nyitra megyei Novoj

helységekre és pusztákra- ft

)

1420-ban Lévai Cseh Péter még nem sznt meg a Simonyiak

elleni perrel, ugyan azért ez évben Simonyi Istvánnak fia György
testvérének Jánosnak b

) is nevében, nem különben Imre fiainak

') Comes Simon de Malus.
2

) Fejér Cod. dipL tomo VI. vol. i. p. 23.
3
) Ugyan ott tomo. X. vol. 4. p. 680.

*) Ugyan ott tomo. X voL 5. p. 138.

') Ezt egy genealógia Sándorral egynek tartja, így áll a táblázaton is,

de alighanem János negyedik (legifjabb) testvér volt, ki ágát fel is tartá.
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Miklósnak és Imrének nevében Perényi Péter országbíró eltt tilta-

koztak Lévai Cseh Péter és várnagya Setétkúthi András idézéseik

ellen. ')

1439-ben Simonyi Jánosnak fiai István és György, Imré-

nek fia I ni r e, és Miklósnak fiai János ésSnicha(?)a ságlii con-

vent eltt Lévai Cseh Péterrel és fiával Lászlóval Csank és Kér vé

gett kiegyeztek. 2
) Ekkor már István és György Lévai Cseh Pé-

ternek udvaruokai voltak.

A családfa Comes Simon de Vossian-tól következleg 3
) sarjad*

zott le :

I. t á b 1 ai

C. Simon
de Wosyan,
1260. kör.

C. Mihály
de Simonyi

;294.
*

Martonus
1294.

Jákó
1294.

I. Páter
v. Phyle

1294.

p<i

mester.
"**

í. István
1380.

Lenkas
mester 1324.

I Imre
1389.

Zsigmond Sándor György
1408 1411. máskép János 1408—11.

1408.J.411^ 'íg^ György.

Folyt, a II. táblán,

L János
1458.

1439.

Mátyás Zsigmond
1498.

Osváld.

János
liarsi alispán

1522.

Lázár.

Zsigmond György Gáspár

Györg.y

István
1615. 1629.

András
1715. barsi követ—*—— —~\

Mihály. Ferencz

Gáspár. Borbála
(1. Prilcszky János
2. Hodossy György)

») Fejé*r €od. dipl, tomo X. vot 6 p. 337.

*) Ugyan ott XI. 367.

i) Wagner Mss. tab. LUL stb
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II. tábla.

I. Imre, ki at I. táblán.

1889.

I. Miklós
1421.

II. Imre
1421.ujlaki

galgóczi várnagy

László
1467. de Simonyi

Frank
1408.

Pál 1498.

Zsigmond
1520.

Mózses
1577.

János
1604.

Mihály
1629.

János
1642.

V. Imre

i
*

i

László
i

"
1

G^bor

MÓzses
1622.

Felicián Benedek
1441. de Simonyi

alias de Vassány.

István de Vassány
alias de Simonyi

Ferenez
Varsányi alias

de Simonyi
r • •* —

-i

Benedek
Varsányi

III. Imre
1625.

Ferenez. István. Miklós.

Mihály. Pál.

Varsányi István.

Mihály

IV. Imre
1642.

(Pogány Kata)

Pál. Farkas. í. Ádám Klára Imre
1696. (Tarnócay (baior

ezredes Menyhért) bárónölgy

Pál György N.
tábornok (gr. Kál-

(b.AporN. noky)
2.gr. Kálnoky N.)

József
Barsi esküdt
1721. 1731.

(Bartakovics
Mária)

János
(Török Anna J.)

Ferenez. Julianna.

1830.
(Pongrácz
Peregrin)

Antal.

János József.

Kis Türen.
Antal.

János.

Ádám,

Ignácz.

Sándor

Simon Teréz
(Sirchich Róza) (Jeszenszky Elek
r——^

» 1 ai n ,

*

Lormcz 1810.)
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A nemzedéksort családi közlés hiányábannem tudjuk a mai nem-

zedékekig lehozni.

1422-ben Imre újlaki, rakoczai és galgóczi várnagy Újlaki

László machói bán özvegyétl kusali Jakchy Annától hü szolgálataiért

kapta Galgóczot, Pásztót és egyéb javakat 1
) beiratképen (inscrip-

tionaliter)* Ennek egyik fia

Feliciá'n 1441-ben pallós jogot (gus gladii) kapott. *)

Feliciánnak testvérétl Benedektl származott a Varsányi

ág, vagy is a simonyi Varsányi család, melybl Miklós 1616-ban

Simonyi helységbeli telkét Lipthaynak zálogitá,
3
) E Miklósnak uno-

kája István volt, kiben táblánkon a Varsányi ágazat megszakad.

1560-ban említetik Simonyi János, mint Bars vármegyének

volt alispánja.
4

)

A XVII. század*els felébl csak birtok zalogitási adataink van-

nak a családról, a midn a buzgó szerznek Lipthay Imrének a Si-

monyi család több tagja is elzálogositá si birtokrészét így látjuk, hogy

1515-ben Simonyi Mózsesnek fia Mózses Hont megye Keres-

kényi, Varsányi, Nyitra megyei koczúri részeit 350 ftért, ugy szintén

1622-ben is elzálogosítja.
6
)

Ugyancsak 1615-ben Simonyi Gáspár és István Simonyi

helységbeli curiájokat, Radobiczán és Nyitra megyei Novaj helység-

beli nyolcz helyet két ezer forintért; 6
)

1622. és 1625-ben Simonyi Jánosnak fiai Imre ós Mihály
kereskényi és varsányi bírtokrészeiket 500 ftért

7
) zálogíttotákel neve-

zett Lipthay Imrének.

1629-ben Simonyi Mihály tiltakozik, hogy Lipthay Imre a Hont

') Lehoczky StemmaL II. 361. lapon , hol mindenféle Simon kereszt,

éa család-nevekrl ir Leboczky, szokása szerint minden bírálat és összevetés

nélkül.

*) Ugyan ott ; említ még 1580. évrl török fogságból kiváltásról , jószá-

gok eladásáról is, de itt ezen és egyéb az evekben bizonyosan téves adatkáit

nem mertem elfogadni.
3

) Sz. benedeki Convent Fasc, VII. nro. 20.
4

) Ugyan ott fase. 1 15. nro- 15.
6
) Ugyan ott Prot. K; 121.

•) Ugyan ott Prot, J. p. 670.
;

) Ugyan ott fasc. VI. nro. fat és Prot. K, p 95. A szerzdés szerint erre

okúi szolgált az is , mert Lipthay alatt valóját megöUé*k,
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hegyei Vawány és Kereskény helységbcli birtokrészekért fizetend

800 ftot ne a gondnoknak Simonyi Györgynek kezeibe. fizesse. *)

A Simonyi család tagjai bizonyosan már a régiebb idkben is

viseltek Bars megyében hivatalokat, azonban ezek neveit Bél-nél is

hiába keressük. Lehoczky ugyan említi, hogy 1557-ben Simonyi Sán-

dor volt volna alispán, a
) de ez ismét vagy töll-vagy sajtó hiba lehet

a névben és évben, mert ez idbl a családfán Sándort nem találunk.

Valamint azt sem, hogy György 16ol-ben volt legyen alispán, a

családfára alkalmazni nem tudjuk.

1735 ben Simonyi Jánosa debreczeni kerületi tábla ülnöke. *)

A táblázaton a vég nemzedék közt álló Sándor kapitány volt

Lehoczky szerint^ és 1798-ban Manbeimnál a francziák ellent Ütkö-

zetben esett el. Csak hogy ennek testvéréül írja Simonyi S i m o n t is,

ki 1792-ben Bars megye alispánja volt. *) és M ó z s é s t is, kik a táb-

lán nincsenek.

Szintén Lehoczky szerint a táblán álló VI. Imre kapitány, a

burkus háborúban 1758-ban esett el.
5
)

A családfa — mint látjuk — nem teljes, az utóbbi három, négy

nemzedék nem áll rajta.

Elé soroljuk még a család tagjaitaz ujabb idkbl, ki, mily hiva-

talt viselt ? nagyobbára a hivatalos névtárak alapján, a mennyire össze

szedhetk valának.

Gyr g y 1721-ben Bars megyei esküdt volt. Flórián ugyan

az 1792-ben*

Bars megyében megyei hivatalokat viseltek a következk:

Dénes másod alispán 1824—1326. években.

József számvev 1824—1826.

Alajos fszolgabíró 1826—1828.

Elek alszolgabiró 1826-ban, számvev lett 1828. körül és az

volt még 1840-ben is.

Flórian rendszerinti esküdt 1824—1826-ban.

Libófius 1828— 1834-ben r. esküdt szolgabírói czímmel,

') Sz. benedeki Convent 1629. Fasc. 133. nr. 53. én PM. U pag. 66.

•) Lehoczky títemmat. II. 362.

*) Ugyan ott 1. 184.

') Lehoczky Stemmat L 188. lapon 1775-ben írja alispánnak, a II. 363

lapon pedig 1796. évre, mert „modern uau alatta könyv megjelenne ideied

érteti V

*) Ugyan ott H 363
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i. Jb-ban al-szolgabiru ibirói odmmel 1841-ig, 1842-tl házi f adó

*zeá 1848 íg.

Károly 1830—1835-ben r. esküdt, 1835-ben aladószed, 1841-

ben tiszt, alazolgabiró.

Ferene* 1829—1837. afögyész, 1838—1841. fó szolgabíró,

1842-tl hadi foadoszed, 1842-tl e I s a 1 i s p á n.

A d e o d á t 1836-ban alszolgabiró, 1842-tl fszolgabíró 1845*

octob. 20-ig.

Kornél 1838—1842-ig aljegyz.

Sándor 1837-ben esküdt 1848-ig.

Simon 1842. jun, 7 töl alsaolgabiró 184Wg.

Hyítra megyében János 1844-tl r. esküdt volt

Elek 1792-ben m. kir. test-r.

Laj os 1846-ban cs. kir. gyalogsági fhadnagy.

István ugyan akkor vértes ezredbeli kadét.

Mórioz ugyan akkor dragonyos cs. kir. fhadnagy és osz-

tály segéd. 1863-ban Raáeezky huszár ezredi ezredes.

István ugyan akkor a 33. számú gyalog epredben hadnagy.

Victor 1846-ban cs. kir. kadet, volt testr, m,
/9-ben 29-ik

honvéd zászlóálji fhadnagy és százados, hadi törvényszékileg elbb

halálra, utóbb 12 évi várfogságra volt Ítélve.

János 1868-ban cs. kir. kapitány a bécsi aggastyán intézetben.

Gyula 1863. tengerész kadet.

A család czimere a p&izs kék udvarában dombon karó mellett

zöldell szltke, szlfürttel, kétfell egy, egy seregély ül az ágakon,

és a szltke —* úg> Iá (szik — karddal van átszúrva. *)

Nem e Simonyi családból, de valószinüleg a Dunántói létez'étt

vagy most is él Simonyi nemzetségbl ered azon Simony Péter, ki-

nek fia János 1451-ben Bottyán helység fele részére határjárási ik-

tató levelet vett ki a Vasvári káptalantól. a
)

Valamint szintén nem ezen, hanem tán valamely Simon csa-

lád egy ágát mutatja a következ ") származási tábla is :

') Simonyi Györgynek 1721. évi pecsét nyomata szerint, és Lehoczky

Stemmat. II. 362.
2

) Sitkey család Begestrnma 73. lap.
s

; Dcméndy Theszéryíélo perben.
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Simon-ístván
(Fehér Klára)

József Miklós. János. Anna Margit
(1. Katona István (alattyáni

2. Kö'szeghi Menyhért Baloghy
János)

r
János. Antal. József.

István. József. Klára.
(Csernyus
Jánosné)

Sina család, (Hodosi és Kizdiai, báró) Dúsgazdag bankár csa-

lád, melybl Sina Simon- György e század els negyedében to-

rökországból Magyarországba telepedett, és itt birtokott szerzett. Meg-

halt 1822. aug. 3-án kora 58. évében. Els nejétl N. Iréné- tol ma-

radt fia György-Simon, második feleségétl Gyra Katalintól (kit

mint Csetéry bécsi nagy kereskednek özvegyét vette el) maradt fia

János, most a Sina bankárház fnöke Bécsben. Ennek neje Nicorus-

sy Mária, gyermekei nincsenek.

György-Simon szül. 1785. nov. 20-án, miután már Magyar

országban a kir. kincstártól kir. adományként Tcmes megyében Hó-

dost, Kizdiát, Orczidorfot, Kalatsát, Gróf Hoyostól Rittberget (Temes

ben), Báró Brentanótól Teplicskát és Beszterczét 1814-ben Trencsin

megyében, Simonytornyát Tolna megyében gr. Eszterházy Károlytól

szintén 1814-ben, és Rapolten-Kirchent Ausztriában hzg. Ditrichstein-

tól megszerezte, 1828-ban hodosi és kizdiai elnévvel magyar
báróságra emeltetett ; majd a görög kir. megváltó, és (1838-tól) a

török császári nischani iftikar jeles rendnek vitéze, "a görög király

átalános ügyvivje lett ; ezek mellett egy ausztriai szabadalmas pénz-

váltó intézet igazgatója, a görög nem egyesültek iskolai alapítványi bi-

zottmány tiszteleti tagja és Szeged sz. kir. város tiszteleti polgára volt

A jószágszerzés ezután még nagyobb mérvben folyt, 1832 -ben

Ausztriában a mauerbachi, gfröfii, farafeldi állami uradalmak, 1835-

ben Magyar országban gróf Hlésházy trencsini, báani és Morvaország-

ban brumovi uradalmai vétel utján járultak az elbbiekhez.

1836-ban gróf TaafFtól megvette a misliborziti, 1837-ben az ál-

lamtól a welehradi urodalmat, mindkettt Morva országban.

1838-ban kevermesi Tököly Péternek Temes megyében blumcn-

thali
;
Csanád megyében kevermesi urodalmait



sixa 209

1839-ben Ausztriában Károly föherczegtöi Lsopoídsdorfot, Csn
országban az államtól Podjebrad-oi

1842-ben gr. Festetich testvérektl a tolnai urodalmat,

1843-ban Trencsin megyében a mesaeni urodalmat, Bossiinyi Si-

montól,

1844-ben gr. Hunyadytól Soraogy megyében a Siinongáthi, hzg.

Wasa-tól Morvaországban az Eiehorni, gr. Ugartétói a rosaitzi, fókzg.

Károlytól a parsitzi morvaországi, gr. Zichytöl Gyrmegyében & szent-

miklóai éa leideni uradalmakat.

1845-ben B. Eötvöstl Fejér megyében az ercsM, 1847-ben gr. Ebé*

ttrházytól Pozsony megyében a semptei, gr. Zichytöl Somogy megyé-

ben a magyar-attádi, gr. BombelleBtol Tolnamegyében a kaímoki ura-

dalmat, végre gr. Viczaytói a gödölli urodalmat YQÜe meg.

Ennyi ingatlan birtok" mellett nem csak a birodalomnak legdúsabb

bankárja volt, de egyszersmind Magyar ország els birtokosainak is

egyikévé lett; és midn 1856. évi máj. 19-én Bécsben kora 73 évében

meghalt, egyetlen fiára II. Simon Györgyre közel 80. millió p.

for. értéket hagyott bátra. Nevét a budapesti lánczhid, melynek egyik

létesítje volt, örökíti. Neje volt morrodai Derra Katalin, kitl született.

Nevezett II. S i m o n G y ö r g y báró, görög királyi nagy követ az

ausztriai udvarnál és 1 858. óta a magyar tudományos akadémia igazgató

tanácsának tag^a, hazafiúi nemes indulattal hozott adományai közül két-

ség kivül legmaradandóbb emléket állított magának azon 80 ezer fttal,

melylyel a magyar akadémia alapjához járult ; nejétl dézsánfalvi Gyika

Ifigeniától egy fia II. György elhalván, csak leányai Katalin,

Anasztázia és Irene élnek, ezek egyike gróf Wimpíenliez, másik

hzg. Ypsilantyhoz ment férjhez.

A családfa következ

:

í. Simon
f 1822. aug. 3.

(1. N, h-ene.

2. 0yra Kata)

1-tl I. György Simon 2-tól János
sx. 1785- f 185*>. bankár Bécsben

1828. béré. (Nicorussy Mária)

(Derríi Kata;

II. Simon György
m, akad. igazg. tag

é% görög kir. követ.

(Gyika Ifigenia)
___ __

'Kata. II György ATiaRzíá?.ia. Iréné,

f

KLAOTAKOKS^ÁO C£J-IÁSAI X. KT. 14
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A család czíinere ékes vágással három udvarra osztott paízs, a

középs gála alakú udvar alján magas szikla emelkedik, a jobb oldali

udvar baloldalából kétfej fekete sas fele testrésze látszik ki, karamá-

val pallóst tartva ; a baloldali udvarban arany oroszlán, hátulsó lábain

ágaskodva
;
három rózsát tart. A paizs fölött három koronás sisak áll,

a jobb oldalin kétfej fekete sas szétterjesztett szárnyakkal
,
jobb lába

karamával pallóst tartva, a középs sisak koronáján három strucztoll

leng, a baloldali sisak koronájából els jobb lábával kivont kardot tartó

oroszlán emelkedik ki. A sisak takarók alatt a paizsot két oldalról tela-

monok gyanánt egy-egy oroszlán fogja. Alul szalagon a családi jelszó :

„ser varé intaminatum" olvasható.

Sfnay család. Bihar megyében van fb'fészke, innen elterjedt to-

vább Í3. Ismert törzse Sinay Sámuel, született 1698-ban ELBagoson,

hol föbiró volt Mária-Terézia alatt 1744. és 1758-ban, mint föl-

kel nemes, a maga költségén vitézkedett. Utóbb M. Derecskére a

maga curialis birtokába vette lakását, hol meg is halt 1775-ban. Fija

Sinay Miklós hires tanár, rendkívüli tudománya és buzgóságú

prot tudós és superintendens Debreczenben. Született H. Bagoson Deb-

reczen mellett 17&0-ban, A debreczeni fiskola togátus deákjai közé

1746-ban íratott ; itt vé-

gezvén tanulmányait

,

külf&ldí akadémiákra

GrÖningába, Franeeker-

be és Oxfordba ment.

Ez utóbbi tanintézetben

s átalán szólva angolor-

szági idzése alatt is-

merkedett meg a píís

pöki egyházigazgatás-

sal, melynek késbb oly

kitartó és ügyes, de sze-

rencsétlen bajnoka lett.

Haza térvén, elsbben

madarasi lelki pásztor,

majd a debreczeni fis-

kolában a görög és la-

tin ékesszólás és törté-

nelem tanára lett, és ezt

30 évig nagy buzgóság-
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gal vitte. Hit&lekekezetejogainak lelkes véde, egyszersmind a helv. hitv.

ref. egyházban a papi fél felsségének makacs bajnoka volt Mély

és azéles tudományosságának tanúi nemcsak a reform, egyház történe-

térl nagybecs dolgozata, mely kéziratban a marosvásárhelyi Teleki-

féle könyvtárban hever, hanem a becsi békekötés ama Commentárja

is, melyet „Victorinus de Chorebo" álnév alatt 1 790. nyom.

hely nélkül f
) kibocsátott Valamint azon római dassicusok kiadásai is,

melyek azon idben nagy becaüeknek méltán tartattak. Fennebb emlí-

tett egyház-igazgatási elvei miatt nemcsak superintendonsi, hanem ta-

nári hivatalát is elvesztvén, némi segély — vagy nyugpénzbö'l élt

1808. évi aug. 30-ig, a midn meghalt. A már — állítólag — sei ál-

tal is élvezett, de többé nem okadatolhatott nemességet tudományi és

oktatási érdemeiért kapta II. József császártól 1783-ban, és ujjolag ki-

adott czímeres levélben II. Leápold királytól 179 i-ben. *) Neje volt

n. váradi Bárányi Erzsébet ; ettl gyermekei

:

József sz. 1760. a gyalogságnál katonáskodván, mint fhad-

nagy halt meg Derecskén 1803-ban.

Julián a sz. 1762. Meghalt 1805. Neje volt Márkus Pál Bihar

megyei püspöki lakosnak.

Gábor sz. 1764. Hites ügyvéd Debreczenben. Neje Létai Má-
ria. Meghalt 1826.

Sándor sz. 1766. Hites ügyvéd Debreczenben. Neje Rados
Francziska. Meghalt 1831.

Márton sz. 1770. Huszár ezredbeii rmester. Nje Szokolai

Zsuzsanna. Meghalt 1818 Püspökiben.

Miklós sz 1781. fiatal korában katholizált Kassai püspök
urad. ügyésze volt- Meghalt Kassán 1854. Ezek közül

Gábor nak gyermekei

:

1) Károly sz 1797. M. pércsi, Bodóházi pusztai földbirtokos,

debreczení polgár. Neje Dávidházy Karolina Öt gyermeke a táblán

látható.

2) Ferenoz sz, 1806. h. ügyvéd s táblabíró Bihar vármegyé-
ben Neje Ecsedi Terézia. Meghalt 1855. N. Váradon, Négy gyermeke
a táblán látható.

') Csttme a könyvnek Silloge actorum publicorum, quae celebris suo merito

pnciftcalionh Viennensis anno 1606 initae históriám , artt'cuiorum ejus Sensum et de-

nique uníversam ejm conslitutionem lucutenter tllvstrant. Omn\a nunc primum edito

opera et studia Pictorini át Chorebo. 1790.
l
) Couect herald.

14*
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3) Lajos sz. 1810. Huszár rmester volt Lakik T«mesvárótt

4) Dániel sz. 1812. H. Böszörményben gyógyszerész. Neje

Horváth Zsuzsanna. Meghalt 1850. H. Böszörményben. Öt gyermeke

a táblán látható.

5) Ágnes szül. 1804. Zelízi Károly lelkész neje.

Sándornak egyetlen fia Zsigmond sz. 1806. Debreczeni

polgár, nejétl Hanke Franciskától négy gyermeke a táblán van kitéve.

Mártonnak egyetlen fia Márton szül. 1814. Asztalos mes-

ter ; mhalt 1857. Püspökiben. Egyetlen fia III. Márton sz. 1846.

Miklósnak három gyermeke maradt, mint a táblán láthatjuk.

A családfái táblázat ez :

Sámuel
sz. 1698. f 1775.

r
— —A.

,

Miklós

sz. 1730. f 1808.

tanár én Superintend.

(váradi^arauyiErzse)

József
sz. 1760.

1 1803.

Juliána
sz. 1762.

f 1805.

(Márkus
Pál)

Gábor
ez. 1764.

f 1826.

(Látat

Mária)

Sándor
ez. 1766-

f 1831.

(Rados
Francziska)

Márton
sz. 1770.

f 1818.

(Szokolai

Zsuzsi)

Miklós
sz. 1781.

t 1864.

Kassán.

Zsigmond Márton
sz. 1806. sz. l§U_tl851.

(Hanke Fáni) ^^^
sz. 1846.

Teréz Erzse Miklós
sz. 1800. sz. 1805. sz. 1814.

f 1860.

Sámuel Mária Lajos János
sz. 1842. sz. 1845. sz. 1854. sz. 1857.

Károly Ágnes Ferencz Lajos Dániel
sz. 1797. sz. 1804' sz. 1806. f 1855. sz. 1810. sz. 1812.f 1860.

(Dávidházy (Zelízi Kár.) (Ecsedi Tere'z) (Horváth Zsuzsa)
Karolina)

Emília Miklós Ida Antal Aibertína

sz. 1841. 8Z.Í843. 3Z.1846. sz.1848. sz.1880.

Miklós
sz. 1837.

Ferenci
sz. 1839.

Erzse
sz. 1841.

Luiza
ss. 1844.

.«A»

RZ

ílabor

1840.
Károly
sz. 1842

Karolina Ida Sándor
sz. 1844. sz. 1846. sz. 1849.fl851.
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A család czímere— mint feljebb a metezvény ábrázolja, — a paizs

kék udvarában zöld téren fehér ssikiából emelked pú-amis ,
melynek

alján emléktábla látszik, a piramist körül övedzi egy koronás arany ki-

gyó, fejével jobb felé fordulva és szájában nyitott könyvet tartva , az

udvar fels jobb oldali szegletében arany nap, baloldaliban ezüst fel-

hold ragyog. A paizs fölötti sisak koronáján két kiterjesztett sas-

szárny között vörös mezü kar könyököl , irótollat tartva. Foszladék

jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

A Sinai név Erdélyben sem ösmeretlen, hol Sinai László KJ8-

kfíHÖ megyében Szélkúton birtokos.

Síüczendorf család. Gróf Sinczondorf Kristóf 1655-bci*,

János-Károly 1662-ben, Lajos, János és Albert 1859-ben,

Rudolf, Fridrikl 659-ben vétettek be országgylésileg a magyar

honfiúsitottak közé. *) Közülök Fülöp-Lajos 1729-ben bibornok,

gyri püspök volt.

Siotiler család* melyneknevét S c h i a d 1 e r-nek is írva talál-

juk, és róla már itta 87. lapon is tettünk említést, a XVII. század végén

élt sei közé számítja azon Sindler Pált is, ki 1675. nov. 18-áai Kor^

ponai birtokát Szelényi Jánosnak zálogítá el.

Sinka család. Hunyad megyében birtokos. Mihály 1715-ben

azon megyénél alszolgabiró, László pojánai és vályajepi birtokos,

Krisztina 1671. körül ifj. Noptsa Péternek neje volt.

Siokal család. (Sinkai) Fogaras vidéki család , melybl J á-

nos, György és András Fogarasvidéki persáni birtokokra nézve

1791-ben az erdélyi országyülésen ujabb kir. adománylevél kiadatását

és a szélbeli katonaság felállításakor elfoglalt Sinkai birtokuk helyett

másiknak adatását kértek— Sándor fkormányszéki ülnök, meghalt

1861-ben. E család valószínleg egy a foljebbivel.

Sinkovieh Horváth család. Czímerleveles nemes család, mely-

nek nemes levele Fülek városában elégett, mint ezt Nógrád megye

1715. évi jul. 15-én kiadott nemesi bizonyítványában elismerte. A
szerzk egyike — úgy látszik — azon Sinkovich Horváth Lukács

volt , kinek (úgy látszik , második) nejétl Terchy Annától leánya

Kata Tajnay György neje volt 1670. táján.

Lukács testvére lehetett azon György, ki szintén azon idben

élt éa Erdélybe nsült, legalább neje Serédi Veronka volt, kitol gyer-

mekeit mutatja a következ táblázat :

,%
1655. évi 119. törv, cfc. 1659. évi 131. 133. törv. cs. 1662, évi 54. t. ex
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(öerédi Veroüka)

Ilona Zsófia ^ZS^y
(Kércsy János) (P Szarvady HUzáT

András) .

Más ágakból származott Sinkovich Mihály, ki 1712-ben Nógrád-

tól nemesi bizonyítványt kapott, 1722-ben szintén a nemesség sorába

íratott, 1 755-ben is élt , vagy hasonnev fia volt azon Mihály, ki

ekkor a nemesek lajstromába Íratott, 1755-ben nevét a nemesek név-

sorában találjuk. Ugyan azon évi nemesi lajstromban a jövevények

között találjuk Füleken lakott Andrást, ki 1760. jan. 17-én fia Já-

nos részére kapott Nógrád megyétl nemesi bizonyítványt.

Sipeky család. (Paksi) Hont megyében van Fels és Alsó-Si-

pék (hajdan S i p i k) helység, amaz az esztergami érsekségé, emezt

többen birják. Nógrád megyében is van Sipek helység felerészben a

Forgáeh grófok , másik felerészben a Bálás nemzetség si birtoka.

Ezek közül tehát melyikrl vehette nevét a Sipeky család ? — biztos

adatok hiányában csak a valószínségre támaszkodhatván, azt véljük,

hogy a Hont megyei Alsó-Sipék helységrl. ,

)

Bizonyos az, hogy A.-Sipék helységet hajdan Sipéky vagy Si-

píky nemzetség bírta $ ebbl Sipéky Ferencz 1551-ben Hont várme-

gye szolgabirája volt. 1636-ban élt Sipiky Istvánnak özvegye , Si-

pék helységben birtokos, a midn Csúfhy Mártonnak Mányay Anná-

tól született leánya Anna, Köteles Istvánné anyja ellen, úgy nevezett

Sipéky István özvegye ellen is tiltakozott az alsó-sipéki részbirtokok

elidegenítése miatt *) És Hont megyei Sípék helységben csakugyan a

Mányay család után lett birtokos a szúdi Dúló család.

Mindezek mellett még a Paxi máskép Sipeky család si
eredetérl a dereng homályt el nem oszlathatjuk. A mohácsi

szerencsétlen ütközet , mely annyi családot zavarba hozott és

tönkre tett , ezen család eredetét is homályba borítá ; és igy csak

sejtenünk lehet , hogy az ország alsóbb vidékérl , hol a dúlás,

pusztítás nagyobb volt, mint például a Tolnai megyei Paks hely-

ségbl (ma mezváros) mozdulhatott ki fölfelé , biztosb vidékre

vágyva, a Paksi máskép Sipeky család is. A család elévtiletlen ha-

gyományai szerint Budának török kézre jutása után mint János király

vort híve, telepedett Paxi máskép Sipeky Tamás Nyitra megyébe, hol

') Csak e helység neve Sipék, nem Sipek !
a
) Garam sz.-benedcki Convent. fa se. 14& nro. 18*
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hol fleg a néhai Czobor nemzetség pártfogása alá jutott. Itt 1572-ben

Czobor Imrétl akkor

nádori helytartótól, ré-

szint hü szolgálatai ju-

talmául, részint pedig

kész pénzen szerzett

Dojcs és Unin helysé-

gekben birtokot. Á bir-

tok szerzés mellett Ta-

más, nemesi eredetérl

is megemlékezve, mint

nemesi szülktl szár-

mazott és nemesi gya-

korlatban él 1579. oct.

16-kán Prágában kelt

czimeres nemes levél-

ben Rudolf király ál-

tal nemes Eöttheóvény

Katalin nejével együtt

újólag a nemesek sorá-

ba iratotí ;
2
) mely újó-

lagos czimeres nemes levél Nyitra vármegyének 1 582-ben (feria 5-ta

proxima post festum Kativitatis B. M. V. proxima praeteritum) tartott

törvényszékén kihirdettetett.

A törzs fiának Miklósnak gyermekeit fölmutatja a garan

sz.-benedeki Conventben egy 1598. és 1611. évi bevallási oklevél.

István nejévei Szabatkay Annával következ öt gyermeket

nemze : Pált, Andrást, Istvánt, Miklóst és Annái Ezek

közül

Andrásnak Parapatacsis Ilonától két fia maradt : György és

Ádám, ez utóbbi a Rákóczi forradalom alatt megöletett

II. Istvánnak nejétl Paskony Zsuzsannától gyermekei vol-

tak Zsigmond, Lázár, kik magnélkül múltak ki, továbbá M á

-

I y á s, és leányai Anna-Mária, Éva, Dorottya és Bora.

]
) Katonai Hist. eritica XXVI. p. 71. és utána Leboczky Stemmat. Ií.

*) A nemes levél sz&vai : Evndem Tkomat* Paxy altat Sipeky, qui et anSea

nobilibus jperenHbvm ortus el libertate nobilitari %avi*uz eeee dicitur denuo in

coetum tí numerum verorum ctlqtte indubitaiorvm .... nobilium duximu* eooptan-

ibrttb.
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Tamástól mint származott napjainkig a Sipeky család, a kö-

vetkez táblázat mutatja ;

Tataás
1579.

(Eöttbövény Kata)

Miklós
(Borsy Kata)

Gáspár
t

íí. Tamás
t

1. Pál András II István

1649. (Parapatasiea (Paskony
(Visnyovíseky Ilona) Zsuzsa)

Borbála)

István
1598. 1611.

(Szabatkay Anna)

Miklós. Anna.
f 1697.

Zsigmond Lázár Mátyás. Anna Éva. Dorottya. Bora.
f t Mária.

György Ádám.
t

Mihály
(Pribérszky
Benjámin
Ilona)

Ilona
(Tiszta

Ferenci)

Mária
t

I. Imre
sz. 1667, oct. 16.

Sasvároft
(Bossányi Ilona)

Mihály
20 eVes
korban

f

Bóza Bora
(Majthényi ('Pulay

Antal) János)

Sándor László
sz. kereszti sz. 1692.
plébános april 24. f 1753.

(Ebeczky
Mária

"

sz, 1703. f 1*742)

Gábor
jezsuita.

Imre

t

Imre Anna*
Teréz

Teréz*
Anna

József- M. Anna
Antal az. 1725.

ftz.1722.febr. 8. jun. 15.

Láván.

Klára
Ilona

az. 1727.

aug. 8.

Bora
sz. 1729.

jan. 1.

Róza
ez 1730.

oct. 4.

Mihály-
János

ss. 1731.

sept. 29.

f 1784.

(De Adda
Erzsébet)

lgnácz
sz. 1735.

jui. 4.

Janka Ferencz
sz. 1786. sz. 1793.

(Jeszenszkyne')

Ágoston
1862.

II. Sándor
sz. 1794.

aisólóezi birtokos

(Ugronovies Mária)

ni. Sándor
(Piácsek
Szidónia)

Emma
(Czaderezky

Ern)

György
kaszár kapit.

t

% °

László Imre I. Sándor
sz. 1753. jui. 2. sz. 17ö6.f 1808.

(Hunyadj Mária) u> U
•i

Irma. Karolina. IV. Sándor. Béla.'
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í. Pálnak, a legidtfsb testvérnek, ki 1649-ben élt, felesége

volt Visnyovszky Borbála, ettl születtek gyermekei : M i h á 1 y, I.

Imre, Ilona Tiszta Ferenczné, és Mária hajadon.

Mihály (Pálnak fia) bitestársával >>ernes Pribérszky Benjámin

Ilonával bárom gyermeket nemzett : Mihályt, ki 20 éves korában

halt meg és temetettetett Pozsonyban a sz. ferenczes szerzetnél, Rozá-
liát Majthényi Antalnét és Ilonát Pulay Jánosnál

I. Imre (Pálnak másod fia) szül. 1667 ben oct. 16-án és a

Nyítra megyei sasvári egyházban kereszteltetett. 1690. jan. 22-én vette

n#ül Bossányi Ilonát, ki Komárom megyében 1669. jut, 10-én szüle-

tett. l

) Ettl öt gyermeke lett, úgymint 1. Sándor, Szent kereszt

mváros plébánosa, 2. László, kirl alább, 3. ö á b o r je3uita, 4.

Imre, és 5. ismét Imre, de mind kett korán elhalt.

László, Imrének fia, sz. 1692. april. 24-én
;
gyfirtít váltott ne-

jével Ebeezky Anna-Máriával 1720. april. 14-én ö
), megesküdtek má-

jus 12-én, lakodalmaztak sept. 8 án Léván. Meghalt 1753. máj. 21-én,

és 22-én eltemettetett aszllsi templom kriptájába, neje meghalt 1742.

mart 7-én, és a szent-kereszti templomba temettettett. Gyermekei ko

vetkezleg 4
) születtek

:

a) József-Antal szül. Léván 1722, febr. 8-án.

b) Mária-Anna szül. 1 725. jun. 1 5-én (B. Bossanyiné).

c) Klára-Ilona szül. 1 727. aug. 8-án (Ordódyné).

d) Borbár a szül. 1729. jan. 1-én.

e) Rozália szül. 1730 octob. 4-én. (Tán ez Litassyné).

f) M i h á 1 y - J á n o s sz. 1 731. sept. 29-én.

g) Ignáez-Lászlo sz. 1 735. jul. 4-én.

h) Károly szül. 1737. jan. 3í-én.

i) Apollónia szül. 1739. febr, Vi m. (b. Rudnyánszkyné).

Ezejk közül Mihály-J á n o s feleségül vévén De Adda Erzsébe-

tet, ettl nemzé fiait László-Imrét és Sándort; meghalt 1784.

mart. 26-án, eltemettetett a nyeri kápolna sirboltjába. Emiitett fia

') Sipeky Imre családi jegyzetei szerint.
J
) Ebeezky A. Mari* Léván szül. 1703. mart. 16

r
án.

*) Sipeky LáSzló családi jegyzetei szerint.
4
) Ugyan ott
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László -Imre (szüL 1753. jul. 25-én) úgy látszik
.

— mag nélkül

halt el. Azonban testvére

Sándor (szül 1756. jul. 7-én Szöllsön) tovább terjeszté a csa-

ládot 1784. jul. 27-én nül vette Hunyady Máriát, Meghalt 1808. maj.

7 -én, eltemettetett a nyeri sírboltban. Gyermekei következk:

1. Janka (Ignatia , Antonia-M.-Jozéfa) szül. Nyéren 1786.

maj. 10-én.

2. Ferencz-Xav szül. ugyan ott 1 793. jan. 9-én.

3. Sándor (János nep.) szül. 1794. mart. 7-én; ki jelenleg is

él Alsó-Lóczi birtokán, és atyja és nagyatyja a mostan élö nemzedék-

nek. Neje Ugronovich Mária, kitl gyermekei Ágoston, Sán-

dor, Emma, György születtek.

A család birtokos Pozsony megyében Alsó-Lóczon, mely most

fszékhelye.

A család czímere — mint a metszvény is ábrázolja — a paizs

kék udvarában hármas zöld halmon ágaskodó gríf, els jobb lábával ki-

vont kardot villogtatva. A paizs fölötti sisak koronája fölüti félig arany,

félig kék csillag ragyog. Foszladék mind két oldalról aranykék.

Sípos család. Békés, GömÖr, Heves, Nógrád és Szabolcs me-

gyék nemessége sorában áll ; azonban több ily nev nemes család van.

Trencsin megyében Sípos András czímeres nemes levelét 1671-

ben hirdette ki ; valószínleg ennek elei vagy utódai éltek Xjirócz

megyében, ') legalább ott is volt Sipos nev nemes család, mert 1755-

ben Nógrád megyében Sipos József és Andrása nemesi vizsgá-

latkor nemességök kimutatást végett Turócz megyébe utasítattak ; és

— ágy látszik — azt onnan ki is mutatták, mert még azon 1755. évi

kétségtelen nemesek lajstromában olvassuk Sipos Andrást, Já-

nost, és a már akkor elhalt Józsefnek árváit másik Jánost és Jó-

zsefet, mindnyáját mint megyebeli Becske helységbeli birtokosokat
2
)

hol utódaik most is élnek.

Másik Sípos nemzetséget volt alapítandó Sipos Miklós,
ki nejével Kozák Magdolnával együtt 1702. jan. 27-én I. Leopoid ki-

rálytól nyert czímeres nemes levelet, mely azon évben Máramaros vár-

megyében, 1724-ben pedig Szatmár vármegyében hirdettetett ki, és

eredeti valóságában Szatmár megye levéltárába jutott, valószínleg a

tulajdonos kihalásával.

') Szontagh Dániel közlése.
3
) Nógrád várm. jegyzkönyv.
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Sípos család. Szabolcs, Békés megyei nemes család. Törzse Sí-

pos György 1613. april 4-én II. Mátyás királytól kapott czímeres

nemes levelet.

Czímere a paizs kék udvarában hármas begyen hátulsó lábain

ágaskodó bakkecske. Á paizs fölötti sisak koronájából hasonló bak-

kecske emelkedik ki.

ügy látszik — e Sípos György egy személy azon Sipos György-
gyei, ki 1614-ben Szatmár megyében Vállaj hegységben egy nemes
házhelyet (curiát) nyert kir. beleegyezéssel ; *) és Szatmár megyében
Sipos nemzetség e század elején is birtokosnak iratik Domahida hely-

ségbén. 2
)

Említett Sípos György Nyir-Bátorból, késbb Szabolcs. vár-

megyében birtokot szerzett Mihályiban , ennek egyik fia András
volt, ki atyja halála után Szabolcs megyében Gebén lakott, és két fiat

nemzett :Jánost és Mihályt. Ezek közül Mihálynak volt egy

F e r e n c z nev fia, ki Kecskemétre telepedett , ennek Ferenez
nev fiától származtak : I. G á b o r, II. G y Ö r g y, ÜL F e r e n c z és

I. J ó z s e f békési reform, lelkész. Ez utóbbinak nemes Tanárky Esz-

tertl nemzett figyérmekéi II. József, II. G á b o r mérnök, S á n-

dor Békés vármegyének 1848-ban alispánja, és Antal Bókes me-
gye levéltárnoka. Ezek származási fája

3
) következ :

Sípos György
1613.

Nyírbátorban
Mihályiban.

András
Gebén.

János. Mihály

íljábor
+

I. Ferenez
1746. Kecskemétre

II. Ferenez
(Kiás Juliána)

II. György f III. Ferenez I. József f 1840.
(ns. Baky 1818. belesi

Lidia) ref. lelkész

_____ íTanárky Eszter)

II. József
M. Serényben
segédjegyz
(Klein Janka;

Gábor Sándcr Antal
mérnök Békés volt honvéd.

Syarvason v. alispán 1848. Békés m. levél-
(Waltersdorfer lak Szarvason tára. lak.Gyulán

Zsuzsa) (Dobsa Amália) (Szvistetnicaka *

„ Domicella)

') Szirmay Szatmár várm. II, 48, - -
J
) ugyan ott II. 62. — ») Mogyoróssy

JintB közi. szerint
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1. József békési lelkész J ó z s e f> G á b o r és Sándor fiai

nak beiktatásával nemességét Békés megye eltt 1 8 19, évben 525.

sz. a., Antal fiáét pedig 1832. évben 21. szám alatt kibírd otteté.

Sípo« család. Ezen, vagy más Sípos családból származott-e Sí-

pos János, kinek nejétl Szepessy Erzsébettl leányai E r zsebet
Nagy Andrásné és Zsuzsanna Bay Istvánné volt ? —- nem tudjuk.

A következket sem : Sípos János, Ferencz. P é t e r és

András részére Györinegye 1842. sept. 10-én adott ki nemcsségi

bizonyítványt.

Sípos család. (Márkosfalvi) Székely család Háromszékbl.

Közülök Antal adóíró biztos 1815— 1837. körül; Pál ugyanott me-

gyei tiszti ügyész 1849-ig, meghalt 1860. Neje Baricz Amália, öa Já-

nosi 862-ben, mint fkormányszéki írnok Kolozsvárott. Sámuel
fökorm. széki számvev.

Sípos család. (Ny. gálfalvi) Közülök L a j o s ügyvéd M. Vá-

sárhelyen 1846. körül.

Sípos család. (Léczfalvi) Sámuel F. Fejér vármegyében

törv. széki ülnök, és tizedbértárnok 1840. körül. J o z s e f szolga-

bíró 1848-ban. Nevezett Sámuel és Borbár a örökösei Hidvégen

birtokosok.

Még sok Sípos nevezet birtokos van Erdélyben, kiknek azon-

ban családi Összeköttetésüket nem ismerjük, ilyenek : János A. ós

F. Gézesen F. Fejérben.

Péter a Szilágyságon paptelki birtokos,

Sándor Torda megyében Várhegyen

;

Amália Kolos megyében sz. Lúdvégen

;

Péter B. Szolnokban Al-rben stb.

Siraky esalád. (Siraki) Hont vármegye legrégfebb nemes csa-

ládidnak egyike, birtokos az ott fekv és a családnak nevet adó S i-

rak helységben. Tagjai a családnak nem igen szerepeltek és föl sem

emelkedtek.

Már 1424-ben találjuk Siraky Márton-nak fiát Tamást,
mint királyi iktató embert megnevezve, Kóváry Pálnak szelényi bir-

tokába történt beiktatásánál. ')

1512-ben élt György, neje Arady Katalin volt.

1681-ben tett végrendeletet Siraky János, és javait Hont me-

>) Eredeti okmány szerint.
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gyei Sirak, Kis-Terény és Gárdon helységben özvegyének és fiának

Istvánnak hagyományozta. l

)

1589-ben Siraky János, Nagy Borbalát, elbb Siraky ifjabb

János özvegyét, már Bory Mihály nejét meginteti, hogy Sirak és

Gárdon helységbl a jegyajándokot vegye kezéhez.

1591-ben Csery Anna Siraky J á a o« n é Hont megye eltt Nagy

Sebestyén ellen perét megújjitya.

1595. körül Siraky Iljona Siraky György ellen Hont me-

gye eltt osztályos pert visz. *)

Ugyan ez id tájban Domaniky Dániel meginteti Siraky Já-

nost, az ipolykeszi és ináncsi dezraák ügyében. Továbbá Siraky A a-

d r á s Ígéretet tesz, hogy végrendeletében Siraky Katalinnak Csery Mik-

lósnénak hagyományozna fog. Ugyan csak ez idben a gárdonyi pusztá-

nak Siraky János részére lett elfoglalása Csery Ferencz folyamodvá-

nya folytán megsemisítetik. Végre ugyan ezen Siraky János Baloghy

Sebestyén neje Csery Margit ellen panaszt emelt.

Szintén a XVI. század végén, és a következ elején éltek Si-

raky Bernát és Ferencz, kik Tompa és Magyarád iránt Gosztonyi Fe-

rencz ellen pereltek.

Szalatnay Gergely leánya Anna Siraky P á 1 neje és Szalatnay

Dienes fia András, Bory Jánost Szalatnyán fekv birtokrészök kibocsá-

tása végett megintetik.

Nagy Sebestyén eltiltatja Lipthay Györgyöt Kis-Terényben Si-

raky Albert telkén teend házépítéstl.

Gyürky Benedek Siraky Andrásnak fia Pál ellen osztályoz pert

indít.

Kopcsányi Ilona Siraky György neje Sirakon fekv telkét el-

cseréli Buday Mátyással.

1610 ban Siraky János és Pál Telegdy Györgynek Tapol-

csányi Pál elleni elienraondáai ügyében, mint meg nem jelentek, elma-

rasztaltattak.

1625-ben Siraky Pál Siraky Bernátnak zálogrészét Gár-

donyban Palásthy Lászlótól visszaváltá.

1648-ban Siraky Andrásnak a táblán látható gyermekei osz-

tosztak s
) 1663-ban Siraky Judit Szegesdy Mártonné, másik Si-

') Az eredeti okmány szerint

*) Hont megye! levéltárból, nagy részint a következkkel együtt.
5
) Hiteles okirat.
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raky Judit Buday Mátyásné , Siraky Mari* Üéczy Petemé má*

sokkal együtt elleni mondtak F Cseri helységben Balogh Gáspár beik-

tatásának. %
)

1727-ben Siraky Páll és Albertet, & Erzsébetet Su-

bics GyÖrgynét, Siraky Judit fiát Buday Pált Belosovics Boldizsár Cse-

ri helységben* részbirtok végett megidézteti *)

A családfa Jánostól kezdve, ki 1500 ben élt, következ:

János
1691.

( Csery Anna)- "^-
* ' 'i

Andrási i p n n i S\,^mm*m» fi

-1
tláno»

idsb András

Pál János Ilona
1610. 1666. osztoz. 1648. (1, Fegyver*

(Gyttrky Judit; (Tihanyi Erase neky Mihály
1667. % Gyürky

Miklós)

András

Pál
idsb
1748 "

Albert
1748.

Ferencz Erzse

Boldizsár,

r

Gábor.

Ferencz Gáspár
1756. Szent-Iványon

Nógrádban
1743.

György
1648

Judit

1648.

Pál.
. A., ,

JÓzief.

László Péter.

Sz. lyányon

II III 'lüAw . || l IMI III ^
Gáspár
Bákésbe r

Orosházára

Márton
A. ni

Menyhért
Gömörben

Ro'czén 186a.

£ családfa nem teljes ; róla több, máig is él ágazat hiányalik* F
lakhelye a családnak és si fészke a Hont megyei S i r a k helység és

több mint egy század óta Nógrád megyei Szent-Iványi curialis hely-

ségben is többen mint közbirtokosok laknak*

A táblázatról hiányzanak a többi közt Judit Buday Mátyásné

1680 táján, Kata Laczkó Pálné 1727-ben; Borbála elbb Polyák

') Sz.-benedeki Convent Capsa B. fasc. 2. nro 14.

*) Ugyan ott fasc. 76. nro. 25.
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Mártonné, utóbb 1740 tájban Percze Pálné; Judit (tán II. András-

nak 1648-ban élt leánya) Szegesdy Mártonné.

F erén ez és Albert 1725-ben már Szentiványon birtoko-

sok, János 1791 -ben Nógrád megyei esküdt volt.

Siraky Boldizsár, kinek nejéti Haraszthy Annától H. Já.

nos leányától leánya volt Siraky Ilona Keszy Mátyásné.

E század els negyedében 1822. söt ezen tál is élk Siraky F e-

rencz, Antal, József stb.

A táblázaton álló László (Pálnak fia) 1813. jan. 15-én, mint

szintén Szent-lványon lakó kapott Nógrád megyétl nemesi bizonyít-

ványt. *) Egyik fia G á s p á r Szent Iványról Békés megyébe Oroshá-

zára költözött ; másik 'fiának M á r t o n n a k fia Menyhért Gömör

megyei Rcze helységben lakott, és Nógrád megyétl 1830-ban vett

ki nemességérl bizonyitványt.

Az ujabbi idkben 1840. körül Pál tiszteletbeli esküdt, utóbb

hites ügyvéd volt. Meghalt fiatal korában.

B e nj am i n elbb báró Balassánál gazdatiszt, majd Szerencsy

István személynöknél tisztartó, végre megyei aladószed. Meghalt

1840. táján; egy leánya maradt

A család ezímere a paízs kék udvarában zöld téren hátulsó lá-

bain ágaskodó oroszlán, els jobb lábával kiront kardot tartva. A paizs

fölötti sisak koronáján kar könyököl, kivont kardot tartva. Foszladék

jobbról aranykék, balról ezüstvrös.

Siráki család. (Zutori) Erdélyi kihalt család. Síraki Pál 1603-

ban több nemes társával Básta üldözése ell menekült Karansebesre. *)

Siroki néven az ujabb idben is élt Siroki Tamás, 1794-ben

Zalathnán olvesztó mester. De ez más család ivadéka lehetett.

Sircltich család. (Kis-Zsirai) Lengyel országból ScyrjKO hely*

ségbl származtatják *) Trencsin megyében si birtokuk Szkala-Ujfalu.

A XVII. században élt törzse Sirchich István, ki Tökölyi

Évát vévén nül, ezzeFa következ családfát §
) alkotta i

') Nógrád megyei jegyzkönyv 6187. sz. a.

*) Ugyan ott 1830. eVi 731. sz. a,

*) Wolpfc, Bettién Histor. VI. p.
4
) Lehoczky Scemoiat. II. Katona HSst critíc. V*
*) Bossányí fdle per 184. lap. Wagner Ma«. tom. LXX. pag. 181.
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1 ti II. Gáspár
osztoz. 1730.

I. István
(Tököly Éva)

Éva

I. Gáspár 1681.

Trencsíni alispán

(1. Okolicsányi Magdolna
2. Ainbró Mária)

2-tól Ií. István I. János
(Kudnay osztoz. 1730. 1730—43.
Ferencz) (Apponyi Kata) Beczkón.

Anna.

III. Gáspár
1768. 1808.

Beczkén

Róza
(Simonyi
Simon)

G áspár
1837.

Kázmér
18.J7.

Márton
1837.

II. János Anna Magdolna
Mclcsiczen (Nedeczky (Orbán János)

1768. Ferencz)

Magdolna
(Prilec«ky
Józsefre)

III. János György István
1803—37. 1803-37. 1803-37.

Kálmán
1837.

Simon
1803. 1812.

L_
Bálint

1837.

1.
László
1837.

János
1803.

Ferdinánd
1837.

Sándor
1837.

Tádé
1803.

Sándor
1837

Józsei

1837.

A Sirchich családból I. Gáspár 1681-ben Trencsin vármegye

alispánja volt. Ennek lehettek nvérei a táblán nem'álló Judit, Szent-

Iványi Farkasné, és Kata Bogády Andrásné.

I. Gáspárnak gyermekei, mint a táblán megnevezvék, 1730. juu.

3-án osztoztak meg.

A Trencsin megyei nemesi összeírások szerint *) 1736-ban

Gáspár (a II ik) és testvérei laktak Szkala-Újfaluban.

1748-ban István és János a közép, — Gáspár az alsó-

járásban.

1768-ban István és fia Gáspár Beczkón, Melcsiczen pedig

idöVo Gáspár a Il-ik, és fia János.

'•) Ssont&gh Dán. közi.



SIEEIL—SIBM1ENSIS. 226

1803-ban Beczkón találjuk G á s p á r t és Jánosnak Örököseit u.

m. Jánost
;
Györgyöt és Istvánt ; — Melcsiczen Jánost (a li-

kat) és fiait Simont, Jánost és Tádét Valamint Simonnak is

már ekkor négy fiát : Bálintot, Ferdinándot, Sándort és

Józsefet
1837-ben Beczkón lakott Gáspár, azután János, György

és István testvérek mint Jánosnak utódai ; nem különben Kázmér
ég ennek fiai M-ártón és Kálmán; — Melcsiczen éltek ez idben

Simon, és három fia Ferdinánd, Sándor és József, vala-

mint László és Sándor Bálintnak fiai.

II. István 1755-ben a Majthényiaktól szerzé a Vratistyai bir-

tokot

II. Jánosnak fia Simon 1812-ben a Luáoviceára200 ftot adott .*)

Sirer család. Zemplin vármegye czimerleveles nemes családai

sorában áll.
2
)

Sirniiensis család. (Karomi é,s Szulói) Els ismeretes törzse

Bornemisza(-Abstemius) Sebestyén, ki Szerembl eredt,
3
) és

ki Bécs ostromában mint János király híve a török naszádosoknál fo-

nok (trierarchus volt) volt, az ostrom után I. Ferdinánd királyhoz ál-

lott. 1546-ban a smalkaldi hadban 50 lovas élén vett részt. Utóbb pe-

dig 1549-ben a pozsonyi kamara tanácsosa és titkára volt.
4
) Eredete

helyérl a Szeremségrl (Sirmium) kapta Syrmiensis nevét is. A
mi egyéb iránt Bosznából és pedig István alkirálytóli állítólagos szár-

mazását illeti, annak okadatolhaiását nem ismerjük. Testvéréül emlí-

tik Istvánt és Lrinczet, kik magnóikul elhaltak. El-nevét —
mint írják — a szerémségi Karom-ról vette volna. Bizonyos az, hogy

I. Ferdinánd királytól 1554-ben nyerte Trencsin megyében a szulyói

és hradnai birtokot és rohácsi magas várkastélyt, a luki és marcseki

jószágot Nejétl Tökés-Ujfalusi Miklós leányától Jusztinától 5
) két fia

korán elhalván, eleve három leányát Annát Ordódy Kristófhét, K a-

') 1812. évi 2. törv. ez.

*) Szirmay C. Zemplin. not. top, 117.
s

) Istvánffy História libre XVI .az 1685. évi kiadásban 180. lapon : Sebas-

ti\mu8 Absiemius e Sir mi o uriundn*, qui tempore obsessae a Solymanno Kien-

nensis urbi» etc. Bél M. Notitia nova Hung. II. p. 27. S e b a s t i a n u s A b •

stemiuseSirmio oriundus etc. c) alatti jegyzetben : Est hic genlis Siulyotsz-

kyorum xit>e Sirmiensium de Szulyó, páter: postea Camerae Hungáriáé PotoniensiM

Confikarius et Secretarius-

4
) Bei, Notitia nova Hung. I. p. 455.

5

) Lehoczky szerint Stemmat II. B83. Zsuzsanna volt.

MAGYAKOttSZÁö CSABÁDAT X. KÖT. 15
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talint Akay Páinét, és Ilonát turócz sz. péteri Dávid Jánosnét a

pozsonyi káptalan eltt tett végrendeletében adományos jószágaiban

királyi megegyezés mellett fiusitotta, (Lásd e munka VIII. köt 25/.

lap.) Késbb azonban Theodor vagy Theodosius nev' pos-

tbunius fia születvén, a roháesi fellegvár tartozékaival ennek jutott.

Ezen I. T h e o d o z i u s közpályára lépvén, Trencsin vármegye-

nél kezdé hivataloskodását, és azon vármegyének 1593. évben alis-

pánja volt. Innen utóbb a királyi táblához ülnökké neveztetett ki, az

volt 1616. évben *) TJtóbb 1624-ben azalnádori méltóságra emelteit ki,

a mint ezt gróf Thurzó Szaniszló nádor a bozzá írott, azon évi július

29-én Semptén kelt bizalmas és öt különösen kitüntet levelében tud-

tára adja, azonban e megtiszteltetést megköszönvén, élemedett, hajlott

fe&ra miatt el nem fogadá.

Nevezett Theodosius ki (1616.) karomi és szulyói Sirmiensis-nek

neveztetett, nül vette sz.-miklósi Pongrácz Zsuzsannát, ettl hét gyer-

meket nemzett, u m. I. Miklóst. I. Zsigmondot, H. Sebes-

tyént, I. Andrást, I. Órás párt, Borbálát és Juditot. Ezek

közül csak

L A n d r á s, ki írencsín vármegyének alispánja volt, terjeszté

a Sirmiensis családot. Ugyan is nÖíll vévén Marsovszky Esztert, ki

utóbb Kubínyi Ferencz neje lett, ettl három gyermeke maradt, úgy-

joint L István, ki 1681-ben Trencsin vármegye országgylése kö-

vete, és kitöí alább leszen említés, II. -Zsigmond és II. Theodo-
sius.

E három fiúnál három ágra szakadt a család. Némely ág, — úgy

látszik, — fleg Istyán és Zsigmond ága a Syrmiensis nevet,

Theodosiusé pedig a Szulyovszky nevét viseíé és viseli mind e napig

A származási kimutatás következ

:

') Lehoezky Stemraat I. 177.
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I. t á b 1 á.

Sebestyén
1549. 1561.

(Tkés Újfalu sey

Jusztina)

Ain:t

(Ordódy
Kristóf)

Ilona

(Dávid
János)

Kata
(Akay
Pál)

I. Thcdosius
1598. treucsiní aiiap.

1616. kir. táb. üln.

(Pongrácz Zsuzsa)

Ssirmienais de karom e t S &u I ly ov.

I. Miklós. I. Zsigmond. II. Sebestyén. í. András I. Gáspár. Bora Judit.

Tn n csini

alispán.

(Marsovazky
Eszter)

I. István

özulyovszky
(Bogády Krisztina)

II.Zsigmond
Szulyovszky
(1. Bossányi
Kata.

2. Bossányi
Mária)

Folyt. II. iállán.

II. Theodosius
Szulyovszkj/

trencsiui szbiró

1661.

(1. turáni Guzics N.
2. Mevlnyánszky N.

^olyt. IV lábián.

Imre

t

Pál
(Prónay Magdolna)

Klára
(dubraviczai

Asgüthy
László)

Ádám 1730. Erzsébet István Mária Imre
(Bossányi (Véglessy (Rajosán yi (Korodinyi (Leboczky
Klára) István) Anna M.) András) Borbála)

J
László

kapitány

Sebestye'n

elesett

Prágánál
1756.

Antal. János
fWittmann
Anna M.)
i

*
.

Janka
(Bachó
János)

József
(Raksá-
nyi Anna)

Anna. Zsuzsa.

Imre
(Basilide*

Bora)

Anna
(Wladár N.)

István Antal Krisztina Erzsébet

f ^Zorkovszky (Újhelyi |
Erzse) Kristóf)

István, Sándor. Imre.

Simon Pál Lajos Térés Antal. Anna. Zsuzsa. Kóza. László.

f f > + (Sándor
Pál)

N

er
a

3fl8 5*2.

f> o £ B

15"



228 8IÜMIEN8IS.

II. tábla.

II. Zsigmond, ki az I. talián.

(1. Bossányi Kata
2. Bossányi Már,a)

1-töl Kva
(Benyóvszky
György)

Gáspár
1719.

iK. falvi

Roth
Mária)

2-tól Zsuzsi

1. Mauocaátyi
Miklós

2. Apponyi Imre)

Anna
(Baross
Ádám)

Gáspár
ss. 1685.

f 1769.

(Segner
Klára f 1749.

Péter Ferencz Éva
(Okolicsányi t 1751. f 1755.

Zsófia) (dobB.Szontagh (Görgey
Juliana f 1750.) Miklós)

Mária
(Benyóvszky

Pál)

JIL Zsigmond
(Akay
Zsófia)

Folyt. III. lábián.

Ferencz Júlia

(Zittkovszky (Hodossy
Júlia) j- 1791. Sándor)

Francziska
sí. 1769. f

Mária
(Géczy
Elek)

Eva
t

Theodoz
t 1760.

Eva
Lehoczky
Mihály)

Gáspár
(Szentiványi

Anna)

Lassló Éva Júlia. Anna M. Simon
(Gyarmathy (Újhelyi
Anna M.) Kristóf)

Dénes- F«r.
sz. 1788.

t

József
88. 1712.

1 1768.

(Jóny Kari-

tas)

Károly
(Szontagh

Éva)"

Janka
Dóra.

Klaru. János. József,

f 1760.

Anna M.

f 1751.

Klára
(Gombos
Mihály)

András
(róthenfelsi

Róth Eleonóra)

Sándor
ez. 1744.

(Ürményl
Anna)

Gáspár Károly
sz. 1746. ez. 1748.

(Révav (OhmeliuB
Anna) Komlóssy Kata)

_i

TheodoBius
sz. 1766.

Lajos. Károly. Pál. Janka. Karolina. Anna= Toréi.
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ni. t k b 1 a.

III. Zsigmond, ki a //. táblán,

(Akay Zsófia)

Aadrás István ímre Kata Mária ZsófiaIV. Zsigmond
(Hellenbach (Csetneky (l.Bogády N. (Masz- (Zay (Marsovszky (Gvárfáa

Teréz) ^5^*) 2. Koszto- tiezky Férd.) Gási^árj Istvánt
*""

Janka "^ ""józseT lányi NJ
- íuU*

(Simonyi Gáspár) (Búzás
Zsuzsi)

_JL_

2. Baesáayi
A. Mária)

András Ferencz.

József. Zsigáid. N.N N.
\ r*

N.

László,

t

Lajos
(Petyko N.)

Jáuos

Zsigmond
(Zorkdcssy N.)

György
f

IV. t á b 1 a.

II. Theodosius, ki az L táblán,

1661. trenesíni

szolgabíró

(1. turáni Guzíce N.
V Mednyánszky K.)

Eszter János
Szmrecsányi (Pongrácz

János) Zsuzsa)

György
(Moszticzky N.)

Mátyás N. N,
(Ghillánvi Szidónia) (Gubernáth) (Clementisz)

Sándor András Janka
Némethy (Rajcsányi (Illés

,

N.) f Anna) Fer.) Sándor Anna
rT~' (Stansith (Hodossy

István László
(Onoazta (1.Szmrecsányi
Mária) Mária;

2. Ujfaiussiy

Lajos.
Horváth
Zsófia

Pál)

Miklós
(lázi Farkas

Klára)

László

f 1765. az
országgyül.

Pozsonyban
(Szirmay Bora)

Zsuzsa
(Fejérváry
Ádám)

László
Horváth NJ

Anna
(Boronkayné

Zsófia. Sándor
(Potornyay)

Menyhért.

András József. Teréz Bora. Róza.
(Szirmay Anna) (Szirmay)
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1. A n d í á s n a k , ki 1 618-ban Trencsin vármegye alispánja

v0]t i) — három fia maradt, mint a táblázaton láthatjuk; István, II.

Zsigmond ésll. Theodosius.

I. István, kinek ága az I. táblán látható, igaz néven Sirmien-

sic, már Szulyóvszkynak is neveztetett. Neje Bogády Krisztina

volt. Utódai közül megemlítend Ádámnak fia László, ki ka-

pitány volt Pálffy Leopold ezredében, ennek testvére Sebestyén,
mint zászlótartó a Vetéssy ezredben, Prágának golyó által esettel

1756-ban. Unoka-test.verknek Antalnak (István fiának) nejétl Zor-

kóvszky Erzsébettel tizennégy gyermeke közöl öt maradt meg.

Ugyan- e vonalon Pálnak Prónay Magdolnától fia I m r e ágán

az ivadék egy nemzedékkel tovább terjedt. •

Szulyovszky II. Zsigmond nak (ki a Bossányi nemzetségbl

kétszer nsült,) ága a II és III táblán látható. Els nejétl egyetlen

fia I. Gáspár maradt: a
) a. ki 1719 ben halt meg, ennek feleségétl

Királyfalvi Roth Jánosnak leányától Máriától két leánya, négy fia, em-

berkort ért. A íiúk közül :

II. Gáspár szül. 1685-ben, meghalt 1769-ben. Hites- társától

Segner Klárától négy gyermeke maradt : József, ki 1712-ben szüle*

tett és 1768-ban meghalt. Felségétl Jóny Karitasztól
a
) született

gyermekeiben kihalt. Károly, kinek neje Pzontagh Éva Dobsináról,

ennek többi közt Gáspár fiától való unókájA K ár oly, valószinüleg

azon Sirmiensis Károly, ki 1610-ben Kasáán a bankjegy-hivatal

pénztárnoka volt — Andrásnak rothenfelsi Roth* Eleonórától hót gyér*

mek e* a táblázaton látható.

Péter Okoliesányi Zsófiát, Ökolícsáuyi Gáspár leányát vette

nül, utódai a táblán láthatók, ezek végnemzedéke között áll Dénes-
Feren.cz (szül. 1788.) ; meghalt magnóikul.

Ferencz (szintén I. Gáspárnak fia) Dobsináról nsült, felesé-

gül vévén Szontagh Júliát, ki meghalt 1750-ben, férje pedig 1751-ben.

Több gyermeke közül Ferencz nemzett egy leányt Francziskát,

ki 1769-ben született, de ágát sírba vitte.

III. Zsigmond (I. Gáspár fia) máig éíö ágazatot terjesztett,

mint a III. táblán láthatjuk. Hites-társától Ákay Zsófiától három leárrya,

') Lehoczky Stemmat T. 213.

*) Geneal. authent I. ezerint III. Zsigmond is II. Zsígmondaaír fia, ét

Gáspár testvére lett volna, de más táblázat szerint eme Gáspárnak volt fia, mint
mi táblánkon is áll.

a
) Ennek anvja Szontagh Dorottya volt
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négy fia maradi ; a fiúk közül András és Imre ága él mostanáig.

Valószínleg az ágon András í'gából eredt Sulyovsaky Ferdinánd
1861-ben Hont megyei várnagy.

A Sirmiensis vagy is Szulyovszky család harmadik vonatát IL

Th e o dó z ága képezi a IV. táblán.

IL Ttieodoz 1661-ben Trencsin vármegye szolgabirája volt

Két rendbeli házasságából egyik fia G-yörgy, nejétl Moszticzky

leánytól csak két leányt hagyván maga után, ennek kihalási czimén a

leányági rokonok ördódy Gáspár kir. kamarai tanácsos és Akay
Györgynek unokája szulói és hradnai birtokára 1649-ben II. Ferdi-

nánd királytól Regensburgban kelt aHomány levelet szereztek. A Sir-

miensis család ezen adománynak, mint jogaira nézve séreimesaek el*

lene mondott és eképen az örökösödési per egész 1668-ig tartott a pá-

réin család között, mig végre az utódok a nevezett évben annak a tu-

róczi konvent eltt atyafiságos egyezéssel véget vetettek és reá 1669-

bea I. Leopold királytél beleegyezést nyertek, melynek erejénél fogva

ama birtokokban a három család közti jogközösség megalapitatván,

mai napig fenn áll.

Nevezett II. Theodóznak másik fia János, kinek fia M á t y á »

nül vette Ghillányi Ádámnak Virág Máriától született leányát Szidó-

niát, ettl született gyermekei és unokája a táblán látható.

Istvánnak ága kihalt.

László (IL Theodóz fia) a Zemplin megyei ágat terjeszté. Egyik

fia László Zemplin vármegyének az 1785. évi crszágyülésen

követe *), ott halt meg. Ennek Szirmay Borbalátói egyik fia Meuy*
Kéri szintén Zemplin megyei követ az 1790, és 1792. évi országgyü-

gylésen, *) a Martinovicsféle összeesküvésbe keveredve Budán Ka-

zinczyval volt fogva. Gyermekei közül Józsefet 1831-ben a cho-

lera idben Zemplin megyében agyonltték. Testvére, valamint olda-

lági rokonai a táblázaton láthatók.

Zemplin megyében Menyhért bírta Mernyiksfc, átalábsn ott

e család birtokos Bodzás, Reménye, Náthafalu, Komonna-Ölyka, Morva,

Kladzány helységekben ós pusztákban. s
)

A család protestáns vallású, és tagjai az evangelica vallás busgc

védi voltak* A szulói ágc? f
. templom egyike a protestáns legrégibr

egyházaknak. Itt nyugszai? »k II. Theodozius tetemei is íelirésos w
*) Szinciy C, 2íeaip1m. no*

-

, hist. 321.

') Ugy^n ott 324.

*) Ugy&r; ott aoL topogr. 314—391.
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emlék alatt, mely a család által az ujabb idben felépített templomba

helyeztetett : ott függnek e család tagjainak mint az egyház buzgó fentar-

tóinak képeik is, és ezek sorában Szontagh Gáspárnak és két leányá-

nak Évának és Juliannának Sirmiensis Károly és Ferenez nejeik-

nek is — mint lelkes egyházgyámolitó nknek képeik. Jelenleg

azonban alig számit már ez egyház hivei s védi közé a volt földes úri

családból.

A család czímere a paizs kék udvarában zöld téren emelked

három kúpos magas, barna szikla, a középs eltt három piros rózsa

virít, és a középs szikla fölött arany nap (tizenhat sugárral) ragyog

;

az udvar bal oldalán a fels szegletben arany csillag félig látszik. A
paizs fölötti sisak koronáján szintén hasonló arany nap ragyog. Foss&la-

«lék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. *)

Síró családi. Ugocsa megyei nemes család. E század elején Siró

József birtokos Csedreg és FertÖ-Almás helységben. 2
)

Sirokai család. (Sirokai f) Sáros vármegye kihalt ösrégic'saláda,

mely az Aba nembl (genus) Petencsi Péter gróftól vagy Ispántól,

Szaláncz vár urától a kihalt gagyi Báthory, F r i c h y és még él Ber-

thóty és Hedry családdal stb. együtt ered. (Lásd ezeket).

A családfa következ

:

Péter
Comes dietus Petne»cz

C.Péter
1330.

Löriírcz

II. Lricz
Lásd Vitéz cs.

Miklós
1330.

gagyi Bátkori

c#. törne

György
de Siroka

1330.
i * 1

Pál
1393.

László
de Siroka

1330.

János
1330.

a Frichy cs.

törzse

III. Péter
1330.

Hedry cs.

törzse

Mihály
1330.

Bertlióíy

cs. törzse

Péter
dietus Thomos

•1393,
i

*-
András
1454.

András.
Péter.

JL
András.

László
püspök,

t 1487.

János.

Jakab
t

') Burgstaller Gollect. Insignium. — Ennélfogva értetlen Lehoczky czí-

mer leirata és idézete, mert a Kovaehich Formuláé solennes Styli p. 549.

ettl egészen elüt' czimert rajzol.

.

2
) Szirinay C. Ugocsa p. 173. 175.

s
) Wagner Msa. Gren. tab. I
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1330-ban a törzsnek fia II. Péter; ki Szalánczról irta nevét,

úgy fiai Miklós, György, László, Mihály, testvéreik J á -

n o s és Péter neveikben is, továbbá Lórincznekfia Comes L á s z-

1 ó , ugyan e Lászlónak fia Demeter és Andrásnak fia Lu-
kács, mindnyájan Szálánczyak, Vilmos (Vilermus) mesterrel, Sze-

peg és Sáros fispánjával si Szalánezi várukat és a hozzá tartózó Sza-

láncz, Romántelke, Olasz-ispántelke és Ocsvár helységeket, és Ruthke

pusztát Abauj vármegyében elcseréltek az egri káptalan eltt Sáros

megyei Bertóth,Hedrics falva, Feri eh, (Frics) és Siroka

helységekért I. Károly király beleegyezése mellett, *) és e helységi

birtokukról vévén neveiket, mint e táblázat mutatja, a testvérek meg

annyi külön családok alapitói lettek.

Sirokai Györgynek fia Pál, egyik fiával Péterrel együtt*

ki „Tornyosának is neveztetett, bizonyos pártoskodás miatt számzés-

sel büntettetett, azonban 1393-ban Zsigmond király ket Vitéz János

atyjokfia kérelme folytán ismét kegyelmébe fogadá és elkobzott ja-

vaikat vissza adata. 2
)

László fiának Péternek fia László neápoli püspök és az egri

püspöknek suffraganeusa volt, meghalt 1487. január 24-én mint a sy-

rokí egyházban vörös márványban vésett síriratából kitnik .
3
)

A Sirokay család a XV. szászad folytán kifogyott.

Siskovics család. (Almási és Gödrei, báró és nemes) Baranya

vármegyei birtokos nemes családa.

Siskovics néven találjuk 1760-ban ontopai Siskovics Antalt,
a tiszántúli kertiletí tábla ülnökét és debreczeni kerületi fötartományi-

biztost. Kinek — úgy látszik — leánya volt Siskovics Anna, az

1798-ban meghalt Vay József tiszántúli kerületi ülnök özvegye.

Ugyan ez idben élt Siskovics József, (szül Szegeden 1719.)

ki a katonai pályán a legmagasabb fokig, hadszertármester-ig (Feld-

zeugmeister) emelkedett, 1760-ban ft

) bárósággal adományoztatott, és

1762-tl a 37. számú magyar gyalog-ezred tulajdonosa volt 1765-ben

gróffá lett. Meghalt 1783. február. 4-én Prágában.

') Wagner Dipl. Sáros. p. 381. Már atyjok 11. P é t e r is 1344. évi okle-

vélben Sirokai Péter-nek íratott. Fejér Cod. dipl. tom. IX. vol. I. p. 244.

•) Wagner, Dipl. Sáros p. 349.

') Pray, Hierarchia 1. p. 213. Neve „de S y r o k aa van írva, de azt nem
említi Pray, vájjon a síremlék a Heves megyei Sírok , vagy a Sáros megyei

Siroka helységben volt-c ? mert az elbbi esetben tán más, Sírokról neve-

zett család, tagja lett volna.

4
) Lehoczky Stemmat. 1. 170. hol C. alatt tán grófságra emeltetését kí-

vánta jelölni.
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Ennek bárói czímere következ : a négy felé osztott paiza

1. és 3. kék udvarában zöld téren fehér, magas csonka vartorony áll,

tetején arany kereszt ragyog, alul kapujának fele nyitva áll , és ott

vörös meztt kar könyökben meghajolva, kivont kardot tart; a 2-ik

udvart vízirányosan fürészvágat osztja kétfelé, az alsó kisebb rcsz fe-

hér, mely mögül a fels vörös udvarrészbe arany oroszlán emelkedik

ki, els jobb lábával kivont kardot tartva; a 4-ik ezüst udvarban há-

rom piros rózsa fej látható háromszeg alakba helyezve , kett fölül,

egyik alul. A paizsot bárói korana fedi, azon két koronás sisak áll, a

jobb oldalin két kiterjesztett fekete sasszárny lebeg; a baloldaliból

pánczélos, sisakos vitéz nyúlik ki
r
jobb kezével kivont pallóst tartva.

Foszládék jobbról ezüstkék, balról aranykék. l

)

Baranya megyében aSiskovics család adomány mellett birja

Gödre mez-várost egészen , és Almás nak két tirennyolczad ré-

szét,
2
) és ezekrl irja elönevét is.

Gödri és almási Siskovics József bölcsészeti tudor, Bács me-

gyénél mint aljegyz kezdett hivatalos pályát és végre fjegyz lett.

Utóbb 1839-ben Zemplin vármegye fispáni helyettese, 1841«ben pe-

dig Verege vármegye fispánja és udvari tanácsos, 1 849-ig.

SÍS8AÍ család, Sissai Mihály 1 744-ben M. Terézia király-

asezonytól czímere* nemes levelet kapott, miután elbbi ezímeres le-

vele elégett 3
)

Czímere a paizs kék udvarában zöld téren álló katona, fekete

csizmában, vörös magyar nadrágban, sárga zekében, mely fölött pán-

ezél van ; fején prémes, vörös kalpag kócsagtollat, fekete hüvely és

kötjü kard lóg, balfelé fordult testtel, de fejével jobbra tekintve, ki-

nyújtott jobbjával három fehér nyilat, baljában arany btizo^ánjt tartva.

A paizs fölötti sisak koronájából az elbbihez egészen hasonló vitéz

emelkedik ki. Foszládék jobbról aranykék, balról ezüstvöröa. 4
)

A mit század végén Sissay János nejétl Bellesics Teréziá-

tól nemzé Sissay Dávidot, ki 1816-ban anyai nagyanyja Maracokó

Terézia után örökbevallást erötleniíö pert indított Tata invárostwa

Maracskó János udvartelke végett gróf Eszterházy Miklós ellen. '

,

') Adami Scuta gént. tomo XL
V Fényes, G-eographiai szótár l. 21. IL 64.

•) Collect. herald, nro. 127.

*) Adtmi Scuta gentil. tomo XI,

*) Fényei?, Komárom várm. 173.
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Sissay Károly 1787-ben a József császári rendszer alatt Ko-

márom és Esztergám megye alispánja volt. Úgy látszik testvére J á -

nos nak, és fiai tán a nemesség szerz Mihálynak.

Sissak család. Sissak Imre 1800-ban I. Ferencz király ál-

tal emeltetett nemességre következ czimerrel

:

A paizs arany udvara balról jobbra vont vörös szelemen által,

melyben arany markolatú meztelen kard fekszik , két részre oszlik,

a jobb oldali osztályban egy fej fekete sas kiterjesztett szárnyakkal

látható ; a baloldali osztályban hét zöld levél látszik. A paizs fölötti si-

sak koronájából vörös ruhás, arany öves, vas sisakos vitéz emelkedik

ki, kinyújtott jobb kezében kivont kardot tartva. Foszladék jobbról

aranykék, balról eztistvörös.
]

)

Sissány! család. Örökösei birják Török Becsét Torontál vár-

megyében.

Sissáry család. (Sissári) Zemplin vármegyei birtokos nemes

család, mely nevét azon megyei S is sár pusztáról vette, és melybl
Sissáry János 1750 ben Kak heJységbeli birtokát Cseh ország-

beli jövevényekkel telepité meg. 2
)

A család ezen kívül birtokos és lakos Bereg és Bihar megyék-

ben is. Bihar megyében Sissáry Lajos és neje Nadányi Borbála bir-

tokos Fekete-Gyrösön, Sissáry Gyula, neje Nadányi Teréz, Sissáry

Janka Nadányi Ferenczné szintén Fekete-Gyrösön.

L a j o s Bihar megyének hosszúidéig (mintegy 1837-töl 1849-ig)

alszolgabirája volt.

Sisskó család. (Fels-ri) Vas vármegyei Fels-r helység-

bei i adományos családok egyike. Lásd Zámbó család,

Sisvay család. Vajai Vay J ó z s e f, ki Heves megyénél mint

fszolgabíró szolgált, utóbb 13ebreezenben a kerületi tábla ülnöke volt.

Meghalt 1798-ban april 15-én, Özvegyen hagyván nejét Siskovics An-
nát, kitl soha sem fiú, sem leány magzata nem vala, ennél fogva bizo-

nyos M a y 3 e r nev cseh országi születés hadi biztosnak kilencz

gyermeke közül egyet, kit kcresztségre is emelt, magához vett nevel-

tetésbe, róla atyailag gondoskodott és feleségének Sis, s a maga ne-

vérl Vay, a gyermeket S i s v a y-nak nevezteté ; így ln ez egy új csa-

lád törzse, kirl a gondos nevel atya végrendeletileg is megemléke-
zett a

) Nemességérl mit sem tudunk.

') Adami, Scuía gentil. torAio XI.

*) Szirmay C. Zemplin not top. 226. 227.

') B. Vay Lásiló, Német fcívseg. 251. lap
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Sitéry család. Békés megyében F. Gyarmaton székel 1634-ben.

Sitkcy család. (Kis- és Nagy-Sitkei f) Vas vármegye srégi

nemes családa, mely a Niczky családdal egy közös törzsbl a J á k
nemzetségbl (genus) eredt, mint e munka VIII. köt 144. lápján em-

lítve van.

A Ják generatióból 1290-ben élt Chepan de Sitke, kinek

fia 1 8 1 v á n 1332-ban említetik. Ugyancsak 1290-ben élt Lórin ez

de Sitke, kitol a családfa következleg sarjadzott le :

I. tábla.

Kopasz Imre
1324.

Ló'rincz

12H0.

de Sitke.

_Mihály__

Kata
osztozik 1426.

Leukus
1324. 1346.

László
1382-92.

L Gothárd
osztozik 1426.

I. János
1464—68.

Jakab II. Gotthárd Ottó István

1468. 1468. 1514. 1468. 1512.

(N. Kata özv. 1418.)

Márta
1511.

I. Sebestyén
1518. 1535.

(E6seghváry Kata)

Krisztina

1548.

(Zékely Demeter)

Fercncz Jakab Gergely
1553. 1553 1526—53.
osztoz. osztoz. (Zámbó Bora

özv. 1582)

Edviga 1582.

III. Gothárd György
1553. 1553.-87.
osztoz. (1. N.N.

2. Marczaitó'y Kata
1 özvegy 1619.)

Orsolya Mózses.
(Rajky Fer.)

1632.

Zsuzsa özv. 1666.

(Kisfaludy
Mihály)

2H61 Pál
1611—22.

(Bvastics Erzse
özv. 1626—30)

Erzse 1605.

(Jánossy László)

') A Sitkey család levéltári elenchusa szerint.
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Mihály
prépost
1562.

II. Kristóf
1565.

(Rajky Margit)

II. tábla.

Sitkey N.

II. János
1563.

(Sibrik An&a)

I. Kristóf

1563.

—

»

Gábor
1565-82.

(1. Csányi Orsolya 1582.

2. Svorya Zsófia z?. 1610)

Tárnái
1565—95.

Gáspár Boldizsár Bálint

1585.1610. 1628. 1585.

(Hosszú- (Kreinp-

tóthy chicz

Zsuzsa) MagdJ

Ádám
1628.

(Meetery
Erzse ózv. 1648)

Péter
1610.

Gábor
1648.

Gábor
1664—48.

i Hollósy Kata)
ózv. 1664—84.)

Miklós
1643-62.
(Darabos
Erzse)

ISkTóT'
1657-77.

Eva 1653.

(Dömölky
Ádám)

Klára. Zsuzsi. Judit
(Horváth
Mihály
1710!)

György
1665-72.

(Bessenyei Klára)
i *r 1

N. leány.

Eddig a nemzék-rend, mely bizonyosan nem teljes.

A torzs Sitkey L ö r i n c z öcscse István a többi Jáak nem-

zeteógbeliekkel 1291-ben a gyri káptalan eltt ösi javaikra vonat-

kozó szerzdésre lépnek. *) Lrincznek két fia maradt : Kopasznak

nevezett Imre és L e u k u s, ki 1346-ban a végedi pusztára vásári ki-

váltságot nyer. Ennek fia László 1382-ben kapja Erzsébet király-

nétól Veszprém vármegyében Kis-Yinárt ; és valószínleg azon Sit-

key László is, ki 1419-ben a Gyalókay nemzetséggel 2
) közösen

Zsigmond királytól czímert kap. 8
) Két fia maradt : Mihály és L

Koesár d(vagy is Gothárd) ; amannak leánya Katalin 1426-ban

osztozott meg nagy bátyával I. Gothárddal. Ennek 6a I. János élt

1464—68-ban, és ot gyermeket namzett ; Jakabot, II. G o t h á r-

dot, Ottót, Istvánt és Mártát Ezek közül csak II. Gothárd

*) Fejcr, Cod. dipl. fomo VII. vol. 2. p. 237.
2
) Gyalóka helység Soprony megyében fekszik.
?

) Fejér, Cod. dipl. tomo X. vol. 6. p. 177.
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nemzedékét iamerjuk, pedig vrlószintileg a többi testvérek ia hagy

lak maradékot, és — úgy látszik — egyiköktl származik a II. táblán

állóll. János és testvérei, kiket adatok hiányában az I. táblabe-

1lekkel összekapcsolni nem birunk.

II. Gothárd a család egyik nevezetesebb tagja volt, a családi

iratok szerint 1510-ben nejével Kata asszonynyal együtt a fejérvári

keresztesek ispotályosai mint jótevöjeiket con fráterei k-nek fogad-

ták. A Pápai és Somlyai várnak kapitánya lévén, midn 1514-ben a

Dózsfaféle fölkelés dülöngött, ezeknek a Dunántúli Sós Domonkos ve-

zérlete alatt pusztitó csapatát Pápáról kivont Öt száz lovasával, a Fe-

jérvári lakosokkal és Gosztoni János gyri püspök katonáival megtá-

madva, szétverte. *) Gyermeke kett maradt, Sebestyén és Krisz-
tina 1548 ban Zékely Demeterné; és úgy látszik

fc

: a kuruez lázadás

leverése után nem sokára II. Gothárd meghalt, mert 1518-ban neje

Kata asszony Özvegyül említetik, a midn is fiával Sebestyénnel a ki-

sebb rend szentferenezes rend szerzet is confraterei sorába iktatta

ket.

Sebestyén, kinek neje Esseghváry Kata volt, élt még 1535-ben,

ellenben 1553 ban már öt fia Ferenoz, Jakab, Gergely, III.

Gothárd és György osztozkodtak. Gergelyrl még annyit tu-

dunk, hogy 1582-ben már csak özvegye Zámbó Borbála és leánya

E d v
i
g a éltek: A többirl ennyit sem mondhatunk, kivévén Györ-

gyöt, (ifj.) ki 1587-ben, st 1592. és 1607-ben is az élk közt volt,

els nejétl, kinek nevét nem ismerjük, voltak fia Pál; második ne-

jétl Marczalthöy Katalintól, ki elbb Mestery Jánosné volt, 1619-ben

már Özvegy; voltak leányai Ors o ly a 1632-ben Rajky Ferenczné,

(1G32), Zsuzsanna (1622.) Kisfaludy Mihályné, 1666-ban annak

már özvegye, és tán Mózsea is ettl született György, ki ifjabb-

nak neveztetett, jeléül annak, hogy akkor a családból más, idsb
György is élt, ugy látszik, 1610. táján halt meg; elnevét de Kis-

Sitke irta. Fia a nevezet Pál 1610-ben a vasi káptalan eltt óvást tett

.
atyja végrendelete ellen, mely az ö mostoha anyjának Marczalthöi Ka-

talinnak kedvez, neki pedig sérelmes volt. Pál élt még 1622-ben;

azonban 1626—1630-ban már csak özvegye Svastics Erzsébet említe-

tik, kitl egy leánya Erzsébet maradt, 1605-ben már Jánossy Lász-

lóné, kinek leányai Zsuzsi, Judit és Orsolya az Olcsai . Baj-

na, Somogyváry és Thibay családokba mentek nül.

») Istvánffy História 1685. évi kiad. 50. lap
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A második ág, (a II. táblán áll) mely úgy látszik — a nagy sitkei

ágat képezi és melyet adatok hiányában összekötetésbe hozni az elbbi-

vel nem lehet, I. Ferdinánd király korában élt három testvérrel indul

meg. Ezek legidösbbike Mihály törlei prépost testvérével II* János-

sal és II. Kristóffal, és IlJánosnak fiaival 1562-ben ösi nemesi czime-

rére újjítást nyert. Élt még 1565-ben is. I. Kristófról egyebet mit sem

tudunk.

II. János Sibrik Anna nejétl három fiat hagyott maga után

;

II. Kristófot, Gábort és Tamást, kik 1567-ben osztoztak meg.

II. Kristófnak özvegye Rajky Margit 1585-ben tett végrendele-

tet fiai Gáspár, Boldizsár és Bálint részére. Ezek közül

Boldizsár élt még 1628-ban. Neje Kremphics Magdolna volt, elbb

Nagy N-nek özvegye. Gáspár 1607-ben Rudolfkirály tói protectionalis

levelet nyert, ugyan ezen évben Hosszútóthy Jánosnak leányát Zsuzsan-

nát jegyzé el magának, kit azonban 1629-ben már Szalay Péter ne-

jéül olvasunk.

Gábor 1665-ben testvéreivel együtt K. és N. Sitkére, Bajthra

stb. uj királyi adományt vitt, els neje Caányi Orsolya volt 1582-ben

;

, a második Svorya Zsófia, kit mini Réchey György özvegyét vett el, és

ki 1610-ben már mint özvegye élt, utóbb harmadszor Péchy Gáborhoz

ment férjhez. Gábornak két fiát ismerjük : Ádámot és Pétert, ki

1595 -1610-ben élt, és nemzé G ábor t, az 1648-ban élt.

Ádám 1597—1630-ban élt. 1630-ban nejével Mestery Eresé-

vel Mesteriben kastélyok felét és mesteri Bekeny Zanath-féle birtok-

részt elzálogosították. Kéje nevezett Mestery Erzsébet 1642—1651-

ben Özvegyének iratik. Ettl gyermekei :Gábor, Miklós és Éva,
ki Domolky Ádám neje lett 1653. eltt, és sanyja a Ballá, Gál ét

Tompa családoknak, és ez utóbbi által a fels bükki Nagyoknak.

Miklósnak 1657—1662-ben már csak 'özvegye Darabos Er-

zsébet élt, és anyja volt Sitkey Miklósnak, ki 1648-ban em-

lítetik.

Gábor 1643—48-ban élt, neje fíollósy Katalin 1664. söt még
1684-ben is már, mint özvegye említetik. Ettl gyermekei Klára,
Zsuzsi, Judit 1710-bea Horváth Mihályné és György, ki

1865—
•72-ben élt, és úgy látszik, 1722. Után halt meg, családját fiágort

•sírba vivén, mert nejétl Bessenyei Katától (1676.) csak egy leánya

maradt.

Nem tudjuk a családfán kimutatni azon Sitkey Györgyöt,
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ki Sibrik Lászlóval 1505-ben a rákosi országgylésen Vas vármegye

követe volt *)

Sitrtt család, (ab Ehrenheim) ehrenheimi Sitra Jakab az

1840. évi országgylésen nyert magyar honfiusitást 2
)

Sivak család. Zemplin vármegye ezímerleveles nemes családai

sorában áll.
3
)

Siván család. Siván Galatheás 1751-ben M. Terézia ki-

rályasszony által emeltetett magyar czímeres nemességre, *)

Czímere a paizs ezüst udvarában hármas zöld halom fölött két

keresetbe helyeaett vörös zászló, melyeknek nyeleik a paizs szegletéig

érnek, a zászlók között fölül két csillag ragyog. A paizs fölötti sisak

koronáján szintén keresztbehelyezve, két vörös zászló leng. Foszladék

jobbról ezüstvörös, balról ezüstkék. s
)

Sivó család. Pest és Kyassó megyei nemes család. Krassó me-

gyében Sivó János 1830. jul. 30-án Bunya helységre nyert kir

adományt, mely 1832. évi aug. 6 án Krassó megye közgylésén is ki-,

hirdettetett
6
) A család jelenleg is birja Bunyát.

Siwkovics család. Horvát országi régi nemes család , melybl

Siwkovics Tamás 1486-ban élt.
7

)

8kabel család. Zemplin vármegye ezímerleveles családai so-

rába számítatik.
s
)

Skalb családi Alapítója Skalb Gy ör gy, ki II. Ferdinánd ró-

mai császár és magyar királytól Bécsben 1628. sept. 13-án kelt c»»

meres nemes levelet nyert.
9
) Utódai ismeretlenek.

Skarbala család. (Szokolóczi) Nyitra vármegyei család, közü-

lök szokolóczi Skarbala András 1700— l-ben ,#
) azon megyének

alispánja, 1707-ben pedig báró (?) és alnádor volt. n
) 1701-ben ado-

mányt szerezvén Nyitra megyei Ratnócz helységre, abba beiktatattott, de

') Kovacbich Suplementam ad Veetigia Comitior II. 334.

*) 1840. évi 52. törv. ez.

x
) Szirmay, Cottus Zemplin not. top. 117.

4
) Collect. herold nro.

&
) Adami Scuta pentü. tomo XI.

*) Krassó várm. jegyzkönyv,

') Teleki, Hunyadiak kora XII. 322.

•) Szirma? C. Zemplin not. top. 116.

') Az ereredeti czímer levél Gyr vármegye levéltárában.

»") Lehoczky Steinmat. I. 201.

") Ugyan ott 1. 178.
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ellent mondott Csery Imre. ') Ugy látszik, fia volt Pál 1720—70-ben,
kinek neje volt Csery Erzsébet.

Skaricza egalád. (Ratkócz?) Pozsony vármegyei nemes család.

A czímeres nemes levelet L Ferdinánd királytói 1564-ben nyerték

Skaricza, vagy igazabban ratkóczi Lubunchich névre *).

Czímerök a paizs kék udvarában zöld halmon királyi arany ko-

ronán könyökl fehér mezü kar, kivont kardot villogtatva; a kard

alatt félhold ragyog. A paizs fölötti sisak koronájából egy agg odvas

fa emelkedik ki, melybl három száraz ág nyúlik szét, az odú fölött

két, oldalvást egy, egy méh repdes. Foszladék jobbról aranykék, balról

ezüstvorös. 3
)

Nevezetes tagja volt a családnak Skaricza Máté, ki 1588. évi

vallási vitatkozásával hírt szerzett nevének, •)

IsmeretesTtözülök Skaricza Gy örgy, kinek nejétl Zabok An-

nától fia volt Mihály.
Továbbá Skaricza Gábor köszöghi születés, Jenában járt

iskolában 1683-ban. Haza térvén, Pozsonyban ügyvéd lett, majd az

1715. évi országgylésen Pozsony város követe, 1722-ben azon sz. kir.

város birája.
5
) Meghalt 1723-ban. özvegye Sompeter Anna 1750-ben

a pozsonyi evang. iskolának 10,000 ftot hagyományozott- 6
) Fia A n -

d r á s-Keresztély modori evang. lelkész volt. Ennek fia Gábo r szül

1749-ben; meghalt 1816-ban gyermektelenül, mindenét végrendeleti-

leg a pozsonyi evang. lyceumnak hagyván , melybl az úgynevezett

Skaricza-Convictus alapitatott.

Skárosi család. Lásd Szkárosi cs.

Sk«üder!ie$ család. Skenderlics József i 792-ben I. Ferencz

királytól kapta czímeres nemes levelét.

Czimere elször vizirányosan kétfelé osztott paizs, a felsS rész

függlegesen ismét kétfelé oszlik ; a jobb oldali arany udvarban szét*

terjesztett szárnyakkal egy fej fekete sas látható j a baloldali vörös

udvarban sziklákon magas, csonka vártorony emelkedik ki, faragott

négyszeg kövekbl építve , alul nyitott kapuval. Az alsó zöld udvar-

') Nyitrai káptalan Hbro 8. pret 90. folio 2.

l
) Haan, Jena Hung. 32.

*) Burgstaller, Coliectio Icsignium*
4
) Tudományos gyjtemény 1829. VI. 31. stb.

') Bél M. Notitia nova I. 668. - 1715. e*vi 24. éa 53. törv ez.

•) H&an, Jena Hung. 32.

Mi.oTAaoassie családai. x. kt. 16



242 SKERLECZ.

ban egymás fölött két keskeny ezüst folyam hullámzik, közöttök kék

téren két arany csillag között ezüst félhold ragyog. A paizs fölötti si-

sak koronáján két zöld borostyán ág között kiterjesztett testtel fekete

egyfej íí sas áll, fejével jobbra fordulva. Foezladék jobbról aranykék,

balról ezüstvörös. ')

Skerleex család. (Lomniczai) Zágráb megyei nemes család

;

azon megyében fekszik az elönevet adó Lomnicz helység. seit Le-

hoczky a Veronai Scaliger családból származtatja, és azt .írja, hogy

elbbi névök Skerlacz lett volna. *)

1655-ben Skerlecz János az országgylés által az Adriai ten-

ger felöli határok vizsgálására bizottsági tagnak neveztetett azon évi 30»

torv. czikk szerint.

A család a múlt század folytán két ágra szakadt , az egyik ág

benn maradt Horvát országban, a másik Magyar országra a Danántúli

megyékbe telepedett ; és most fleg Baranya megyében székel.

A horvátországi ágból Skerlecz János Zágráb 3z. kir. város

tanácsosa, 1765-ben Mária Terézia királyasszonytól új czímeres nemes

levelet szerzett 8
), mely szerint czímere négy felé osztott paizs, mind e

mellett jobbról balra egy rézsútos fehér pólya által az 1. és 4-ik kék

udvar keresztül hasítva, e pólyán udvaronként két-két természetes

színíi pacsirta repül helyzetben látható, a család nevére (Skerlecz, hor-

vátul pacsirta ?) czélozva ; a 2. és 3-ik udvar tizenhat ezüstvörös kocz-

kái mutat. A paizs fölötti sisak koronáján két kiterjesztett fekete sas-

szárny között szintén pacsirta repül. Foszladék jobbról ezüstkék, balról

eztistvörös. *)

A horvát-ág nemzékrende ez :

Skerlecz Ambrus

Antal

János 1765.

Zágrábi tanácsos
n

Péter Miklós
báni korán, széki v bel. t. tan.

tilaöis 1760—6, zágrábi fffiep.

t 1797.

A nemzékrend többi ivadéka elttünk ismeretlen.

') Adatni, Seuta gentil. toy io XI.
5
) Lehoczky Stemmat. II. 363.

8
) Collect. heraR bto. I&7

*) Adami, 8cato, gentil tomo XI
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Péter 1760 ban a báni kormányszék taöácsos* volt, már elbb

1756-ban horyátországi itéiö-vneater.
]

)

Testvére Miklós 1760-ban már báni torv. táblai ülnök, 1763.

lett itélÖraester, 1 77t)-ben már a báni kormányszék toiiáíísosa és irodai

igazgatója; már 1787-ben a Sz, István-rend lovagja, val. bels titkos

tanácsos, Zágrábi fispán, ós & Horvát-, Tót- és Dalmátországi öszves

iskolák figazgatója. Megbah 1797-ben, a
)

Ez ágból volt lomniczai Bkerlecz Ádám 1792-ben Zágráb vár-

megye alispánja.

A magyarországi-ág nemzékrendje, mely a múlt ssázsdban a

lomniczai ei(ínevet —- mint a névtárak mutatják — nem használta,

következ :

L Ferenez
17G0--Ö2.

helytartóé, tanács,

(n. kéri Kiss Róza)

Borbála AranEK. Anna Antónia József II. Ferenc*
(gr„ Batthyány (Nedeezky (Etényi) (lgesz. Jankó- 1787. helyt f

József) Ferenez) f
"

vics János fogaim.
2. gr. Forgách

Antal)

Jozefa
(Aczél Antal)

Paulina

f
L Károly
Baranyai
íöadószed
1834. 1838.

Mária Liíd.

(Hertelendy)

Karolina

t
Károly

>z. 1886.
Utó

Baranyai alszbiró

1888.

Stefánia

sz. 1842.

L Ferenez 1 760-ban már kir. tanácsos és kanczelláriai titkár,

1770-ben már magyar kir. helytartósági tanácsos , és sz. István-rend

heroldja, 1787-ben már a heroldság helyett ugyan azon rend lovagja,

egyszersmind helytartósági tanácsos még 1792-ben. Fia József
1787-ben a helytartóságnál fogalmazó volt.

Lomniczai Skerlecz h Károly Baranya vármegye íoadósze-

doje volt 1833—1838-ban. Ez vagy fia az 180—1860. évi idö közben

ausztriai bárd lett. Fia Káró y 1862-töl Baranya vármegye kineve-

stett alszolgabirája.

') Leboczky Stemmat. 1. 181.
9
) Lehoczky Stemmat. I. 181. e« II, 363,

18*
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Ugy látszik — L Ferencznek nvére volt Skerlecz Erzsébet
1791-ben Forintos Gábor felesége.

Skerlecz Károly birja Bogátfalut Vas megyében,

Skölonics család. Skolonies József 1795-ben L Ferencz ki-

rálytól kapott czímeres nemes levelet Czíxnere a paizs kék udvarában

hármas zöld halom középsjén álló ezüst daru, fölemelt jobb lábával

kövecset csrében drága köves arany gyrt tartva. A paizs fölötti

sisak koronáján négy szál borostyángaly zöldek Foszladék mindkét ol-

dalról ezüstkék. *)

Skrabák család. (Zászkali) Árva vármegye legrégibb adomá-

nyos családainak egyike, mely Z á s z k a 1 helységbeli si birtoka egy

részét jelenleg is birja, A család eredetére de féleg más családokhoz? és

birtokviszonyaira nézve következ okmány kivonatok a
) érdekesek.

1348-ban Lipold mester Körmöczbánya grófja és Árvának vár-

nagya, Luczicska Miklósnak Benc fiának és maga hívének azon szolgá-

lataiért, melyeket a tengerentúli részeken (in partibus transmarinis) ve-

le együtt mutatott, az Árva megyében fekv Zászkalicza nev er-

dt adományozta Kormöezbányán (Sabbato prox. posí converaionem

S. Pauli) kelt levelében. •)

1349-ben ezen erdei birtok fölötti adományozást I. Lajos király

is megersítette (Budán in Octavis festi beati Michaelis Archangeli).

1350-ben Zászkaliczai Miklós Benének fia a turóczi convent ál-

tal hiteles alakban átíratja magának a föíjebbi kir. adomány levelet

(Feria 2-da prox. b. Margarethae virg, et martyris).

1355-ben Zászkaliczai Miklós, a turóczi convent és Mesk, F.

Kubíni Adorjánnak fia mint királyi ember által beiktattatik a zászka-

liczai birtokba, egy úttal akkor a határjárás is eszközöltetik. (Feria

3-a proxima ante festum Ascensionis dni).

1357-ben (15. calend. februarii) Zászkaliczai Miklósnak kérel-

mére I. Lajos király megüjjitja az 1349. és 1355. évrl ásóié birtokle-

veleket ; és folytatólag ugyan azon hártyán I. Lajos király igazolja ezen

okmányok valóságát a Boszniában elveszett pecsét helyébe vésetett uj

király pecsétnek az oklevélre való oda ütésével (1364, 12. Calend. Julii),

1387. (in fest b. Adalberti Eppi et naartyris) beiktattatnak a

zászkaliczai birtokba I s t v á n és Tamás mesterek, xaarczelíalvi *)

x

) Adatai, Scuta gentil, tomo XI.
a
) Szontagh Dán. közi. szerint.

»J Fejér, Cod. dipl. torn. IX. voi. 1. p. 610-

') Regestrutn de Turócz Engelnéi 82. lapon de „G a c z e 1 f a 1 v a a
áll.
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Bessenyo Andrásnak fiai Liptó megyébl, Zsigmond királynak ugyan

azon évi (feria 3. post festum Paschae kelt) új királyi adomány alap*

ján István nádor iktatási parancsából. Ugyan ez alkalommal az új adcv-

mányosok Margit nénjöknek Zászkalieza Hutyka *) Miklóstól nemzett

Márton fia özvegyének özvegyi illetségeit is kifizették (in fest, b.

Adalberti Eppi et martyris)*

1426-ban (Dominica Laetare) Zsigmond király Bécsben kelt

adomány levelében a Bene-Luczizka Miklós részére a zászkali birtok-

ról szóló okleveleknek Zászkaliczai Mihály fijára Jánosra, továbbá

baggini Bredács István fiaira Lörinczre és Tamásra történt

átruházását új kiváltságlevél alakban megersíti.

1429-ben (feria 6. prox. ante festum b. Ambrosii Eppi et confes-

soris praeterita) Palóczi Máté országbíró parancsa folytán az eltte le-

folyt nyolczados bíróság ítélete alapján Zászkaliczai Mihálynak fia J ár

nos és Bagyon Istvánnak fiai Lrincz és Tamás Zászkalieza helység

birtokába beiktattatnak , mellzve marczelfalvi Bessenyo István fiá-

nak Jánosnak ellentmondását, minthogy ez harmadszori ezen ügyben

1429-ben történt megidézte tésere nézve is a nyolczados bíróság eltt

meg nem jelent.

1435-ben (quadragesimo die Quadragesimae) a nyolczados bíró-

ságazászkaliczai birtokról ítélte, hogy elismertetvén Bene fiának Miklós-

nak fiágon magvaszakadása, Margittól származott Zászkaliczai Mihály

fiának Jánosnak birtokában hagyatik a zászkaliczai birtoknak anyai

negyede, a mint már elbb is birtokolta ; a többi három negyed birtok-

rész pedig marczelfalvi Bessenyo István mester fiának Jánosnak az

1S87. évi új adomány alapján oda ítéltetett; Jánosra a Bagyoni Bre-

dács István fiára nézve pedig örök hallgatás mondatott.

1439-ben (octavo die festi b. Georgii martyris) Hédervári Lráes
nádor parancsa folytán a Zászkaliczai birtoknak azon negyedrésze,

mely Zászkali Jánosra, Mihálynak fiára negyedképen jutott, elkülö-

nöztetik, a többi 3
/» rész pedig Bessenyi István fiának Jánosnak, Pál

fiának Istvánnak és fechkeházi Czuda Balásnak hasonló részletekben

meghagyatott

1474-ben Pongrácz István szerzett királyi adománylevelet Zász-

kaliczára ; azonban birtokába nem jutott.

Az eddig elésorolt oklevelekbl a következk derülnek ki. Hogy
Benéznek fia Luczizka Miklós még az 1S87. óv eltt mag nélkül ki-

halt ;-— hogyM a r g i t, a birtokban részesült !s-anya nem Bene Miklós-

') Rege«tr«m de T&rócEbac „Lncbka* áll, valószínleg igazabban

?
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nak, hanem Hmyka Miklósnak leánya volt. Ezen Miklós pedig az erdei

birtokon kiviíl, melyet Bene Miklós szerzett, Zaszkaliczának (aas eUftt

Hutyka-Lehotá-nak) birtokosa volt, és innen vágatott ki e negyed Mar-

gitnak, midn Zászkaliczai Mártonhoz ment férjhez ; — hogy bágyoni

Bredáes Lörincz és Tamás Luczizka Miklósnak apa utáni uno-

kái voltak, de mint olyanok, kik a Luczizka Bene Miklós részére 1348

—

49. évrl szóló adomány levélbe föl nemvétettek, Bene Miklós magva-

szakadásával annak birtokából jogosan kizárattak ; — hogy marczel*

falvi BessenvÖ Andrásnak fiai István és Tamás, midn 1387-ben Zász-

kalicza helységet Bene Miklós magvaszakadása 'czírnén új kir. ado-

mány mellette magokra Íratták, a Luczizka, Bene, Bredáes és Hutyka

rokonság irányában jogérvényes birtok szerzésre tettek szert
;

'— hogy

zászkaliczai Hutyka János, Mihálynak fia és Margitnak unokája, ama

utó-családnak, mely márma is Zászkalon birtokos és Skrabák név

alatt ismeretes, valóságos eldöde, birtoka pedig azon negyedet képezte,

mely 1439-ben fíedervári Lrincz nádor parancsa következtében mint

Margitot illet leány-negyed zászkaliczai Hutyka Jánosnak, Mihály

fiának kihasítatott : végre hogy a marczelfalvi Bessenyö család által

1387-ben szerzett zászkali birtoknak három negyedrésze azon rész,

mely jelenleg az árvái uradalomnak és ennek volt jobbágysága kezén

van, a Bessenyö család magvaszakadtán Árva vára illetékéhez, lionnan

elszakasztatott, visszaesett.

Záazkaliczi Mihály fiának Jánosnak utódai mikor kezdtek Skra-
bák névvel neveztetni ? — nem tudjuk. Az bizonyos, hogy mi-

dn 1583-baa a Thurzó nemzetség leány-ága részérl az Árvái uroda-

lomhosi jogegyenlség kérdésében Árva vármegye eltt vizsgálat tar-

tatott, akkor a Zászkali család Öt tagja, mint szomszéd közbirtokosok

járván ei, névazerint János, György, Péter, Mátyás és An-
drás, már zászkaliczai Skrabák néven fordultak elé. li)95-ben

pedig Thurzó Györgynek az Árvavárt uradalomba lett beiktatásakor,

a szomszéd zászkalicziai közbirtokosságból UyÖrgy. Mátyás és

Miklós, Skrabák név alatt, Szkaliczai Benedek pedig L u c z i s-

k a régi, már akkor kihalt vezetéknéven, lettek följegyezve. A családi

birtok neve pedig idközben Zászkaiicz á-ból Z á s z k a i névre

módosult.

A Skrabák család több vonalra, és ágakra származván, ezek kö-

zül a jelenleg még Zászkalon élknek fbbjei a Mihályiele vonal, és

Fercncz ága illet ál-ágazataival ; ZoJna mvárosban székelnek & János

vonal ivadékai, Sáros megyében pedig az lstvániele ágbeliek. A kihal-
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tak közül Péter máskép Mandrcska, és Ádám máskép Pe-

kár és Sándorféle ág ismeretesek. A P é t e r s vele rokon Ádám-

ág utáni birtokreszeket leány- ági jogon Mesko, Boczkó és Trnkóczy,

—a Sándor-féle birtokhagyatéköt pedig Bzontagh család szintén leány-

ági jogon bírják jelenleg.

A Skrabák család legnagyobb részben mezei gazdáskodással fog-

lalkozott, ennél fogva neveikkel a közügyek tárgyalásánál ritkábban ta-

lálkozunk; kitünÖbbjeí

voltak : 1574-ben Skra-

bák Péter , mint ki

Jezerniczky Kristófnak

Kis-Beszterecdbe tör-

tént beiktatá&ánál ná-

dori iktató emberként

szerepelt. 1595-ben Pé-

ter ágából Jakab a

felsö-kubini, úgyneve-

zett Valenticji-öalkófé-

le birtokba iktatásnál

királyi iktató emberként

mködött.

Jakabnak unokaöcs-

cse Mihály 1803-ban

Árva vármegye szoiga-

birája volt 1614-ben

Mihály hasonnev vo-

nalból megyei esküdt.

163í-bon János törvényszéki biró. -

1685-ben ifj, Mihály a följebbi Mihály szolgabírónak fia, me-

gyei esküdt. — 1740-ben János hasonnev vonalból csendbiztos,

1830-ban Sámuel (Ferencz ágából) szintén csendbiztos. Ugyan ak-

kor István az eperjesi kerületi táblrkiál kiadó. 1847-ben Dái) iel

Árva vármegye tiszti fügyésze*

A család származási rendjei & Zászkaü törzsek egyikéhez sem

lévén képesek közvetlenül kapcsolni a Skrabák név felvétele óta kez-

dett családfákat l

) következ táblázatok mutatiák :

') Szostagh Dán, közi
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I. tábla.

Skrabák Péter és Miklós vonalai, az úgynevezett Ma ndracska
Pékár és Add m-féle ágakkal.

N. N.

Péter

JL
Lrincz

~Péter
1674.

Jakab
kir. iktató eiab.

_JL595-__

János
Árva türv.sz.biró

1631.

Péter 1549.

Miklós

1496. Miklós

István

János
1588.

Mihály Mandractka
Árva m. szbiró

1603

Mihály
Árva m. esküdt 1685,
(Benczúr Anna)

Miklós

Ferenc«Ádám Zsuzsi Dóra Kate '

Trtl ^I™ Tku^
Pékár (Zábreszky (Boczkó (Mesko *

%££*!£!£„
n 1665.eíadm György) Sándor) György "^^t*

liöíia. Kata. részét Trnkó
czynak

1700. Brtos)

Sándor 1700. András

f

Ez ágból F e r e n c z Zemplin vármegyébe Tolcsvára költözvén,

1700-ban örökösen eladja zászkali részét Mihály nagybátyja leányai-

nak és vejének u. m. Zsuzsának Zábreszky Györgynének , Do-
rottya nak Boczkó Sándornénak.

r

A másik ági Ádám Skrabák máskép Pékár pedig 1665-ben

eladja részét Trnkóczy Mártonnak. Innen ezen vonal birtokait BoczkÓ,

Mesko és Trnkóczy családok bírják.
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II. t á b 1 a

Skrabdk János vonala, Janovje és Janosovje ágakkal.

János

Jakab
1543.

András
1583.

Jakab

György
Szepes m. Far-

kasfalvára
költöz.

János

~Mihály mZ
Janovje

Miklós 1690.

Mátyás 1625.

András
1666.—

,

István
1716.

Ádám
1701.

György 1718.

el zálog, zászkali

részit.

György
Pestre
költöz.

László

György Mátyás
Nógrádba 1738.

r , Nógrádba
költöz.

i

«
i

Sámuel
1777.

(Balogh
Zsuzsa)

Gábor
1747.

János

András 1725.

Janosovje

£3 £3 ~János ~S
j&g 1740 biztos £
s* r (Gorgyay qf

Mária)

János 1788.

Janovszki

(Hlavács Zsuzsa
(Besztercze-Bányáról)

ísstván

orvos 1746—68.
Trencsinben

György O Erzse Zsuzsa Bora
^(l.Kovács (Vitális (Linczény

Mihály-György
(Krutek Anna)

'"Mihály lioST
(Bohemus Anna)
Zolnán

József-Iatván
1772.

Sámuel
2. Veres

Istv.)

Pál) József)

ak/Wl

Mária Éva Júlia

(Chudovszky (Majemé* (Mudrony
Mibály) Losoncaoa) Jóisefaé)

Mihály.
Zolnán 1850.

(Trajcsik N.)

Francziska. Mária.

Ottó. Kálmán.

A Janosovje fi-ág kihaltával annak birtokába a leány-ág örökö-

södött, 1843-ban pedig a kir. ügyész és általa Szontagb család.

Istvánnak fiai .György és Mátyás Nógrád megyébe B.

Gyarmatra telepedtek, ott találjuk ket már mint elismert nemes sze-

mélyeket az 1716. évi uradalmi Összeírásban *).; és 1734-ben is, mi-

dn a febr. 15-en kezdett nemesi vizsgálatkor mint Árva megyébl

származottak Árva megyétl kiadott nemesi bizonyítványukat elému-

tatták. Az 1755. évi Nógrád megyei nemesi összeírásban Skrabák J4-

') Magyar Múzeum 1858. évifoly. h köt. 319,
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nost és Mátyást olvassuk : 1 777-ben pedig Skrabák János és

Sámuel vettek ki Nógrád-tói nemesi bizonyítványt 1
) Es utóbbi gyer-

mekei a táblán láthatók.

III. tábla.

Skrabák János vonalán Jakab és Sándor ági utódok.

András
1688. 1666.

András
1733.

György

r

Mátyás.

Jakab
w 1614.

Pál
Í669.

Fcrencz
1686.

Mátyás.

János
(Jud Dóra)

János

Kata. György. András János
1717. (Szedmák)

i f 1

, János
1776.Sándor

(Reviczky Ilma)

f 1725.

Zsuzsanna
(Pteekóaé

Turdosaiöban

Ilona Mária N.
(Wanyfcó (Kaveczky (Fekete Mihályne

1

)

Miklós) Kázmc*rné Apostagon
Zásxkalon. Zászkalon

Ezen ágnak férfi-ivadékban történt kihalása után annak birtoka

Sándornak négy leánya után % részben Belányi, Szontaghra, 1

y4
részben

pedig Skrabák Mátyásra (Fercsovje) mint leány-ági utódokra 'örök beval-

lás mellett szállott

') 1777. évi jegyzkönyv 463. szám alatt.
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IV. tábla.

Shrctbák Mihály vonala Mihály és István ágaival*

Míhály_

*Mikíó* 1549.

György 1595.

Mihály
1614. esküdt.

István

MátyáTTéie.

András György János

_György_

János 1659!

Pál 16957"

András

Má^ásTööí
r~

—

•»**-•-———

1

András 1884.

András
J747.

j

Mátyás
1806. f

r

Támár
,

<K??«*°" Tereal?
1747.Eper.

1
Jlĉ N )

jesen Mátyás
\

* —

1

Gábor

János András
(N. Zsuzsi)

Mátyás András

István

István Eperjesen
kerül, táblán

kiadó 1829.

N.

Miklós 1662.

János
(Zábressky

Zsófia

András
(Ránoaztay N.)

János Á
katona. g(Medzihradszky

Ilona Zsuzsi György
eliünt. eltnt. 1799.

(Komacska
Eya)

Zsuzsi Ilona János 1820.

(Trnkóczy (ifj. Trnkóczy Ondrejovje

Mihály Mihály) (1. Trnkóczy Zsuzsi

2. Trnkóczy Mária)
r

György
1741,

Mátyás

Éva
(Trnkóczy
Márton)

Cr Zsuzsa)

—, János
eliünt.

Dániel
Árva m. tiszti

íágyé*sz 1847.

Mária
(Básztokay)

Mihály Kata Éva
Michalovje (Trnkóczy (Wanykó Mátyás)

(Medzibrádszky Dániel)
Zsuzsi)

Mihály Zsuzsa Ilona Mária

f (Markovich N.) (Heil (Ivanovicz Gábor)
Malatinban. gyógyszerész)
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V. tábla.

Skrabák család Ferencz vonalának

Férc 8 ó-ág a.

Kata
(Boczkó
Jánosntf)

Ferencz
máskép Fercso

1717.

Pál
1747.

János

t

József
1785.

(Petrisz Kata)

JL_
Mária János

(MajoránN.) 1801.

(Trnkóczy
Ilona)

Jarapka.

Mihály
1815,

(Heil Anna)

Zsuzsa. Mihály
(Skrabák

Mária)
-~A

Ilona Zsuzsa József Kata
hajadon. (Kulacska (Bartos (Kozár

György) . Aaaa) András)

Pál Ilona Mária Anna
t (Magyar N.) (Gyurko- (Koíerecz N.)

vicsné)

János
(Skrabák
Ivanovicz
Mária)

Mátyás
(Ivanovicz N.)

Mária.

Pál. György.
Gáspár. János.
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VI. t á b 1 a.

Shrabák család F&rencz vonalának ága.

N.

György
tnie.

András.

Mátyás. András

Mihály

f 1790.

Jakab
t

Ferenc*
Jelsankán

(Csaplovics N.)

Dániel Fereuczovje.

(Misyelka N.)

Ju

Zsuzsa. Ferencz. Mátyás. Mihály. Mária Dániel 1860.
(Skrabák (Trnkóczy
Mihály) Mária)

András Kata Mátyás János Dániel Ádám Zsuzsi
A. Kubinban (Trnkóczy (Ambrózy (ZabrtSszky Sztankóczi

| (Zgutné)
József) N.) Ilona) evang. pap. I

Mihály, József.

András
A. Rubinban

1801.
r *

1

András 1858.

(Boczkó N.)

János

János
(Ivanovicz N.)

nT n. n.

(Dedinszky N.TT í ——

n

1815
József. Imre.

Sámuel
Árva v, biztos

f!842.

János
(Meskó
Eva)

, *~——
.

,

Mária. Kata.

Pál

t

Mihály
(Maazná-Skra-
bák Zsuzsi)

Dániel

t

Ilona. Júlia. Zsuzsi. Mihály Zsófi. Mária. Anna.
(Trnkóczy
Júlia 1825.)

,
—

—

..
, .. , .v^- --:

:
—*-—

i

Sámuel
1860

Mihály
18G0.
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A család cziniere — mint följebb a metszvény ábrázolja, — a

paizs kék udvarában zöld téren egy fejÜ fekete Bas kiterjesztett szár-

nyakkal, és jobbra fordított fejjel látható, a paizs fölötti sisak koro-

nájából arany oroszlán emelkedik ki, els jobb lábával kivont kardot

tartva. Foszladék jobbról aranykek, balról ezüstvörös.

A Skrabák családból említendk még János és András, kik

1795-ben Árad vármegyében hirdettetek ki nemességüket; ') továbbá

Skrabák Sámuel, ki 1816-ban a jenai egyetemen tanúit,
2
)

onnan haza jvén Sajó-Gömöri iskolai igazgató lett.

Skublics család. Zala vármegyei nemes család. Skublics Mi-

hály 1660-ben a gyri püspök tisztartója voltt 3
) E század elején

élt Skublics Zsigmond, kinek neje alapi Salamon Rozália, mint

Özvegye másodszor báró Ghillányí Jánoshoz ment férjhez, ennek is

özvegye maradván, meghalt 1833. mart 27-én, kora 74 évében Szom-

bathhelyen, eltemettetett Szilvágyon Vas megyében. Zsigmond gyer-

mekeit mutatja a következ táblásat :

Zsigmond
(Salamon Róza)

József Alajos Emília
1833 ce. k. Zala várm. (Tallián

kapit. fsz.biró Antal kamar.)

A 1 a j o s 1826-ban már Zala vármegye alszolgabirája, újonnan

megválasztva 1828-ban is, majd fszolgabíró, végre 1830-tó
T fjegyz.

Tán Zsigmondnak atyja volt Skublics Sándor, kinek neje

1763-ban Zárka Anna, és tán testvére Skublics Imre, ki 1812-ben a

Ludoviceára 300 ftot adott. 4
)

A család czímere vízirányosan kétfelé osztott paizs, a fels udvar-

ban magyar vitéz áll, kivont kardja hegyén török fejet tartva ; az alsó

udvarban vár látszik. A paizs fölötti sisak koronájából szintén a leírt-

hoz hasonló vitéz emelkedik ki.

Skldtéty család. Lásd Scultéty cs.

Slachfeh család. Sluchich József és Sándor 1760-ban

Nógrád megyében hirdettették ki nemességüket. 5
)

') Arad várm. jegyzkönyv. 1795. e*vi 190. s*.

f
) Haan, Jeua Hung. 147.

) Lehoczky-nak Stemmat II. 363. Schönvisner Antiquit. Sabariens. 329.

•) 1812. évi 2. töi v. ez.

•) Nógrád megyei jegyzkönyv 1760. évi 70. lap.
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Soboky család. (Sohoki) Erdély kihalt családai sorába számi-

tatik.
l

)

Séfalvy család. (Etédi) Erdélyben honos. Dániel Kolos me-

gye sebésze 1837-ben, József és Sámuel BelsÖ Szolnok megyé-

ben lakozók, László ügyvéd Kraszna megyében ; József mérnk
Maros-székben , másik József írnok ugyan ott , János országos

fó számvevségi tiszt, — mind 1848. körül.

Sófalvy család. (Sófcivi) Közülök Sófalvy E 1 e k kir. kincs-

tári titoknok 1848-ban

Sófalvy T. család. Sámuel Kraszna megyében aljegyz,

1848-ban árvaszéki ülnök stb. Még több ily nevt említhetnénk, kiknek

családai összeköttetéseiket nem ismerjük; ilyen a többi közt Sófaivi J ó-

zs ef, ki külföldön tanúit és Schultzernak termézetrajzi beszélgetéseit

forditá és nyomata 1778-ban Kolozsvárott.

Sohár család. Zala vármegye gyökeres régi nemes családa. Kö-

zülök Sobár János \ 755—57-ben Zala vármegye alszolgabirája. La-

kott Söjtörben.

Jánosnak fia Ferenc z, ennek fia J á n o s 1 790-1829-ben Zala

megyében kétségtelen nemes, ennek fia János 1832. május 7-én

Zala vármegyétl nemesi bizonyítványt vett ki, és azt Nógrád me-

gyében 1835. aug. 26-án *) hirdetteté ki. Utódai úgy látszik, He-

vesben vannak.

Fejér vármegyében a múlt század második felében Keresztáron

laktak Sohár György és István nemesek.

Sohár Ferencz, felesége Gyömörey Krisztina által a Pest me-

gyei Abonyi közbirtosság részese lön. Nevezett nejétl gyermekei F e-

r e n c z, Borbála és Francziska e század els felében élk.

A család czimere a paizs kék udvarában fiait saját vérével táp-

láló pellikán madár.

Sohoxuiay család. (Laki) Laky Sohonnay Ádám és fia Fe-

renc z , és leánya Zsuzsanna neveikben is bessenyöi birtokré-

szét 1610-ben Taurzó nádor parancsa mellett bevallja a vasvári káp-

talan eltt Keresztúry Ferencznek.

Sokoray család. (Máskép Dorkó) Sokoray máskép Dorkó

P^ter Gyr vármegyétl 1827. nov, 9-ón, F erén ez pedig 1828.

nov, 19-én nemesi bizonyítványt vett ki.
3
)

') KovHri, Erdély családai.
a
) Nógrád megyei jegyzkönyv 1420. az. alatt
s

) Budapesti hírlap Hivatalos Értesítje 1860. 104, szám.
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ftoky család. (Tóth-sóki) Nyitra vármegye legrégicbb családai-

a&k egyike, mely nevét azon megyei T ó t - S ó k (vagy régibb írás-

mód szerint S o ó k) helységrl vette, elnevével együtt.

Általam ismert törzse Soóky {így írták !) János, a XIV. szá-

zad eleién élt: ennek fia Péter 1372-ben a zobori convent eltti be-
u I

vallás szerint zálogjogon megszerezte Pethö Jánostól annak Nyitra me-

gyei Rátonyi helységbeli fele birtokrészét 20. márkáért, mint ezt ké-

sbb 1482—1489. körül a két család közt folyt perben a Soóky utódok

felmuttatták.

1404-ben Soóky Jánosnak fiai István és Mihály Közép-

Átrakón beiktattattak a nyitrai káptalan által.

1422-ben Soóky István, Mihály, János és másik János

Chocholna helység fele részét örökbevallás szerint megvették a Nyi-

trai káptalan eltt.

1 425-ben Soóky Jánosnak fia István és ennek fia Miklós,
továbbá Soóky Mihálynak fia János Peth Lászlónak fiától Miklós-

tól ennek ráthonyi részét 150 fittért megvették a nyitrai káptalan eltt

;

és ugyan ez évben a Zobori Convent által beiktattattak.

1426-ban a Zobori convent eltti bevallás szerint Pethö László-

nak fiától Miklóstói Soóky János fia István mester Rátony hely-

ség felét 150 ftért zálogba veszi.

Ugyan ez évben Soóky Jánosnak fia István érdektársaival

együtt a Nyitrai káptalan által tanuvallatást eszközöltet Koloni An-

drás és Kis-Tapolcsányi Gyula ellenében Óhaj helységet illet levelek

iránt. — Ugyan ekkor a Soóky család részére egy másik tanúvalla-

tást is tétetett a nyitrai káptalan Sztarócz és Hink helységrl szóló le-

levelek iránt

1428-ban Soóky Jánosnak fia István mester a Peth családtól

szerzett ráthonyi birtokrész megvételét Gara nádor eltt is ünnepelye-

sítette.

1434 ben a nyitrai káptalantól Sóoky Istvánnak fia Péter ré-

szére felment levél (absolutionales) Óhaj, Ondroh, Sók, Mosócz és

Kis-Czabaj iránt a Lóthi Örökösök ellenében.

1436-ban Zsigmond királytól a Soóky család uj adomány leve-

let nyert Soók, Attrak és Toköld helységekre. Beiktatta a nyitrai káp-

talan.

1466-ban S. Mihálynak fia János és Istvánnak fia Péter kö-

zött a nyitrai káptalan eltt barátságos egyezség kelt
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1470-ben Soóky János a zobori convent eltt tiltakozik Ujlaky

Miklós Vajda ellen, ki ráthonyi szerzett birtokát elfoglalta.

1474-ben Mátyás király Soóky János és ennek fia Zsigmond

részére ótalomlevelet ád ki a Trencsin megyei C'zünene és Pécsen

e

helységbeli birtokok iránt a nyitrai káptalan szerint.

1471-ben Soóky János a szent-benedeki convent által vizsgá-

latot tétetett Nyitra megyei Bodok helységbeli birtoknak Lndáni Pé-

ter és neje Kata és fiók László általi elfoglalása iránt.

1476-ban Regbi János nyomoztat a szent-benedeki convent által

Nyitra megyei Alsó-Vásárdi birtok elfoglalása iránt Soóky János és

fia Zsigmond és Korossy Miklós Özvegye Dorottya, fiók Osvald,

és Ilona Belegi Lászlónó s végre Ipoltb Márk ellen.

1480-ban Soóky Pál és János Nyitra megyei Sók és Fels-

Atrak helységbeli birtokrészeiket 550 ftért borsai Csorba Tamásnak

és nejének Borbálának, nevezett Sóoky János leányának örökösen be-

vallják a sz.-benedeki convent eltt

1485-ben Soóky Pál Sók és F. Átrak helységbeli birtokré-

szeit Soóky Jánosnak, Csorba Tamásnak és nejének Borbálának 800

ftban elzálogosította a szent-benedeki convent eltt

1486-ban Soóky Isvannak fia Péter Csorba Tamást a Sóki és

F. Attraki birtok megvételétl, Sóoky Pált pedig eladásától tiltja.

1489-ben Báthory István országbiró Soóky János részére az

1 482. óta Pethö Pál ellen inditott perben az sei által zálogban vett rá-

thonvi birtok iránt kedvez Ítéletet hozott

1498-ban Lipovniki Benedek nejével Ilonával és gyermekeivei

együtt többi között Soóky Péternek; S. István fiának, a nyitrai kápta-

lan által beiktattatott, zálog czímen bevallott sutóezi birtokfele részé-

ben a szent-benedeki convent által beiktattatott.

1500-ban S. Péternek fiaJános nevezett atyját és testvérét I s t.

v á n t Fels Sók és Attrak helységbeli birtokainak megterhelésétl és

elidegenítésétl a nyitrai káptalan eltt tiltja.

1505-ben a Soóki család mintkót ágbeli tagjai kir. táblai Ítélet

folytán F. Sók, Attrak és Óhaj helységbeli birtokaikon megosztoznak

és azokba beiktattatnak a nyitrai káptalan eltt.

151 l-ben Marsóvszky László , és Margit T h ó t h - S o ó k y
László fiának Mórícznak leánya, gyermekei György, Péter, Gáspár és

Mihály neveikben ia, az ellen, hogy Margit Pekeri Istvánnak neje, Soó-

ky Zsigmondnak a Tóth Soóky János fiának és S. Mihály unokájának

leánya és É v a Tóth-Soóky János fiának Pálnak leánya, é« í 1 o

MAGFAÍiOBSZÁa CSALADAI X- KÖX 17
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mn Évának leánya Nyitra megyei Feisö- vagy Tóth Soók és F. Attrak

helységbeli birtokrészeikct elidegeníteni szándékoznak, a nyitrai káp-

talan eltt tiltakoztak.

15 13-ban a szent-benedeki apát és convent Margitnak Soóky

Zsigmond leányának és Pekeri István nejének Hars megyei Oka;),

Nyitra megyei Ondroh, Kis Czabaj és Alsó-Sók helységbeli birtok-

vészeiben — kivévén Alsó- Hókon a curiát, — záicg czímén beiktattál-

nak, Majthényi Rafael ellent mondása mellett a sz.-beneáeki convent által.

i.51 7-ben Tökés-ujtalvy János több rendbeli panaszok miatt idéz-

teti Margitot Soóki Zsigmond leányát, Pekry István nejét a sz.-be-

nedeki convent közbenjötté vei.

1059-ben Ghycay Józsa Pekry Borbaiát Györödi Mátyás özve-

gyét a kis-gyoiödi bírtok eladásától és abba való beiktatástól eltiltja

az esztergomi káptalan eltt

Pekry Borbála Dombay Mihály özvegye, leányának Györödy

Dorottyának, és ennek néhai Ghyczy Józseftói nemzett gyermekei he-

veikben is mindenkit a gyámi, bevallástól eltilt a nyitrai káptalan eltt

év szám nélkül. *)

1620-1624. év közt Csery István és neje Soóky Rebeka
Nyitra megyei Malomszeghen egész nemesi curiáját Soóky Gergely-

nek éó Forgat;* Anna asszonynak és örököseiknek 1500 ítban örökö-

sen eladták a nyitrai káptalan eítfíi — Ugyan éz id tájban Soóky

Gerg ely több birtok részt vett zálogon Csery Miháíytól.

1628— 1630. év közt Csery István mint gyámja feleségének Soó-

ky R e b e k á n a k ; és Soóky Feíencznek fia I s t v á n, és a többi Hin-

dy Zsuzsannától született testvérek neveikben is eltiltja Sóoky Er-

zsebeiét, T6ih £?ók és Attrak kelyeégbeli birtokok eladásától, másokat

a vételtl a nyitrai káptalan eltt.

1643-ban Csery István mint Soóky Rebeka nejétl szárma-

zott gyermekei gyámja, úgy Soóky István és János terheiket is

magokra vállalva, Nyitra megyei kajszai helységbeii biriokrészeü Ter

legdy János kalocsai érseknek 4000 ftért tíz évre zálogba adja a nyit-

rai káptalan elli.

169G. Csery Imre és Gáspár ásson végrendeletnek, melyet b'eóky

János neje Hidvégby Anna részére Nyitra megyei Sághi birtok iránt

a nyitrai káptalan eltt tett, el lenmondanak.

1727-ben Csery Sándor eltiltja Soóky máskép Gáspárovíea Já-

') Nyitrai káptalan Protcc. b. nro. 103. az 1552. és IftfiO. év között
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nst és Á d á m o t, és nevezett Jánosnak fiait Ferenczet és Ist-

vánt Nyitra megyei Kajsza, F. és Alaó-Attrak, Tóth-Sók
;
Paczolaj és

Kis-Ságh birtokrészekre nézve minden felfuzetés elfogadásától, máso-

kat pedig a megvételtl a nyitrai káptalan eltt.

1750-ben Csery Sándor nyitrai alispán saját, és vele együtt né-

hai Soókí Andrástól származott oldalas rokonai neveikben ellent mond

Székely Miklós beiktatásának Kajsza máskép Kis-Sallóra nézve a nyi-

trai káptalan eltt. ')

A Sóky család idvel Nyitra megyei si székhelyébl tovább is

elterjedt, nevezetesen a szomszéd Trencsin megyébe , hol Soóky A n-

na 1056-ban slavniezai Sándor Miklós neje volt. 1 690-ben egyik tagja

asztreesem várban. — 1837-ben Nemes-Kotessón lakott Károly és

három fia Flórián, Konstantin és István. 2
)

Zemplin megyében, hol a század elején birtokosnak iratik a

Sóoky család Nagy és Kis-Azaron. 3
)

Egyik ág, nevezetesen a följebb említett Ádám, Nyitra megyei

F. Attrak helységbl Nógrád megyébe Vadkert mvárosban telepedett

;

ez, vágy fia nevezett Antal az említett Vadkert Mez városban pri-

rnatialis érseki adományos birtokot nyert, melyet utódai jelenleg is

bírnak.

A családfa tudhatólag következ :

János

István mester
1404. 1425.

Mihály
1404.

Péter
1484. 1486.

Miklós
1425.

Bora
\Korossy
Miklós)

János
1425-66.

István János
1500. 1500.

Ferencz
| * _—

,

András
(Szomor Bora)

Veronka. Zsigmond
1474.

Bora Pál

r
M«git 151Í7(BT cfrba^ÉvT

n

(Pekry István)
lamáa

1511.

Ferencz 1600.
(Hindy Zsuzsa)

Folyta köv. lapon.

Erzsébet
71630.

') Eddig az idézett káptalani e's conventbeli oklevelek kivonatai szerint.

3
) Szontagh Dán. közi.

') Szirmay C Zemplia. not. top. 279.

17»
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Ferencz 1600., ki az tüöhbi Ipvon,

(Hindy Zsursa)

János 1643.

(Hidvéghy Anna 1696.)

Ferencz IsUán
1727. 1727.

István

1630.

Kebeka 1643. Idám?
(Csery István) F. Átrakón

Antal
Nógrádban

Vadkerten 1754- 1799.
r

-^ • "
i

János
Vadkerten
1799.1801.

(1. SzilasayÁgnes 1788.)

2. N. N.

Gábor
kir. ügyész

törv. &z. ülnök

János N. 2-tól József András N.
P. Szántón (Tomisné Nyitrába Nógrád megyei (Vincze

Paulina.
vissza kö'töz t. ügyész 1847. Fer.)

(Hóppner Paulina)

László Gyula Coelesta

Regina Karolina.

(Galgóezy)
Gábor. Ottiiia. Eulália. Mária. Gyula. Béla

Imre.

A Nógrád megyei ágból Antal nak fia János Vadkerten la

kos, Nyitrai vármegyétl 1799. sept. 10-én nyert nemesi bizonyítványa

Nógrád megyében 1801.april. 20-án kihirdettetett. Els nejétl Szenfc-

Iványról származott Szilassy Agnostól gyermekei 1. Ignácz szül.

1785-ben, Esztergom megyei pap s (nyg. lak* P. Szántón) 2. Gábor
1849-ig kir. ügyész Nógrád megyében, 1850—54-ig cs. kir. megyei

törvényszéki ülnök. 3. János, köz-birtokos Puszta Szántón* 4. N«

Tomisné. Ezek gyermekei a táblán láthatók.

Jánosnak második nejétl gyermekei : 5. J ó z 6 e f, ki Nyitra me-

gyébe költözött. 1
) Ott 1830-ban rendszerinti esküdt, 1833-ban fszol-

gabíró volti 6. András 1842-len Nógrád megye tiszti altigyésze,

majd Börtön ffelügyel fügyészi czimmcl 1847-ig Gyermekei a táb-

lán láthatók. 7. N. Vincze Ferenczné volt.

Nincsenek a táblázaton az 1406 -ban élt Soóky László, ennek

fia Móricz és ennek leánya Margit,
Továbbá Soóky J á n o s, kinek 1586-ban neje Mendencsics An-

na volt

Soóky Gergely, ki 1 625--28-ban élt, és róla följebb emlé-

keztünk
;

Végre Soóky István, 1650-ben nyitrai énekl kanonok. Lász-
ló 1716-ban Nógrádban berezeli plébános.
m i i i «.

') Nógrái megyétl ltf44.jan. 12-én 212. sz. alatt vett ki nemesi bizo

nyítványt.
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Legvégro Soóky Pál és Márton, kik Nógrád vármegyében

1776-ban hirdettették ki nemességüket. f

)

A család czímere a paizs kék udvarában zöld téren hátulsó lá-

bain ágaskodó, ketts farkú oroszlán, els jobb lábával kivont kardot

tartva. A paizs fölötti sisak koronájából az elbbihez hasonló oroszlén

emelkedik ki. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Soklyóssy család. Zemplin vármegye ezímerleveles nemes csa-

ládainak egyike. 2
)

Soldos család. (Runyai) Gömör vármegye legrégiebb, törzsö

kos ös családainak egyike, mely az él hanvai Hanvay, hanvai

Darvas, hanvai Sándor, kihalt Szkárosi és Nagy-szájú
családokkal egy közös törzsbl, a XIII. században élt Comes Hunth-

tói de Hanva származott.

A közös törzsböli szétágazást nem ismerve, és a még él csa-

ládtól e részben, valamint ujabb nemzedékei iránt adatokat nem nyer-

hetve, csak a XVI. századtól saját irataim és egyéb idézett hiteles for-

rások után a múlt század közepéig terjeszthetem elé a származásrend-

jét ; azonban néhány jelesb tagjáról az elbbi idkbl is vannak ada-

taink, igy

Runyai Soldos András 1466-ban Mátyás király udvarnoka, 3
)

1477-ben Borsod vármegye alispánja *) volt.

Soldos Tamás Gömör megyében birtokos 1479-ben, ki ellen

hatalmaskodás! kereset b
) folyt.

A XVI. század közepétl kezdve két ágon birjuk megináitani a

családfát, az egyiket I. Imrétl, ki 1546-ban Borsodban és talán

Szcndrön ólt ), és I. O svaid tói; az elbbi ivadéka az I. táblán,

Osvaldé a II. táblázaton látható :

•) Protocol. C Neograd 1776. p. 328.
2

) Szirmay C. Zemplin uot. top. 117.

3
) Teleki Hunyadiak kora XI. 152.

*) Eredeti oklevél
s

) Teleki, Hunyadiak kora XI. 102- 104

•) Régi magyar nyelvemlékek U. 61.
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Máté

f!594.
eltt.

Pál

Tamás
1615.

I. tábla.

I. Imre
1546.1550.

Kristóf .

1594
(Fekete Kata
1601. özv.)

Ambrus ?

Mihály
1625.

Erzse.

Gergely. Márton

Tamás Mihály II. Tmrc 1601.,—
1601. gyámság 1601 gyámság (BudaköAy Sándor.

alatt 1619. í.latt. Zsuzsa özv. 1651. 1708.

f 1625. eltt. '
r

Gergely
160^^

Mátyás

J644.
Hpéter 1667.

(Ragályi Erzse
1672^1738)

János
1747.

András
1651.

Péter
árva 1747.
i

"
»

Sámuel 1764.

—A
Miklós
1671.

Péter.

István

öregebb 1651.

(Ireay Anna)

Tamás
1680.

Kristóf

1625.

Sámuel.
1671.

György
1625.

István
1721.

István
1756—60.

János jfj

1721.

Menyhért
1721.

Ferón* z

1742—56.
Bora
1756.

1.

Eva 1721.

(Csiszár István)

András
1747—60.

Mária
1756-60.

1550-ben febr. 14-én Soldos I m re. és M i h

á

I y, Máté, P é

.

t e r, János és György hasonlóan runyai Soldo s-ok, nem kü-

lönben Hanvay Demeter , Gábor, Lajos, Lörincz, József, Gáspár

Uriel , iömét Darvas Albert és György, Nagyszájú Benedek,

hanvai Sándor Pál , Ferencz, István, S z k á r o s i János, San-

drin, András, Imre, Tamás, Gergely; továbbá Szkárosí máskép

T i 1 1 y k e Miklós, nem különben Kerepeczi Ákos, Miklós, Péter,

és Gáspár Gömör.megyében fekv Runya, Hánya, Kerepecz és Krisán,

Alsórás, Alsófalva, Szkáros, Felfalu, Visnye, Strása, Boroszuok, Szász,

Répás, Prósa, Forró, Fillér helységre és Hegyföid és Szuráncs pusz-

tákra 1. Ferdinánd királytól uj adományt vittek.

1594-ben szent Iván napja után szerdán Soldos Pál és Kris-
tóf, testvéreknek néhai Soldos Máténak Felfalu, Alsófalú, Répás, For-

ró és Hanvai birtokain nagosztoznak.
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1608-ban dec. 3-án Soldos Ambrus és Tamás egyezségre

lépnek, mely szerint Soldos Tamásnak magvaszakadása esetére hi-

testársának, ha férjhez nem megy, Répás helységben bizonyos ülés

nász ajándokképen 14. fiba ajánltatik. Ambrusnak fia által vagy Soldos

Gergely íia által megváltandó.

1615-ben (Feria 3. prox. post Dnicam Exaudi) runyai Soldos

Fáinak fia Tamás Képáson egy féljobbágy telket, Forró pusztán

égy egész puszta jobbágy telket Bereíkey Mihály és Jánosnak 115.

ftban elzálogosít

1619-ben Soldos Kristófnak fia Tamás Qöinör megyei

Visnyón egy házhelyet 75* ftban elzálogosít Szalhnwy Király Mik-

lósnak,

1625. mart. 21-én Soldos Mihály és Imre egy résssrftl, A m-

b r ú s n a k fia Mihály, és Gergelynek fia M á t y á s, nem különben

Tamásnak fiai G e r g e 1 y és Márton bizonyos javakra nézve,

melyeket az els rendbeli egyezkedik Szilassy Istvántól visszaváltot-

tak, melyeket eldödeik törvény utján kerestek, de elvesztettek és me-

lyeket valaha Soldos Máté Runyán, Fel és Alsó Faluban, Alsé-Ráson,

Filléren és Répáson birí, egyezségre léptek, mely. szerint Mihály és

Imre azon javak felé rés&ét kibocsátottak, egyszersmind néhai Soldos

Tamás fiainak Istvánnak, Kristófnak és Györgynek szavatosságát ma-

gokra vállalták,

, 1626. január 28-án Habok István Soldos Mihálynak és Erzsé-

betnek gyámságát és gondját elválalván, ezeknek jószágait Soldos Imre

és Mátyás beleegyezésével is kezelésül átvette, mig az Soldos Mihály-

nak, vagy Imrének ós Mihálynak tetszeni fog, mely javak különben

is leány ágat nem illettek, mirl térítvényt adott.

1644-ben Soldos Gergelynek fia Mátyás Gömör megyei Bo
rossnok helységben egy házhelyet elzálogosít mihályfalusi Forgón Pé-

ternek és nejének Ragályi Annának 7. ftban.

1651-ben január 2i-én runyai Soldos idsb István és A a-

d r á s, nem különben Budaközy Zsuzsa Soldos Imre özvegye mint gyám-
n között osztály történt a Fillér, Felfalu Visnyó és Eunya helységbeli

birtokokra nézve, melyek három részre osztattak, az illetékes részér

kivül Soldos Istvánnak adatott még Runyán bizonyos jobbágy ház*

hely id&gíenes használatid azért, mivel azon 800 fi összeget, melyéri
hajdán Soldos Mátyás e javakat kiváltotta, Soldos Imre é* M i n á í y
vették fel, és Soldos Tamás árváinak réazeltetése nélkül fel használták.

1654. január 1-én néhai Soldos Tamás íia idsb István Ge-



264 soLPos.

mör megyei Hanva helységbeli házhelyre Babics Tamástól 20 fi. fel-

fizetést (auctio) vesz fel.

1667. (feria 5-a post festum Jacobi Apostoli) Soldos Mátyásnak

fia P é t e r, és neje Ragályi Erzsébet
?
szabadon ereszti Runyán lakó

alattvalóit Csiszár Jakabot és Istvánt minden utódaival, azon felül 680

ft. letétele mellett egy fél nemesi házhelyet és két kertet ád nekik,

és azon összeg fejében részökre nemes-levél szerzését is magára

vállalja.

1671. febr. 2-án runyai Soldos idftsb és ifjabb István, János,

és továbbá Miklós, Péter ésSámuel és néhai Soldos András
örökösei, továbbá a hanvai Sándor, a hanvai Hanvay, szkárosi Far

kas család tagjai az egymás közti kölcsönös örökösödés miatt régóta

villongó kérdések és néhai Hanvai Ferenc/, magvaszakadása folytán öt

részre osztandó birtokra nézve egyezségre léptek.

1708-ban Soldos Péter fia Sándor Filléren egy puszta telkét,

melyet atyja zálogított el, kiváltotta Balezer máskép Gally Mátyás öz-

vegyétl.

1721. máj. 24-én runyai Soldos István nejétl Irsay Annától

szüle tett fiának Tamás nak fiai István ée János, továbbá Meny-
hért és Kva -Csiszár ístvánné Pest megyei Irea helységbeli birtokré-

szüket elzálogosítják Irsay Páinak , Varacskay Andrásnak és Buzo-

gány Mihálynak 350 ftért 23 évre.

1747 ben élt Péter Sándornak fia, és tiltakozott nagybátyja és

gyámja Soldos János ellen.

1764-ben élt emiitett Péternek fia Samu e 1.

A család másik ága Soldos O svaidtól jö le, lehet, hogy ezen

svát I. Imrének testvére volt.

A nenizékrend következ :

II. t á b 1 a.-

Osvát

- FéuT
I. Fereucz Péter

' 1588. török 1601. gyám.
fogoly.

(Tcrí'.unyci Zsuzsa)
i

• • "A— ...... ...— - — i

Tamás IL Ferencz

f 1625 eltt 1601.—(w-
, t * , fJigyj Báthory Zsuzsa

l?Uttn 2 Balasko Ilona)

Folut. « köo. Usp9*.
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II. Ferencz, ki a* elbbi lapom.

1601.

(1. gagyi Báthory Zsuzsa)
2. Balasko Ilona)

István János Anna Judit 2-tól Anna
török fog. 1642. (Bárczay (Gcze (Bakó hajadoni
1665. adományt Zsuzsa) István) István) részt kapott.

(Kertész Ilona) i— ^^ .

(Páy István)

István Zsuzsa Ilona Anna Klára Mária Borbála
(Madarassy Éva) (Eczet (Bokzer (Repeczky (Lasko- (Borbély) (1 sz. Szabó

János) Mátyás) Zsigmond) vicsnd) Zsigin.

•f 2. Szent- Irányi
Mátyás)

' Borbála Ilona.

(Váczy
András)

Az e táblán látható Soldos I. Ferencz 1588-ban a szikszói

ütközet alkalmával Sori Pállal együtt török fogságba esett. ') Már

1601-ben nejétl terenyei Terenyey Zsuzsannától *) született fia 1L

Ferencz élt, kinek gyámja nagybátyja Soldos Péter volt, és az

irt évben az árva nevében Kelecsényi Orbán és Polányi Bálás ellen

Nógrád megye eltt tiltakozott az árvát illet Nógrád megyei Homok-

tárennyei birtok dezmája végett. *)

1601. maj. 26-án runyai Soldos Péter, Soldos niáaik Péter-

nek, az O s v á t fiának fia, és Ferencz, másik Ferencznek a mon-

dott Péter fiának és Osvát unokájának fia, miután a nemzetségi levelek,

melyek az osztályos nemzetségnek Runya, Hanva, Krisány, Kerepecz,

Hegyfe, Alsófalú, Felfalú, Szkáros, Strása, Borosznok, Szász, Szuráncs,

Répás, Fillér, Prósa és Forró helységekben és pasztákban Gömör me-

gyében és másutt fekv birtokokat és ezekhez jogaikat illetik, Soldos

Imre halálával ennek fia Kristóf kezeinél tartatván, Kristóf halála után

ennek özvegyének Fekete Katalinnak, mint férjétl származott Soldos

Tamás, Mihály és Imre fiai gyámjának kezeibe kerültek, azokat az Os«

át ágán élk, mint idsbek magoknak rzés végett ád adatni köve-

telik törvény útján.

1669-ben élt Soldos Sámuel, kinek neje volt Uza Erzsébet
Uza Bernátnak selyebi Kovács Dorottyától való leánya.

') lstvánffy História Regni H 1385. évi kiad 377.
5
) Teronnycy Györgynek Papócby Margittól való leánya,

•) Proiocoi, 0. Neogr. anni lf.OJ.
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1672-ben Soidos Péternek neje Ragályi Erzse bírt Nógrád

megyében Vecseklön. !

)

A runyai Soidos család egyik ága Pe%t, st Szabolcs megyébe is

elszármazott ; runyai Soidos Ferencz 188 l-ben Szabolcs vármegye

fadószedöje volt.

Gömör megyében él a család jelenleg k, és birtokos többi közt

Runyán, hol Soidos Emma özvegy Soidos Gyuláné jelenleg joszeni-

czei Jankóvies Miklós neje.

Bizonyosan más, nem a runyai Soidos családból származott azon

Soidos Benedek, ki Í563ban Bodroghy máskép Pap Gergelylyel és

Cseórghe Jánossal együtt czfnieres nemes levelett kapott, és abban

ilyen czimert:

A kerekded paizsot koronás kigyó, farkát szájában tartva keríti-

be, a paizs vízirányos vágással két részre oszlik, a fels arany udvar-

ban egy fej fekete sas emelkedik ki, kiterjesztett szárnyakkai; az

alsó kék udvarban ketts halmon pellikán fészkel, fiait melle vérévei

táplálva, fölötte jobbról félhold, balról arany csillag ragyog. A paizs fö-

lötti sisak koronáján sasszárny jobb karamával együtt látható, fölötte

arany csillag fénylik. Foszladék jobbról aranykék, balról icketevörös.
2
)

Ezen utóbbi Soidos családból, Soidos Benedek utódaiból lehetett

azon Soidos (Soldes) ki 1608-ban Szála megye szolgabirája voit.
3
)

Soidos család van líunyad megyében is, melybl Dániel ott

adóiró biztos 1845-ben. József székvárosi adószed 1846-ban.

Más Soidos család a Veszprém megyei. L í*á Zsoldos e*.

StolnaS család* (Kis-Sárosi) Erdélyben élt a máit század elején

János, kinek neje volt kis-sárosi Sárosi Erzsébet.

Magyar országban a Zoínay családnak neve is Íratott néha

S o 1 n a y-nak. Lásd Zolnay cs.

Soltész család. (Máskép Nagy) Soltész György 1769-ben

birtokos Csáth rnezo városban. János 1842-ben Torna vái'megye f-

jegyzje, 1848-ban másod alispánja.

Sólyagi család. Toína vármegyében élt hajdán, közülök Só-

Ivagi Miklós és János a budai ország-gylésre Tolna vármegye

követei voltak. *)

') Pro'ocol. C. Neograd anni 1672.
J
) Collcct. heraJd/pag. 129. Adatni Bcttta gentil. tov

*) 1608. dvi 15. törv. kor u.

' ) Ko vachich, Veetigia Conritior. p "67.
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Bolyinoasy család (Nagy-Váradi) Szatmár megyei család. Ere-

detérl a XVI. és XVTÍ. században pusztító és okleveleit meg semmi-

sít török dúlások miatt keveset tudhatunk. Néhány darab oklevelet, mc~

lyeket idnként nemessége bebizonyítására felmutatott, Szabolcs, Ugocsa

megye és a Leleszi konvent levéltáraiból összeszedett hiteles kiadvá-

nyokban birja. Ezekbl kitnik, hogy eredetet él nevét a Bihar megyei

8 jelenleg a nagyváradi püspökség uradalmához tartozó Sólymos nev
pusztától vette.

Különböz idkben különböz elnevekkel fordulnak el, a mi

arra mutat, hogy Bihar megye legvagyonosabb családai közé tartozott.

A XVII. század közepén f u g y i elnévvel találjuk S. Andrást,

a kinek pele-szarvadl Szarvady Benedek leányától Margittól született

leányát Zsófiát Laky Péter vette nül.

1572-ben S. János özvegyét Bayanházy Annát és Makay II-

1 é s t Pallagi György meginteti Szabolcs megyei szent-miklósi részjó-

szága iránt

1084-ben S. Péter elzálogosítja Békés megyében Felhalom

helységbeli jószágát Szathmáry Miklósnak 100. m. forintban.

A XVII. század hajnalán a család tóTténeimérl összefüggbb

adatok szólanak , melyek szerint az 1 604-ben örvendi elnévvel

élt Solymossy Istvántól kezdve a család származási rendje *) következ :

Örvendy Solymossy
István 1640.

(Pázmán Bora)

Bora Kata Péter Jödit

(Kerekes Pál) (u. váradi n, váradí Solymossy (székely hídi

Pankotay Í633-1657. Raczkevi István)

János (Cagtelio Ilona)

János István

(Kovács Bora) f 1647. eott

Mihály niiT""
1

Ugocsai szojgabiró.

fPanp Éva) _ __
Bora István Eva Erzsébet János 1776.

(Nagy János) I75, (Szelei (Guiácsy ' (l. Ujváry Eva
(böszörményi György Fereucz) 2. Gode Bora)
Nagy Klára)

Láfzlo Sándor Lidia Gábor. Imre. Teréz 2-téiErzse

f (1. Uray Klára (Gacsaly Szabó (Kanisay
2. Kovásy Rákbei) László) György György)
r~

Folyt. a knv, lapon.

') A családi iratok alapján közli Decsey Miklós.
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Sándor, ki az elbbi lapon.

(1. Uray Klára

2 . Kovásy Rákhel)

Hi-7fflíUrö7y Imre. Pál Mihály
(Nagy (Horthy
Klára) Mária)

Ferencz. Ignác, Kata Bálint 1862. Ida. Emma.
(Jákó György) (Uray Mária)

András. Mária.

A' családfát kezd Solymossy István — mint látjuk — Bihar

varmegyei Örvend helységrl irta predikátumát. 1604-ken részére Ebc-

nyi István és Zsigmond . A Szakadatén két telket ír be. Felesége a

híres panasztötcleki Pázmán családból Pázmán Farkasnak Váncsodi

Margittól született leánya Pázmán Borbála volt, kitol a táblázaton álló

eányokon kivül egy fia maradt

:

Péter, a család legvagyonosabb és tekintélyesebb embere. Birta

egész Sólymost, Fugyi-Vásárhelyen 13, Fugyiban 8 telket, Törpefal-

ván 1, Szakadáton Vj, ugyanott Pallagi részen 3
/4 , és Kopacelen sógorá-

val Megyeri Ferenczczei egy portát, Váradon házat, Fels-fekete-pa-

takon, Szent-Mártonban, Tótteleken, Panaszon és Váncsodon rész jó

szagot. Ezeken kivül 1633-ban II. Ferdinánd királytól adományban

nyeri Chukát Lenárt magvaszakadtán Szabolcs megyében egész Kis-

Szoboszlót, és a nádudvari, pü^pek-ladányi, hegyesi és mácsi részjószá-

gokat (Az erre vonatkozó és a Leleszi Conventhez intézett királyi

beiktató parancs az adományozás után két évvel költ, melynek követ-

keztében a nevezett konvent Bába Istvánt mint homo regiust, és Erdé-

lyi Péter áldozó papot annak teljesítése végett kiküldvén, 1035-ben a

beiktatásnál, midn K. Szoboszlon megjelennének, Hegyesy István ma-

ga, s az egész Chukát nemzetség nevében, továbbá Páihazy István 1.

Rákóczy György fejedeiemnö szolgája, úrnje s annak gyermekei ne-

vében a kis-szoboszlói birtokot illetleg a beiktatásnál ellent mond.) A
következ 1636. évi Letare vasárnap eltti szombatról a Leleszi kon-

vent eltt kelt egyezségiével szerint ezen akadályok elháritattak,

miután S. P é t e r az igénytartó családokká] 650 m. forint lefizetése

mellett kiegyezett.— Pázmán Péter bibornok , a kivel unoka testvér

volt, mint udvari f emberét követségbe küldi I. Rákóczy György

fejedelemhez némü szükséges dolgok vég ett a részére Foi'gách Mik

lós fels magyarországi generális kapitány által kiadott útlevél

szavai szerint. 1634. év közepe táján házasságra lép n.-váradi
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Castello Antalnak Csókos Petronellától született leányával Castello Ilo

nával, mint ez Pázmán birbornoknak azon évi april 25-én hozzá irt üd-

vözl levelébl kitnik. lG38-ban Rákóczy fejedelem hivónek iratik, ki

öt N.-Váradon fövárnagyának tette, és azon évben neki adományozta

Marotln András magvaszakadtával a szakad áthi és törpefalvi rész jó

szagokat, továbbá nejének és neje testvéreinek Váradon az egész K-
szórás nev szl hegy dézmáját. 1640-ben Somogyon három telek fe-

lett anyai részen leány testvéreível ki egyezik. 1643-ban Rákóczy

György fejedelemtl 500 in. forintért zálogba veszi egész Törpefalvát

1655-ben egy, általa szolgája részére kiadott és a család birtokában

lév eredeti útlevél tanúsága szerint mint az Ecsedi vár fkapitánya for-

dul el. !

) 1657-ben 2070 m. forintban beiratképen nyeri a szelepei és

nyírési jószágokat. Ez év az utolsó, melyben róla oklevél emlékezik. A
mily gyorsan emelkedett Péter személyében a [család vagyonosodása,

oly hirtelen bekövetkezett bukása. Hová tnt Péter? hová nagy va-

gyona? az rejtély utódai eltt. Azonban e hirtelen változás némü meg-

fejtését leli az akkori (1659. 1660. évi) török, tatár dúlásokban, me-

lyekben Várad és kornyéke roppant dúlást szenvedett. Ezen állítást

igazolja azon esketés, mely a múlt század közepén váradi Solymossy

István és János testvérek nemessége bebizonyítás! ügyében keltetett

fel. A mely esketésben foglalt tanúk vallomásából kitnik, miszerint S.

Péternek fia János (vagy épen maga Péter) miután Bihar megyei

terjedelmes birtokai a török és a tatár dúlások martalékául estek, élet-

veszély között Ugoesának Fertös-Almás nev falujába menekült; hihe-

tleg anyja testvérének Castello Annának, akkori Ugocsai alispán Me-
gyeri Ferencz nejének pártfogása alá, 3 ott megtelepedvén, szegénység-

gel küzködve, halt el. Anyjáról Castello Ilonáról is találtatik egy egyszer
jegyzés, mely szerint 1663 ban nov. 26-án hátrahagyott ékszerein, ru-

háin s asztali készületein osztozkodás történt.

Jánosnak nejétl Kovács Borbalátói egy fia maradt

:

Mihály. Ez Ugocsa megyénél több éveken át közhivatalokat,

így 1718-ban föszoigabiróságot viselt 2
) Az idejében ismét új csapás

érte a családot, a mennyiben 1717-ben beütött tatárok Fert-Almást
is megrohanván, épen midn Mihály hivatalos küldetésben hazulról

távol mködnék, a helységgel háza is és benne a családi iróványok is

elégtek. 3
) Nejétl Papp Évától a táblázaton álló gyermekei közíU

') ErrÖl Szirmay Szatmár várua. II. 48. szak. mit sem tudott.
a

) Fert Almáson e század elején is közbirtokosnak iratik a SolymOftay

család. Szirmay C. Ujrocga, p. 175,
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látván Szatmár megyébe házasodott és nejével Böszörményi

Na#y Klárával müu Bagossy örökössel Krassón kapván jószágot, csa-

ládját Szatmár megyébe ültette át ') a hol fiágon * a családfa végén

álló Bálint személyében s kis-korú iiában jelenleg is fenn áll.

A család reform, vallásru

Czimere a paiz^ kék udvarában kivont kardot tartó oroszlán; a

paizs fölötti sisak koronáján pánczélos kar könyököl kivont kardot

tartva, melyre kigyó van tekerödzve.

E családnak .g-elddei közül kelletett lenni azon Solymossy M i.

h á 1 y nak, kinek fia volt István, kinek leánya Solymossy Katalin

1400. táján Butkai Pálnak második felesége volt 2
)

$oIymo&i család. (Székely-udvarhelyi) Lakhelye nagyobbára

Sz.-Udvarhely, hol hivatalokat viseltek így András senator, Áron
ugyan ott hivatalnok 1848-ban. Károly bodzái harminczadi hivatal-

nok, másik Károly a medgyesi kerületben tizedbór altárnok 1848.

körül. Ifj. József a kir. közügy igazgatóságnál irnok 1848. Pál

beszterczei kerületben aitizedbér tárnok és harminczadi ellenr.
r

Még elbb, 1794-ben Solymosy Ádám a tartományi biztosság-

nál járulnok volt

Sólyom család. (Koloni) Nyitra vármegye régi nemes családa.

Történetére vonatkozó következ hiteles adatokat ismerjük.

1550-ben Koloni Sólyomi Andrásnak özvegye Apponyi Ka-

talin Apppnyi Ferencznek leánya, meg nyugtatja Apponyi Mátyást azon

260 forintról, melyekórt Apponyi Péternek vecsei curiája és bánkeazi

és ioraóczi részjószágai visszaváltattak.

1559-ben nagy-apponyi Apponyi György fiainak és vérségea ér*

dektársainak neveikben is Apponyi Benedeket s társait Strázsa, Báb,

Tornócz, Felsö-Vccse, Keszi és Nagy-Appony Nyitra megyei részjószá

gok eladásától, Apponyi Katalint Sólyom András özvegyét pedig, ek-

kor már Szveska János nejét a vételtl eltiltja.

1564-ben Sólyom András özvegye Katalin Majthényi mint al-

peres ellen perelve, ez ellen Nyitraszeghen sikerbe vett végrehajtásá-

ban kir. parancs folytán gátoltatott.

1570-ben divék-ujfalusi Ujfaiussy Gergelynek fia László, V e-

*) Krassón már e század elején birtokosnak iratik a Solymossy család
;

valamint Solymossy Anna Dengelegen. Lásd Szirmay Szatmár várm. II.

31 X85.

3
) Wagner, Coiícct. Geneal. Pec. III. 12.
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r © n i k a Borovszky Tamásné, Katalin néhai Ujfalussy Gergelvné,

Lászlónak mostoha anyja és Magdolna saját neje, néhai koloni Só-

lyom András leányai neveikben egy részrl, más részrl Névery Péter

maga, Dezs Dénes pedig 3 á n o a ért Névery Péter testvéreért, továb-

bá K a t a 1 i n Dióss y Miklósné, Anna Forrószeghy Mártonné, Doro-

t y a másik Névery Petemé, és Magdolna hajadon, néhai Névery Al-

bertnak nejétl Sólyom Annától néhai Sólyom Lászlónak S. András

testvérének leányától született leányaikért a királyi személynok eltt

megjelenvén, arra kötelezték magokat, hogy Kolon helység és Kovácsi

pusztai birtokot illet iroványaikat Nyitra megye eltt választott bíró-

ság elé terjesztendik és a birtok felosztásban ezen biróság ítélete sze-

szerint beleegyezendnek.

1571-ben Sólyom Katalin Ujfalussy Gergely özvegye és M a g-

dolna Ujfalusy László neje, Koloni Sólyom András leányai, nvérük-

nek V e r o n k á n a k Veszkai Borovszky Tamás volt nejének végren-

delete iránt esketést eszközöltetnek. l

)

1578-ban Ugyan azon nvéröknek Veronkának, elöub tíobics Já-

nos volt hitvesének, utóbb vészkai Boruvszkaí Tamás feleségének a

jegyajándok és nászhozomány végett Borovszky Tamást törvény elé

idézik. *)

1606-ban Sólyom Fruzsinának Apponyi György nejének

utódai osztoztak meg. Ezen Fruzsinának fiától Apponyi Miklóstól leány

ágon ered a Rudnyánszky család is.

A családfa következ

Sólyom K.

^nöráa László
15ÖC-64. i 7^

1

apponyi Kata)
(myQ

» j^

Kata Í570. IbOO. Odolaa Verpnka
(Uj falussy Gergely) (Ujfalussy (1. Bobics Jáöos

László) 2. Borovszky Tatóás)

Nem tudjuk, e családhoz tartozott e Sólyom Péter? ki 1655.

táján éli, és kinek ivadékát mutatja a következ táblázat Valószín,

hogy szintén a koloni Sólyom család egy ága. :

') Esztergáim káptalan capsa 2. fasc. 2. nro. 8.

9
) Ugyan ott. Capsa 23. fasc. 7. nro. 8.



272 SÓLYO*.—BOMAY.

Sólyom Péter*

1695. körül
(

B

sze Zsuzsa
)r_

'

Mihály

Ilona György. János. György Mihály Ferenci
(Mustos Hüríí-T"

1 TT^r-1
1^21.

\ m#í t. Miklós. István. (
*

ADar*V
j j Miklós. Ut*4n Ferenc*

.1.
Pál. János. György. Márton.

Somogy megyében már a XV század végén találunk Sólyom, vagy

Sólyonii családra, melybl Georgíus de Sólyom 1488-ban Nagy-Lucsei

Ferencznok a szent-erzsébeti várba beiktatásánál mint szomszéd birto-

tokos jelen volt. *)

Sólyom család. (Csik-Gyergyói) Erdélyi székely család, mely'

böi András F. Fejér megyében adó-iróbiztos 1848-ban. V e n c z e 1

azon megyében karatnai és peselneki birtokos. Antal Gyergyó-alszók-

bcn börtön r 1840 körül, stb. Tán ide tartoznak még Alajos törcs-

vári kath. segédlelkész, Antal Udvarhelyszéken sz.támáai katli. lel-

kész 1848. körül.

Tán e család eldödeinek egyike volt Sólyom Péter, ki 1567-ben

mint bányai kapitány Kvár bevételénél fogoly lön.
2
)

Valószínleg szintén e család sei voltak Mátyás és ennek

fiai P á 1 és B a 1 á s, kik 1409-ben a Madaras családdal pereltek,
3
) csak

hogy ezek Marosszéki székelyek voltak.

Somay család, (n.-devecseri, dello-apátí) Doboka vármegyének

a XVI. század óta tekintélyes nevet vivott családai közül való. Eldödei

elnevüket eleinte Nagy-Devecs errl irták , melynek 1595. tá-

ján nagyobb részét birták, majd m. Fodorházáról, utóbb pedig a

deliö-apátii birtokról vették elnevüket.

A családfa I. Gergely-töl kezdve, kinek gyermekei 1666- ban

osztoztak meg, következleg *) jött le ;

) Teleki, Hunyadiak kora XII, 401.

*) Borsos krónikája, Mikónál 1. 25.

') Kállay Székely nemzet 284-.

*) Hodor Karoly családi közlés után.
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Tamás
(Pe3tesy

Petronella)

Miklós
(Forda Bora
a dcvecseii ág
tudható törne

Éva
(Czegöi
Balogh
János)

I. János

I. tábla.

I. Gergely.

Bora Anna Kata
(sz. m. m. (Pókay (Elek
Macskásy Miklós) István)

Ferencz)

II. Gergely
(Váty
Anna)

Folyt. II. táblán.

í Pál. Hí. János Magdolna Judit
(hunyadi (Luca
Jósa György)
Tamás)

IV. János
1700 birt.

N. Devecser

I. László
sz. 1730. f 1808.

(Bihary Rebeka)

I. Zsigmond
(Borsay Bora)

II. László
(1. Péchy Erzse
2. Nagy Erzse)

í. Sándor I. Gergely Dániel

három fiú , II. János
Sajó Kereszturott.

1-tti I. József II. Zsigmocd
(1. Nagy Klára

2. Balogh Zsuzsa)

2-tól Eóza

.

Erzse
(Kállai (Török Károly

(Nagy Fer.) Bá'lokban)

Károly
Háromszéken.

í-töl Karolina. Ágnes. 2-tól Ili. László Domokos
lak. Sárvárott huszár-hadnagy

MAGYAROHSZic CSALÁDAI X. KÖT. 18
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II. tábla

II. Gerrgely , ki az I talián.

(Váty Anna)

III, Gergely
ton György

(Detáry Sára )

IV. László
(1. Beszprérai Judit 1740

2. Varsányi Klára)

2-tó! II. Sándor
fl793

(Keszey Bora

i 1795.

Sára
(Rettegi

István
özv. 1779.)

IV Gergely
(Koloaváry Zsuzsi 1779. ózv.

H804v

.

III Sándor
szül 17<X t 1818.
(Szent-lványi Klára

t 1857.)

Klára
(dalnoki Gál

István)

Elek 2 Kata
sz. 1789.fl336.* (Móaa
(Décsey fíóza^ *. József) Ferencz)

a.

Teréz íl Pál Zsuzsa Lajos Judit
(Törbk M.Derzsen, (Ladányi) fim (ványai

otíen Draveczky Teleky
Julianna Károly)

fl859.

Juliánná.

Doboka vármegyében többen viseltek a családból megyei föbb

hivatalokat, mint a következ sorozat mutatja, egyszersmind az egye-

sek által használt elnevékkel együtt ; így f Ö b i r á k voltak

:

1595—1631. nagy devecseri S. I., G e r g e 1 y-

1641—1 643. nagy-devecserí S, í, J a n o s.

1704—1711. dell-apáti S. György (11. Rákóczy alatt/)

1754—1755. m.-fodorházi S. í Sándor,
1814—1818. delltf-apáti 8. Ili Sándor.

Királyi Pénztárnok:
175(5-1758.1. Sándor.

A 1 i s p a ti y o k :

1629—1634. és 1638-1646- in.-fodorhází S. Tamás.
1634—1638. n. devecseri S. Ií. János
1639—1654. n.-devecseri 8. II. G e r g e i y.

1745— 1750. m.-fodorházi í. Sándor.
1825—1836. Elek

Fj egy zök;
in. Sándor 1794—-1814.
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Elek 1819—1825 ; elbb 1816—17. megyei levéltárnok.

Lajos aljegyz 1847-ig.

A család felemelöje I. Gergely, Doboka megyének a XVI
század végén (1595.) fbírája *), a ki még Nagy-Devecseri elnévvel

élt. És ez volt els, a legsiebb birtokról vett elneve a családnak.

Egyik ág tagja Tamás 1629-ben m. Fodorházáról irta elönevét, úgy

fia Miklós is, ezek kihalta után egy századdal utóbb két nemzedék

IV. László és If. Sándor éltek ez elnévvel, s tán jogosabban, mint

elÖttök Tamás, mert IV. László neje Beszprémy Juditjogán meg inkább

m eg alapitá családát a m.-fodorházi birtokban. De már fiában II. Sán-

dorban ez ág kihalt és a fodorházi birtok III. Sándorra szállott.

A „D e 1 1 - A p á t i
u elönév fölvétele korát nem tudjuk megha-

tározni. Az bizonyos, hogy 1704-ben György már használta ez el-

nevet. A táblázaton álló III. Gergely helyett ezen György értend, an-

nálinkább, mert 1 702-ben György volt , ki Nagy-Devecserben birt és

a só jövedelemben is részes volt; 1770-ben pedig D, Apáti birtokosai

közt S. Györgyöt olvassuk.

Doboka megyei M. Derzsén öt nemzedéken át birt és bir máig

is a család. III. Sándornak 29 birtokos közt Magyar-Derzsén si

és szerzemény jószágra nézve f birtokosnak, a hadi segedelem alap-

jául felszámított jövedelme 1819-ben 270 ft. 35. krra tetetett; hasonló

számítással Fodorházán 25 birtokos közt mint legtehetösbnek jövedelme

95 ft. 10 krra becsültetett.

Nevezett III. Sándor Kolozsvárt a reform, oskolában végez-

vén tanulását, a kin táblánál mint irnok kezdé pályáját. Onnan II. Jó-

zsef császá~ rendszere alatt Doboka vármegyének B. Szolnokkal egye-

sitett törvényszékénél hívataloskodott. A földmérés sikerbe vételékor

PestenVájna Istvánnal mködött a földmérésnél mint úgy nevezett oeco-

nomus. 1790—l-ben számfeletti ülnök Doboka vármegye törvény-

székénél és egyszersmind helyettes alispán. 1794-ig; midn megyei f-

jegyz, és azt 20 évig viselte; 1814-ben lett alsó-kerületi fbiró. 18Q9-

ben Doboka megyébl mint országgylési követ Fosztó Pált váltotta

fel. Fija

Elek 1809-ben fkormányszéki, 1812-ben jdr. táblai írnok.

Lajos a megye közgylésein kitn ékes szónok. Az 1844

—

47. években egy alkalommal,-egy káromlással vádlottat jeles védelmé-

vel a súlyosb büntetéstl megmentett.

*) Hodor, Doboka varra.

18*
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A táblázaton áll/ikhoz megjegyezhetjük még, hogy I, Gergely

leányának Annának második férjéül Drugetyevith Horváth György

iratik.

Továbbá IV. Gergelynek Kolosvári Zsuzsannától született leánya

Klára 1775-ben mint 16 éves leány lett nejévé az 55 éves Gál Ist-

vánnak.

Sombory család. (M. Nagy- Zsombori) Erdély ország legré-

giebb családainak egyike. ElÖ nevét valamint nevét is legösiebb birto-

káról Kolos megyében fekv Magyar Nagy-Sombor helységrl vette.

Azonban a család nevet némelyek a mai helyesírás szerint Z s o m b o -

r y-nak irják.

Vannak, kik a család östörzsét tán Gyula Erdélyi fejedelem

atyjában Zombor-ban keresik. Eltekintve ezen állítástól, ismertebb tör-

zséül a XIII. század elején bizonyos nagy Simon neveztetik, et-

tl a családfát máig ízrl ízi* lehozzák *) ekképen: N<tgj Simonnak

fia volt Mihály 1 290., ennek fia Jakab, *) ennek János 1333-

ban ; ennek I. Miklós kitol a családfa következleg sarjadzott le :

I. tábla.

I. Miklót

II. János
.1438.

I. G-ergely

1526.

(Gercndi Zsófi,)

Tárnája

Ilona
(Ördög Simon)

Zsófia

(Toroczkai
László)

I. Péter
1557.

(Bethlen Klára)

Folyt. II. táblán.

Benedek II. Mihály.

ÍV. János Tkristóf SánT

II f. Jánes
(Otssi Bora)

Folyt, a köv. lapon.

V. János. II. Kristóf. Sára
(Szontpáli

Menyhért)

) Kvári Erdély nev. családti 429.
s

) Hodor szerint János Zsigmond val. királynak 1561. aug. 6-án kelt ke-

restet parancsában e Jakab helyett a Sombory család törzséül B r a s 8 ó \

Napry Miklós neveztetik ; és alább ezen Jakabot Brassói Nagy Miklós fiá-

nak írja.
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III. János, ki cs elbbi lapon.

(Ossi Bora)

Márton II. Miklós. III. Mihály. Kata Anna Borbára
(Tötöri (Dobokai (Almádi (1. Gyulai Mihály
Borbála) Imre) Endre) 2. köbiósi

I Teke Per.)

1. György Magdolna
(Tamásfaivi (véglai Horváth

Bora) János)

r
»....

—

*——
IV. Mihály. I. Zsigmond Bora, Klára. Mária

(Tordai Zsófia) (Dobai Péter)

II. tábla.

I. Péter, ki a* I. táblán.

1571.

(Bethlen Klára)

I. László 1590. II. Péter
(Valkai Zsuzsa) 1 1549. eltt

(Majádi Jusztina)
t
—
I. István II, Gergely. ILI. Péter. II. László,

1629.

I. Sándor. I. Farkas. Anna. Erzse. I. Gábor Bora Zsuzsa
(Gereudi (Mogyorósi (Valkai
Anna) Bánffy Miklós)

r
7irsánat7~' G4bor

>

(Tainásfaívi Vitéz
Judit)

VI. Jánoa 311. Gergely
1661. 1666.

(Szenczi Zsófia) (Tamásfalvi Bora)

Folyt, 111 táblán.
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Hl, tábla.

VI. JánOB, ki a 11. táblán.

1661.

(Szencai Zsófia)

III. Sándor
1720.

(Ajtoni

_Kxiizt.)__

17. Farkas
(Kabos

Krisztina)

'Ádám 1770.

(b. Diószegi

Róza
(Mohai
István)

Judit (V. Gergely VII. János II. Zsigmond Jusztinái

(Keezeli 1771. 1790. 1729. 1755. (Palatkay

Zsigmond) (Almádi (Toldi Mária) (Almádi Zsigmond)
Judit) Krisztina)

Bora %Í^.1V~lábíé?i.
^Újfalvi

Sámuel)

Térés

Folyt. V. táblán.

Katalin
(Keczeli

János)

I. Lajos
h. sz. p Szentpáü

Ágnes)

II. Gábor 1758.

f 1801. eló'tt.

(Salánky Rákhel)

II. Lajos
(Fogarasy Julián

III. Elek
(gr. Toldy
Eulalia)

111 Lajos.

IV. Sándor
/

loáüv.

X. János
(gr. Toldy

Róza)

Sámuel
Murányi
Rák bel)

Julianna
í Kabos
János;

Klára
(Rettegi
József)

III. László
(Horváth
Krisztina)

Ágnes Krisztina

t 1783. eltt (). Cserey Zsigm.
fSzucsáki Fer.) 2. Zeyk Mózses)

IV. tábla.

Druzsiána
(Kabos Sflndor)

özvegye 1734 ;

Gyula
ilatfahid}

Janka)

VII. János, ki a 111. táblán.

172í>.

(Toldy Mária.)

III. Farkas
'

(Péesy Júlia)

Ferenez Imre N.

iPetr. Horváth Szabolcsi (Szilágyiné*

Zsuzsa) ftfiep. hely. Szatmarban;

Sarolta.
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V. tábla.

279

VI. Zsigmond, ki a III. táblán.

1755.
(Almédy Krisztina)

I. Elek 1790.

(Talatkay
Klára)

VIIL Jánoa
(Butka Zsuzai)

IX. János
(Cserénvi

81

n. Etek.

Julianna
(gr. Kan Zaigm.)
2. b. QjÜTfy József)

Julianna Endre Teréz II. István

(Cserényi Fer.) (Kabos (Szombatfalvy (Alsó Bóza)
Zsuzsi) Gergely)

i

—

UI.Miklós. Eszter.

József
(Miksa Anna)

Bálint
(Kólámban

Júlia)

Zsuzsi. Karolina*

A származási rend, mely itt közöltétett
r\ a XVI. szazad ele-

jéig I. Gergelyig tisztázásra és okodatoiásra vár.

Okleveles adat szerint az bizonyos, hogy a család egyik törzsöse

Rosnyói Nagy Miklós (Nicolaus magrms de Rosnou) volt, kinek fiai J á-

nos és Jakab 8
) vissza adván a királytól elfoglalt Feketehalom

várát, melyet k Brassói Simon fiának Salamonnak, rokonoknak ha-

gyományából birtak, ezért 1331 -ben I. Károly király Salamont illet

minden si vagyont a Brassói kerületben nekik adományban ád.

Okleveles bizonyság szerint az elbbitl különböz, és már S o m-

b o r i névvel élt János, ki ellen és társai ellen vingárti birtoka

elfoglalása miatt tiltakozott a váradi káptalan eltt 141í-ben víngárti

Geréb László, osztályosai neveikben is. *)

') Kvári id. m. 249. lapon Fancsali gyjteménye után, és fíodor Karoly

közlésébl. A két családfa különbözik egymástól, mint alább látni fogjuk.

*) Tehát a táblán álló Jakab nem Mihálynak fia, vagy ha az, úgy ma
sík Jakab is volna ,- de M i k 1 ó s nak fia János sem él 1430-ban, hanem 18*1-

ben tehát egy századdal elbb.
3

) Fejér Cod. diplom. tomo VIII. vol 8. pag. 527. az oklevél. S helyet

Kvári idézi, nem helyesen, e's %yelembe sem vette, vagy nem olvasta ?

«) Fejér, Cod. di.pl. tomo XI. p. 485.
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141 4 ben Sombori János nak fia Benedek és társai neveik-

ben mártonfalvi Greb János eltiltja Jaki Pétert s a többit Szepespata-

ka és veresegyházi rétje elfoglalásától. *)

1427. és 1428-ban vingárti Geréb Jánosnak többi közt Sombori

János elleni perében halasztási parancs kelt.
2
)

1434-ben I. Gergely és Tamás testvérek Doboka megye-

beu Galponya és Kendermez egész helységekbe a Drágiakkai együtt

beiktattatnak. 3
)

14±9-ben György (avagy Gergely) Stána helység határát já-

ratja. *)

Ií. Péter (Kvári szerint) Drágfi (tán Drági) Kelemennel

egyezkedett.

Legnevezetesebb embere volt a családnak a XVI. században

L á s zl ó, 1575-ben fejedelmi ügyész, midn Békés István hívei a kolos-

vári országgylésen elitéltettek. Járt követségbe Lengyel országba Bá-

thori István királyhoz Zsigmondnak fejedelemmé választása végett.

1583-ban az erdélyi dézmák bórlöje volt. Ugyan ez évben Zsigmond

nevelje és az igazgató országtanács tagja lett. Élt még 1589-ben is. *)

Válkai Zsuzsannától egyik fija

Sándor fiatal korában bejárta Német és Olaszországot ; 1594-

ben Németországba országos követül küldte öt Báthori Zsigmond. b
)

1661-ben, midn Kemény János a török had üldözése ell Oláh-

láposra hátrált, a nyomába lév tatárok az utat Emberfnél megté-

vesztvén, és balra Nagybánya felé térvén, véletlenül Sombory Jánost, fe-

leségét és sok ezer parasztot elfogtak. 6
)

I. István 1629— 1630-ban Doboka vármegye fbírája volt.

III. Sándor felesége Ajtoni Krisztina jogán 1722. nov. 19-én

Kis-Jenöben Doboka vármegyében birtokos, és ezen már kifogyott ág
törzse.

IV. Gergely 1771-ben Doboka vármegye trvényszéki valós,

ülnöke, 1790—l-ben kir. hivatalos.

I. Elek 1790—l-ben szintén kir. hivatalos. Meghalt 1808-ban-

Özvegye 1819-ben még élt és birt K. Jenben.

~
) Fejér, Cod. dipl. tomo XL 687.

>) Ugyan ott 590.

*) Hodor szerint*

V) Kvárinál id. h. György, Hodor Gergely nek nevezi.
6

) Wolph. Bethlen Hist. II. 379. 463, III. 199. 288. Erd. tört. tára I. 166.

Budai Fer. Polg. lex. III. 254.

') V. et nova Dacia VIII. p. 276.
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Ádám él 1770-ben, utóbb 1790—l-ben Doboka varmegye or-

szággylési követe. Meghalt 1804-ben.

VII. János 1729-ben neje jogán Doboka megyei Sólyomkön

birtokos. Meghalt 1765. jun. i8-án kora 54 évében.

II. Gábor törzse a már kihalt Doboka megyei borsai-ágnak.

II. Lajos Doboka megyében 1793—99. kir. pénztárnok, 1820—

26-ig föbir*.

Imre született Nagy-Somboron (Kolos várm.) 1784. oct. 28-án,

Bihar megyében kezdte hivatalos pályáját, hol 1826-ban már másod,

majd els alispán, az 1830. évi országyülésen követ, utóbb (már 1838-

ben) kir. táblai ülnök, Szabolcs vármegye fispáni helyettese és udvari

tanácsos lett, és az volt 1848-ig. Lakott Almosdon.

IV. Sándor nyugalmazott cs. kir. székely huszár ezredes,

Endre 1840—47-ig Kolos vármegyei fóbiró.

Bálint lakik Galponyán. 1849-ben az oroszok ellen viselt besz-

terczei csatában karját veszté.

J ó z a e f. lak. N. Somboron. A bányászati pályán teljesen kikép-

zett férfiú.

Farkas ágán áll ennek fia F e r e n c z, ki 1836. jun. 15-én halt

mcg« Gyermekei Petrichevich Horváth Zsuzsannától Gyula és Sa-

rolta; amaz Hatfaludy Janka férje.

I. Eleknek fia II. István, kinek Özvegye Alsó Róza, a sze-

rencsétlen anya, ki miután — mint Kvári írja — Eszter leánya

1850-ben szekrény-kulcsot nyelve, fia Mik ló s pedig szép férfi, 1864.

maj. 17-én aszkórban hala el, magát 1854. in aj. 26-án homlokba ltte.

Erdélyben ezen kivtil más Sombory (vagy Zsombory)
család is él. Névszerint Udvarhelyszékben Zetelakán, Zaránd és Kü-

küllö vármegyékben is voltak és vannak Zsomboriak.

Zételaki S. József kath. pap, és irodalmi ember. Testvére I s t-

v á n r. kath. lelkész és hosszú idn át a m.-vásárhelyi növelde Igaz-

gatója. G y örgy 1771-ben Küküll vármegye számfölötti törv. széki

ülnöke, 1796-ban kir. pénztárnok. Lász ló (de M.-Vásárhely) 1790

—

l-ben Zaránd vármegye országgylési követe, és országgylési jegyz

1794-ben Hunyad várm. követe. Sámuel ki magát „d e M. Vásár-
hely" irta, 1809-ben Küküll megye kir. pénztárnoka, 1815-ben törv.

széki ülnöke. Sándor 1815 -1827-ben Küküll megyei szolgabíró

1846-ig. István m.-vásárhelyi tanácsnok ; 1836. és 1846-ban ország-

gylési követ. Sámuel 1837. körül Abrudbánya város aljegyzje.
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A fentebbi Györgynek fija Gy ö r g y 1 796-ban Ktiküllö megyei

adórovó biztos, „d e D é z s f a 1 v a u
irta magát

Somi család. Kihalt régi család, mely nevét — úgy látszik —
a Somogy megyei Som nev helységtl vette. Wagner jegyzetei sze-

rint ') Somi János 1447-ben élt. Ugyan ez idjban élt Somi Mi-
hály is, kinek ivadékát mutatja a következ táblázat

:

Somi Mihály

István. Veronika
(Esseghváryne)

" l
'

i

Brigita

Orsolya 1515.

(Oldi Miklós;

(Ugronne)

A táblán látható sógoroeodás is Dunántúli családokat tüntet fel,

ilyen az Esseghváry család, ilyen az Ugrón család, melybl Ugrón

Imre az 1447. évi budai országgylésen Somogy megye követe volt.
a
)

Azonban a családot Somi J ó z s a vagy József emelte fel, kit ki-

nisi Pál neveltetett, és ki utánna 1495-ben Temesi bán lett. Kineveztetett

Bihar és Bácsi fispánnak is, de ezekbe nem lépett. 1495-ben ö fékezte

meg Újlaki Lrinczet Német-ujvárnál. Szapolyai István nádor gyerme-

keinek gyámja volt. 1502-ben a török ellen diadallal harczolt. Részt

vett több béke szerzdésben. 1505-ben ott volt a rákosi országgylé-

sen. Élt még és harczolt a török ellen 1508-ban is. Neje Szerdahelyi Im-

reify Márta volt, kivel ily családfát alkotott

:

Somi Józea
temesi bán
1494. 1508

(ímreffy Márta)

Gáspár, Kata N.
1519. (Bebek (Vasdinyei

(Pere'nyi Margit) János) Mátyás)

Anna Borbála
(1. Patócsy Boldizs. (lindvai Bánffy
2. Balassa Imre.) László)

*

J ó z s a nejével Imreffy Mártával Erdélyben is tetemes birtokhoz

jutott; birta Erdélyben Almás várat (Kolos megyében) a gorbói, tihói

és buzai uradalmakkal, nagy részben az úgynevezett Csáky jogbirto-

kokat 3
) utána öröklé a Balassa család Erdélyben Almás-várát.

•) Wagner Tabelláé geneal. mss. fcab. VIIL

') Kovachich, Vestigía Comitiorum 266.
s
) Hodor, Doboka várrn. 224.
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Józsának fija Gáspár «',
J 519-ben Budán a B. hz. M. teme-

tjében Szent László kápolnájának kegyuraságát átruházza a sághi con-

ventre. Neje volt Perényí Gábornak leánya Perényi Margit, kitol leá-

nyai Anna elbb Patócsy Boldízsárné, utóbb gyarmati Balassa Im-

rené és Borbála alsolindvai Bánffy Lászlóné volt, kikben a Somi

család kihalt. Utánnok számos család örökösödött. 2
)

Somja család. Doboka megyében 1702-ben Páoczél-Osehiben

volt birtokos.
8
)

Somkídy család. (Dézsi) Közülük Mihály 1816*ben Déz*

város tanácsnoka. Tán fija Mihály 1840-ben ugyan ott fjegyz.

Somkereky család. Köz lök Miklósnak fia János 1403-

ben a Zsigmond király elleni pártnak egyik tevékeny tagja; pártjától

nyerte Erdélyben Újlakot. 1407-ben Budaych ímre meggyilkolásával

gyanúsitatott. *)

Sonilya család. (Kabalapataki) Kolos megyei család , hol Ml-

h á 1 y aljegyz 1 848 ban. Jáno.s, Anna, Mária Berenden bir-

tokosok.

Somlyay család. Dunántúl élt, de hiteles nemzékrendje isme-

retlen. Ebbl származhatott Somlyay Mihály, kit 1530-ban Szapo-

fyai János a szemenderi basához küldött segélyért *) Továbbá Somlyay

Péter, kinek Anna leányát Fáy János vette feleségül.

1665-ben Somlyay (vagy Somlay) György Örökösei Komárom

megyei Szemere helységben birt részöket eladják Szemerey György.

nek. 6
)

Sonilyay család. (Rödi) Somlyay Gáspár nül vette Dobo-

kay Imrének leányát Annát, ki utáa birtokos lett Doboka vármegyében

1600 táján Somlyay Judit ugyan e tájban Kecsetszilvási Szilvásy

Boldizsár neje volt,
7
)

Somijai család. (Csik-Somlyói) Közúlök János már 1815-ben

az erdélyi kormányszéknél fogalmazó, 1848. eltt eladó tanácsos.

') Lehoczky Stemmat, II. 366. lapon említ Somi Lászlót, ki Gesztest

bírta Ugyan o Gáspárt Mózses fiának írja, valószínleg tévedésbl, a J ó z s a

és M ó z s a, vagy József és Mózaea nevek közti téves felcserélésbl
s
) Elésorolja ezeket Hodor Károly , Doboka várm. leírásában 225—226*

lapon.

») Hodor K. id. m. 224-

•) Budai Fer. Polg. lei. III, 256.

*) Budai Fer. Polg. lex III. 257.

*) Fényes, Komáiom várm. 130.

') Ucdor, Doboka várm. 224.
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Tán e család eldódei közül volt Somlay P é t e r a Gyulafej érvári

kath, egyház bírája, és a város jegyzje, ki meghalt 1693-ban. *)

Somlyody család. (Somlyódi) Szabolcs vármegyei nemes csa-

lád. Zemplin vármegyében szintén a nemesek sorában találjuk e csalá-

dot,
a
) és pedig tagjainak nevezetes hosszú életkorúkról birt adatok-

kal, igj 1684 ben Somlyódy. György 80 éven felül élt,
3
) így Som-

lyódy I s t v án, kihosszú ideig Zemplin vármegyében szolgabiráskodott,

a múlt század végén halt meg 130 éves korában. '*)

Somody család. Birtokos volt 1770. körül Doboka vármegyé-

ben Bádokon. *)

Egyébiránt a Somody név gyakran Íratott Somogyi he-

lyett, mint azt a Szabolcs megyei eredet, 1 642-ben nemesített Somo-

gyi családnál is tapasztaltuk. Lásd ezt alább.

Zemplin vármegyében szintén a nemesek sorában említetik So-

mody család. •)

SoBioghy család. Szintén Zemplin vármegye nemessége sorá-

ban áll. ')

Somogyi család. (Derghi és karcsai, nemes ; — medgyesi gróí)

Eredete ismeretlen. Nevét tekintve, Somogy megyébl eredhetett és

onnan vehette nevét is.

Ugy látszik, eldödük volt Somogyi Ferenc z, ki Endrédi
elnévvel élt és 1526-ban Tata és Komárom várak várnagya volt

8

)

Tán szintén sei közé számithatjuk Somogyi Andrást, ki

1552-ben Eger várát védte Dobó alatt, és a diadal hirét Bécsbe vitte.

Ugy Somogyi Gergelyt, ki 1525-ben az enyingi Török családtól

Somogy megyei Szent Miklós-Hidvégre beiratos adományt kapott 9
)

Ha még ezeknél is följebb kutatunk, a XIIL század végén a mar-

git szigeti apáczák között találjuk Somogyi Gergely leányát A g-

n e s t és Somogyi N i á r c (tán M á r k ?) leányát Katalint, mint

zárda szüzeket, kik 1271-ben sz. Margit életérl tanúskodtak. >0
)

') Bárányi, Halotti beszédek.
3
) Ssirmay, C. Zemplin not top. 109.

') Ugyan ott 283. i

«) Ugyan ott 46.

*) Hodor, Doboka vára. 226.

•) Ssirmay C. Zemplin not. top. 117.

Ugyan ott.

•) Jászay Pál, A magyar nemzet napjai a mohácsi vesz után 72. 227. 260.

•) Tudomáoyos gyjt. 1828. IX 81,

'•) Pray, Vita S. Elis. et Margarethae 369. 373.
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A XVI. század végén már terebelyeaebben virágzott a Somogyi

nemzetség. Ekkor éltek Somogyi Márton, ki 1594-ben a török el-

leni harczban eleseit. *)

Somogyi Gáspár, 1593-ban Komárom megyei Izsa helység-

béli egész udvartelkét Nóvák Mihály szent-tamási prépostnak 40 ftért

örökösen bevallá.
2
)

Somogyi István kir. ügy-igazgató, kit 1605-ben Illéshazy fel-

akasztatott 8
) és végre

Devgliy Somogyi G y ö r g y, ki család alapító lön. Ez elvévén

várkonyi Amadé László leányát Amadé Erzsébetet, kapta Pozsony me-

gyében a Csallóközben Sípos- és egyház-karesát. Epiteté Sipos Ear-

csán a most már romban áiló családi kastélyt, és meghalván, ott is te-

mettetett. Ott találtatott még sírköve, mely dombormtiben mellképét

ábrázolja, czimerével, mely a paizs udvarában oroszlánt, a paizs fö-

lötti sisak koronáján pedig szétterjesztett szárnyákkal egy fej fekete

sast mutat. 4
) I. Györgynek Öt fia volt: Farkas, II. György, I.

László, I. Mátyás és Albert Az els és utolsó alapíta csalá-

dot. Közülök

Mátyás és Albert eleinte Bocskai hívei, utóbb Rudolf ré-

szére tértek ; nevezetesen Mátyás, ki elönevét Karosáról irta,

1605-ben — midn a császár hségére állott,— csallóközi, tatai és gesz-

tesi fkapitány volt.
5
) Mátyásnak gyermeke nem maradt, noha n

volt. Neje meghalván
;
Vecze (úgy látszik : Nyitra megyei Vecse) hely

ségben temettetett el, mint katholika vallású, mely iránt az 1619. évi

országgylésen serélem is emeltetett. 6
)

Farkas nejével Nádasdy Zsuzsannával nemzé I. Ferenczet
és Juditot karvai Orlé Jánosnét ;— tán ez, vagy unoka testvére szin-

tén Judit? az ki 164t-ben életére nézve kegyelmet nyert ')

1 É
I l ,i .

') Istvánffy Hist 1685. kiadás 416.
5
) Fényes, Komárom várm. 124.
s
) Kazy História i. 60. Szalay M. orsz. tört. IV. 442. Ezen István a Tör-

vénykönyv els, 1584. évi kiadásában a kiadó Mossóczyhoz intézett csinos la-

tia verset írt.

4

) Vasárnapi Újság 1858. évi 4-ik szám, 40. lap.
5
) Uj Magyar Múzeum 1851. evi foly. 3.05. 1. — M. Tudományos Értekez

Knauz N. és Nagy Ivántól 1862. I. köt. 454. — Istvánffy História 1685. évi ki-

adás 53ö. 537. lap. — Pethö Gergely M. M. krónika 768. lap.- Szalay M. orsz.

tort, IV. köt. 441. lap.

°) Katona, História eritica XXX. p. 174.

') Kaprinai Mss. B. tomo XIX. pag. 113.
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I. Ferencznek két neje volt, az els Kéry Kata, a más ötlik Lenko-

vics Zsófia, ettl született Mária Szilágyi Istvánné, az elstl szüle-

tetett Zsuzsanna elbb Dániel Petemé, utóbb gyerkényi Pyber

Ferenozné, ki után a Pyber család és ennek leány- ági utódai örökö

*ödtek.

Albert ága mostanáig él. A családfa következ :

Derghi Somogyi György
1581.

(Amadé Erzsébet)

Farkas II. György
(Nádasdy
Zsuzsa)

I. László. I. Mátyás
tatai stb.

fkapitány
1605.

I. Albert

(1. Gadóczy Kata
2. Bornemisza A mi a)

I. Ferencz
(1. Ké*ry Kata

2. Lenkovits Zsófit)

Judit

(Karvai
Orle* János)

Kata
(Bodó
Mihály)

Judit
(Bogdányi
Mihály)

I. Ietván

I. Gábor

1-tól Zsuzsa
(1. Dániel Póter
5. Pyber Fer.)

2-tól Mária
(Szilágyi

István)

II. Ferencz
(Pyber Anna)
aallóhii-ág.

ftö

XII. György
(1 Jezerniozky N.
2 Farkas Bora)

banai ág.

tol Ilona 2-tól IV. Ferencz Péter. János. Julianna
(Kondé Mihály) (Beleaics Júlia) (Bernárth

'"Róza v. BoTT Sámuel)

(Milkoyica Jakab 1741.)

II. László

József

SKÖ£E IV. György. Kata Bora

*i g* sr o
2 S < . ^
<* 03 .

(Takács (Lipthay
György) Ferencz)

Julianna
(Kondé*
Lázár)

Magdolna
(Kondé
Ferencz)

Gáspár. Antal. Bora. V. Ferencz
1733.

Banán.

Ádám
(Tallián

Róza)

Zsuzsa.

VI. Ferencz 1762.

tábornok.
(Festetich Vicfcoria)

Miklós 17G2.

(fbükki Nagy Anna)

A családfán állókról nincs mit mondanunk. Tán III. Györgynek

fia János volt 1667-ben pápai vajda, azaz Pápa várában gyalog ka-
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tonasag hadnagya ; Egyik Ferencz (valószínleg a táblán állók

egyike) L József és III. Károly király korában 1711. körül a ru. kir.

udvari kanczellária titkára volt; mint számos aláírása bizonyítja.

A végs ízen álló VI. Ferencz és Miklós testvérek Ádám-

nak fiai, a mit század közepén, 1752-ben éltek, midn Ferencz a

Beleznai lovas ezredben rnagy, utóbb tábornok volt. Mindketten el

nevüket „den Medgyes" írták. Miklós ellen 1752-ben a Gyr
megyei csikvándí birtok végett Bajáky Mihály, mint Kisfaludy

László gyermekeinek gyámnoka pert indítóit Biró János Gyr megyei

alispán eltt.

Ezen ágból származhatott azoo Somogyi Ferencz is, kinek

nejétl Bogyai Krisztinától a múlt században élt gyermekei : Mihály
Ignáez, Anna és Julianna voltak

Végre e család iyadéka volt karcsai Somogyi Mária is, e szá-

zad elején baráthi Huszár Józsefnek házas társa

Ez ágból származtatja magát a most is él medgyesi gróf Somo-

gyi család is; melynek alapítója Somogyi János (tán Miklósnak fia)

1 787-ben Veszprém vármegye alispánja, 1 792-ben cs. kir. tanácsos és

nádori itél mester
;
innen utóbb (1798. táján) a m. kir. udvari kancze-

laria referendarius tanácsosa, és Zala megyei fspáni helyettes, utóbb

1805 körül birodalmi állami tanácsos, Sz. István rend vitéze, már

1809-ben alkanczellár, cs. kir. kamarás, majd m. kir. udvari kan-

czelláriai és udvari tanácsos, végre gróf lett. Meghalt 1809. dec.

27- én. Nejével gróf Gyri Krisztinával, ki 1776-ban született és 1848.

aug. 23-án halt meg; következ családfát
]

) alkotott

:

János

qrfy 1809.

^
(gr. Györy Krisztina) _______

r-
József Mária János Amália

szül. 1790. bz. 1796. sz. 1801. sz. 1808.

mart. 81. (gr. Kltz Imre cs. k. kam (b. Horeezky
ts. k. kam. tit. tan. t 1844.) Ferdinánd)
(hzg. Brétzeuheim
M. Cr. Karolina.)

t
*- -' —-—

»

Karolina Ilona
aa, 1827. sz. 1830. juh 20.

jul 8. (gr. Wallis Gyula)

A család grófi czimere rézsútosan kék és vÖrs udvarra osztott

paizs az eltérben hármas halmon az egyik udvarban egyik felemelt

') Góthai grófi Almanach 1869, é?i 799 lap* és Hist Herald. Bandbudi
931. lap
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lábával kövecset tartó daru, a másik udvarban ketts farkú proszlán

ágaskodva, és els' jobb lábával kivont kardot tartva, látható.

Nógrád megyében mára XVII. század elején 16184>an Somogyi

János szolgabíró volt, *) valószínleg e család ivadéka, és valószí-

nleg egy személy azon Somogyi Jánossal, kinek nejétl Péchy Anná-

tól leányát Somogyi Zsuzsannát Putnoky Imre vette nül.

Somogyi család. (Gyöngyösi) A család eredeti neve Nagy;
valószínleg Heves megyei Gyöngyösrl származott, honnan elönevét

is vette. Els ismert törzse, mint emunka VIII. köt 75— 76. lapján em-

lítve volt, és azóta kezemhez jutott biztosabb és hiteles adatok után

tudom, gyöngyösi Nagy Egyed, kinek Kovách Judittól született fiai

János és Tamás.
Nevezett gyöngyösi Nagy János Nógrád várában, Tamás pe-

dig Drégely várában alkapitányok, valamint Jánosnak h'a Ferencz
a török és Bethlen Gábor elleni harczokban mutatott hü szolgálataikért,

miután még seik megnemesítettek, de ezen leveleik elveszvén, atyjok

ismét Rudolf király által akkor is kezoknél volt nemes levélben újra

megnemesítetett, — k is újra IH. Ferdinánd király által Bécsben 1633.

január 10-én kelt

czímeres nemes levél-

ben régi nemesBégök-

ben megersítettek

;

és régi czímerökkel

megadományoztat-

tak. Ezen czímeres le-

velök Nógrád megyé-

ben 1637. maj. 25-én

Losonczon tartottköz-

gyülésen ki is hirdet-

tetett

A czimer — mint

itt látható — a paizs

kék udvarában zöld

halmon álló magyar

vitéz, sárga csizmá-

ban, violaszín nadrág-

ban, vörös dolmány-

*) 1618. évi 49. törv. ez.
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baa és zöld ielöltönyben, fején fekete süveggel, melyen három daru

toll leng, mellén keresztül fehér övvel látható , ágyékához szorított

balkezével levágott török fejet , a jobb kezével három nyilat (he-

gyeikkel fölfelé) tartva. A paizs fölötti sisak koronájából az elbbihez

egészen hasonló vitéz emelkedik ki. Foszladék jobbról aranykék, bal-

ról ezüstvörös.

Az utóbbi ezímeres nemes levelet szerz Nagy Jánosnak egyik

utóbb született fia Péter, Somogyba szakadt, ott vette nül Pandúr

Katát, és lakott — mint gyanítható — Marczaliban , mert török fog-

ságba esvén, Kapósban tartatott és szabadulása végett a kiváltási sar-

ezot 1686-ban Márton Istvántól kölcsönözvén, érette igali Szcs István

másfél száz tallérig kezeskedett, ezen a család kezén lev kezésievél-

ben pedig a következ kitétel olvasható : „ lettem kezes ugyan itt Keszt-

helyen lakozó Márton Istvánnak másfél száz tallérig Ma rczali Nagy
Péter kaj>osi keresztény rabért.

u l
)

Ezen Nagy Péternek Pandúr Katalintól négy fiát ismerjük : Nagy

Ferenczet, ki elbb Somogyban lakott, utóbb Gyrbe szakadt, és

szülföldérl Somogyi nak neveztetvén, a Somogyi család tulaj*

donképeni alapítója lett ; továbbá Nagy J á n o s t és Nagy Györgyöt,
kik Somogy megyei Kéthelyen laktak, és végre Nagy Istvánt, ki

Keszhelyen lakott.

Nevezett F e r e n c z Gyrbe telepedvén, Somogy vármegyétl

1742. évi január 5-ón nyert nemesi bizonyítványt, mely arról is ád

felvilágosítást, hogy N% g y neve Somogy i-ra változott. Ezen nemesi

bizonyítványt Gyr megyében 1754. maj. 6-án kihirdettetvén, Gyr me-

gyének17—57-ben táblabírája volt. Nejétl Huszár Évától született

gyermekei közül, kik Zala megyében Rendeken laktak, egyik I. An-
tal mint ügyvéd Peatre telepedett, 1765-ben april. 30-án Gyr megyé-

tl kivett nemesi bizonyítványát Pest megyében is, hol táblabíró és a

Józsefesászári rendszer alatt a Judicium Subalternum elnöke volt, 1792-

ben febr. 7-én fiai József és II. Antal neveikre szólólog kihir-

detteté. Nejétl Szeleczky Anna-Máriától nyolez gyermeke született, a

mint következnek

:

a) J ó z s e f, ki testvérével együtt a Pest megyétl 1792-ben kiadott

nemesi bizonyítványt Nógrád megyében 1803. april 29-én kihirdetteté.

b) II. A n t a 1, kirl alább szó lészen.

c) Anna, Gonda Jánosné.

') Itt tehát a marcz&Ü elnc'v csak lakáéi hely gyanánt áll, máskü-

lönben az jó'ne kérdésbe, miért nem neveztetett „gyöngyös i"-nek.

WAGVAÜORSHÁG CSAlÁDAT* X. KÖTET. 19
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d) K a t a Agos'tonné.

e) Rozália Lieszkovszkyné.

í) Erzsébet Krösyné.

g) Klára Miskey Ferenezné.

h) Krisztina Kubínyiné.

II. Antal Pest vármegyénél kezdó hivatalos pályáját, hol mint

szolgabíró szolgált, 1815-ben a jászkán kerület nádori al-
;
utóbb fka-

pitánya és kir. tanácsos lett 1817-ben nov. 8-án Nógrád megyétl két

fia nevére is nemesi bizonyítványt vett ki Meghalt 1836. évi nov.

10-én kora 68. évében Pesten. Két uja maradt : K á r o 1 y ésFerencz,
mindkett Nógrád megyében szép vagyonú birtokos Petényben, Gután

stb. az utóbbi fiatal korában volt huszár hadnagy, meghalt 1863-ban,

Gyermekeiket a táblázat és a következ sorozat mutatja :

Károlynak nejétl báró Prónay Emmától gyermekei kö-

vetkezk :

Í.Antal (Emil Sándor Miksa) született 1830. mart. 16-án.

Nttl vette Tóth Cesarát, kitl leánya A d r i e n n e.

2. Eleonóra (Amália Paulina) szül. 1831. jan. 27.

3. László Kálmán Károly szül. 1833. aug. 10-én

4. Gyula Mihály Lajos szül. 1834. dec. 19«én.

5. E m m a-Zsófia szül. 1836. febr. 22-én. Jeszenszky Sándorné.

6. Ilona Rozália Karolina szül. 1839. maj. 17-én Mocsonyi

Györgyné.

7. Gizella Vilma szül. 1851. febr. 6-án.

F e r e n c z n e k el»8 feleségétl gróf Bethlen Rozáliától követ-

kezk :

o) Francziska Rozália szül. 1829. jun. 3. — mhalt.

b) Natália -Jozefa és

c) E m e r i k a Mária, ikrek az. 1830. jun. 29. — mhaltak.

d) Feren ez János szül. 1831. nov. 27. Legközelebb fele-

ségül vette kovásznál Kovács Annát.

e) Laura Rozália szül. 1833. febr. 5. *— mh.

/) Béla Károly Józaof szül. 1834. sept. 17. — mh.

Ferencznek második nejétl sztregovat Madách Karolinától

gyermekei következk :

g) Olga-Sarolta szül. 1846. dw. 27-én -~ mh.

h) Zoltán-Ödön szül. 1848. april 24.

í) Ödön Ferencz szül. 1849. sept. ítí.

j) Gabriella Janka szül. 1851. jan. 30.
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k) Bianka Mária szül. 1853. jan, 19.

1) Aladár Károly szül. 1834. sept l.
m) Károly-Arpád szül. 1856. mart. 28.

n) Géjza-János szül. 1858. jul 29.

o) Olga szül 1862.

A családnak Zala megyében Rendeken maradt ágából származ-

hattak Somogyi M ó z s e s Zaia megyénél 1833-ban aladószedö, ugyan

ott Ádám 1833—38. körül megyei esküdt.

A családfa következ :

lágy János (de Gyöngyös)
nógrádi alkatit.

1633.

Nagy Egyed
fKovách Judit)

Nagy Tamás
palánki al-kapit.

168a

Nagy Ferencz
1033.

Péter
Somogyban 1686.

(Pandúr Kata)

Nagy Ferenc* 1142—69. Nagy János N. György N. István
Gyrben, Kéthelyen Kéthelyen Keszthelyen.

Somogyi nev$t vesz fe). 1742.
(Huszár Eva)

Somogyi I. Antal
Pesten ügyvéd, és

törv. széki elnök
1766. 1792.

(Szeleczky A. Mária)

fi ét leány teüvérei Mendekeii.

József II. Antal Annn Kata Róza Erzae Klára Krisztina
1792. 1803. kir. tanács. (Gonda (AgObton (Liesz- (Krösy) (Miskey ' ÍKubinyi)

Jászkán kapit. János) kovszky) Fer.)
.mh. 1836.

(Ürményi N.)

Károly
(b. Prónay
Emma)

Ferencz
fl863.

fl.gr. Bethlen Róna
1 Madách Karolina)

Antal-Emil W László Gyula Emma Ilona Gizella
sz. 1830. § sz. 1833. sz. 1834. sz. 1836* s*. 1839. sz. 1851.

(Tótb Caezára? |

Andrienne. f

(Jeszenszky (Mocsonyi
Sándor) György)

c m a k os i l 6 k.

l-töl Ferenez 2-tól Zoltán Ödön Gabriella
sz. 1831. sz. 1848. sz. 1849. sz. 1861.

(K. Kovács
Anna)

Aladár Károly S<D20
sz. 1854. sz. 1856. ^ ^*

19«



292 BOMOGtl.

&05rtogy* család. (Perlaki) Zala megyében fekszik Poriak
mezváros > innen származhatott a család

f
melynek egyik ága per-

laki elonevet visel.

A nemesség szerz, minden ele-név nélkül, Somogyi Ist-

ván volt, ki nejével Kudnik Ágnessel (e statu igoobili) 1642. dec.

13-án Bécsben kelt czímeres nemes levéllel III. Ferdinánd király által

m, nemességre emeltetett; és nemes levele Szabolcs vármegyének Pet-

neházán 1643. (feria 3-a prox. post festum nativitatis B, M. V.) kihir-

dettetett.

Ezen czímer levél szerint a család ilyen czímert kapott : a paizs

kék udvarában zöld térrl derékig látható vitéz; emelkedik ki, fedet-

len fvel, vörös dolmányban, baloldalán tarisznya \6g7
jobb kezével ki-

vont kardot tart feje fölött, balkezével levágott török fejet > fllötte há-

rom csillag ragyog ; a paizs fölötti sisak koronáján keresztbe helyezve

befelé két zászló leng, a jobb oldalról kék, a baloldali vörös. Foszladék

ezüstvörös, balról aranykék. *)

Á nemesség szerz Istvánnak fia ifjabb István 1686. dec.

34-én Nógrád megyétl Gác3on tartott közgylésbl nyert nemesi bi-

zonyítványt. Ennek testvére L Péter, Abauj megyében Nagy-Kini-

sen élt (1705. is). Ennek fiai II. Péter és III. István már 1726-

ban szintén Nógrád megye eltt mutatták be nemességeket, valamint

II. Péter 1734 ben is a nagy-atyja által be mutatott nemes levél

alapján produkált, és 1 755-ben is mindketten a nemesi lajstromba Írat-

tak. Nevök néha Som o d y-nak is íratott. II. Péternek fia Gábor
mint Losonczon lakozó* 1766-ban kapott Nógrád megyétl nemesi bi-

zonyítványt Ez ág — úgy látszik — reform, vallású volt.

E családitól eredetiek közé keli számítanunk a czímer azonság-

üál fogva azon Somogyi családot is, mely „Perlaki" elnévvel

él és Ugocsa megyébl Arad megyébe származott. Ezeknek nagyaty-

jok perlaki Somogyi János Ugocsa megye alispánjának i r a t i k,
2
)

ki egymás után báró Perényi Borbálát és Annát vévén nül, ezek ál-

tal gyermekei leányágon a legnevezetesebb családokkal vérségi Össze-

köttetésbe jutottak, és egyszersmind leány-ágon két vonalon is a Thur-

•) A i». tad. Akadémia könyvtárában rzött hitelesített másolat után.
3
) Ez volt talán a múlt század végén, és tán épen II. József császár rend-

szere alatt, mert Szirmay 0. ITg^esa p. 55—66. a» Ugocsa megyei alispánok

név sorában 1800-ig , valamint azontúl felütött név- és naptárakban nem tá-

laink.
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z6, Jakusíts, Paloesay, Perényi títfo. verség által a szigetin hos Zrínyi

Miklósnak is utódaivá yáltak. *)

Nevezett Somogyi János a múlt század vegén Arad megyében

Simánd mvárosban telepedett le, hol Csernovich Lázár gróftól több

száz holdból állott nemesi birtokot vett zálogba, melyet azonban a mos i

éíö Csernovich Péter, 1848. évi temesi fispán, egy pár évtizeddel elbb

a zálogot tartó utódoktól vissza váltott. Jánosnak két nejétl hat gyer-

meke maradt ; nevezetesen els nejétl b, Perényi Borbaiától szület-

tek : 1. Borbála holdmézesi Kornéli Ambrus Békés megyei tábla-

biró neje ; 2. József Csanád egyházmegyei Szent-annat plébános és

esperes ; második nejétl báró Perényi Annától (Borbálának nvérétl)

születtek : 3. János nyugalmazott huszár-rnagy, ki Erdélyben halt

el ; 4. László nyg. huszár kapitány ; 5. István Arad megye jeles

képzettség egykori táblabírája, és végre 6, Juliánná Kovács Imré-

nek Bihar megye sokáig volt szojgabirájának és császári kincstári hiva-

talnoknak neje.

Lászlónak fia László.

Istvánnak gyermekei Sándor 1 848-ban Arad megyei szol-

gabíró, utóbb az Aradi cs, kir. úrbéri torv, szék ülnöke, Anna Gaál

Józsefné Aradon, és Gyula 1848-ban Arad megyei esküdt, utóbb

szolgabíró, kinek gyermekei vannak.

A család nemességét I. László és István 1821-ben hirdet-

tetek ki Arad megyében. 2
)

A családfa 3
) következ :

János
(1. b, Petényi Borka)
2. b- Perényi Anna)

1-t'l Borbála József
sz. 1779. esperes

(bolúusefcést sx.-annai
Kornéli Ambrus) plébános

f

2 tói János László István Julianna,
huszár h. kapitány Arad m. (Kováé* Imre
rnagy Aradon tire" Biharban)

László.
(Sántba
Rozália)

Sándor
árbéri törv,

széki ülnök.

Anna
(Gaaí
Jóssef
Aradoii)

GvuU
(Hirsch

Amália)

N. N. H

.') Ez összeköttetés által avatkozott neje jogán Somogyi Jáíios a hket
beliatinczi-féle Bossányi perbe ie mint egyik fiperes.

') Arad várm. jegyzkönyv iÚS. ss. a.

') Mogyoróssy János közlése szerint
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Ugyan e családból eredt porlaki Somogyi L e o p o 1 d, kinek*egy

hiteles táblázat szerint Nagy Julianátúl fia volt Ferencz, kinek is-

mét na volt Ferencz.
Ezen Ferencz-ek egyike azonos lehetett azon Somogyi Ferencz-

czel, ki Ugocsa megyei Salánk helység egy negyed részét gróf Szir-

maytól zálogban birta. ') Ugocsa megyében a Somogyi család egyike

azoknak, melyek 1750-ben Péterfalvára nádori uj adományt vittek.*)

Ugyan e családból származottnak keli tartanunk perlaki elöne-

vénél fogva, melyet mint püspök viselt, perlaki Somogyi L e o p o 1-

dot, ki egykor gyri plébános, soproni kanonok, 1806. jun. 15-tl

pedig Szombathelyi megyés püspök volt. Meghalt 1822. febr. 20-án

kora 74. évében,

§ontogyÍ család. (Máskép ö e d e y) Nógrád megyében a Ge-

dey család máskép Somogyi-nak is neveztetett, a nevezett megye 1732.

évi nemesi összeírásában eléfordúl : Somogyi alias G e d e y utpote

Andrea s, Stephanus, Franciseus et Ladislaus.
Sbitiögyi család. (Mohai) Fels Fejr megyei erdélyi család;

István és József azon megyében szolgabirák, Károly árvaszéki

ülnök volt 1848-ban. József Fogaras vidékén szolgabíró 1836-ban.

Somogy! család (Hollósi) Közülök Imre 1791-ben az erdé-

lyi oszággyülésen Szászváros követe, a midn nemessége tárgyában

sérelmét panaszolta. 3
)

Erdélyben a régiebb idkbl ismeretes Somogyi Ambrus,
kinek eldeákosítoít neve Simigianus. 1590—1606. körül Bels-

Szolnok vármegye jegyzje volt ; és korabeli története megírásáról,

mely a Scríptorea rerumTransylv. gyjtemény második ré-

szében 1800—1840-ben megjelent, nevezetes. Vele egy idben élt So-

mogyi Bertalan, kit 1604 ben az erdélyi furak Nyáry Pálhoz

küldöttek,

Sonioakedy család. Törzse Somoskeöy Máté, ki testvérével

Ferenczczel IG94-ben kelt ozímeres nemes levélben I. Leopold

király által nemesítetett meg. A czimeres nemes levél 1696. octob. 16-án

Heves és Küls-Szolnok t. e. vármegyék gylésén kihirdettetett. Neve-

zett Ferencz 168&-ban Buda vára visszavételénél harczolt, és a

romhánvi csatában vitézül elesvén, ma^nélkíli múlt ki

') Szirmay C. Ugocsa, pag. 86

*) Ugy*n ott p. 125.

*) Erdélyi orszátfgyíil^i irományok 1791.
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A család nemzékrendje ') következ

:

Somoskeóy Máté iesivére Ferencz
1694. 1694.

(Kiss Kata;

295

N.fiií

t
I. Andris

Recski nev
1768.

, Kata
(Úri Ferencz)

I. István Márton II. András. János Péter. Ferencz Mihály
Somoskben Somoskben

1779. 1780.

Biharban Szatmárb&n
1798. 1798.

András. Máté. Tamás.

Pál. Löriucz. István. Gergely. János.

Mihály. István. János. Ferencz.

József. Mihály György András
utódai

Somos*
kben.

Ferencz. János
utódai utódai (Holló r~r~—«""* Ti (Ivády Kata)

Somoskó'ben. Somos- Zsuzsi)
La

i°* *W« r-±—-XitSS.
irAkM.

y t Hangonyon Feronoz
1 1868. s«. 1788. f 1840,

József
Somoskö-

ben.

(Elek
Erzse)

(Madarassy De'téren
Zsófia) (Bózváry Kóza)Istváo Ferencz.

Nógrádi
számvev
1 1846.

(Várkonyi , —-Jv -.

Katalin) László. Ágoston- Kálmán. Sebestyén.

Ferencz f 1862.

(Fejér Róza)

Antal János
rosnyói nógrádi
kanonok alispán

f 1853. (Kies Jozefa)
i

István
Ügyvéd
(Scholiz

Fülöpke)

Antal István Károly
septemvir sz. 1814. sz. 1816.
szül. 1810. Stefaoi- (Girtter

(1. Capdebo desz Her- Anna)

Beia. Mária,

Emília '-:: .-.;•.

Anna.
Janka)

Jolán. Pál.

GeUa. Aladár.

Arzén. Cdzár, Hort-eusía

Somoskeöy Máté a caaiád osi lakhelyébl Nógrád megyei So«

Családi kbztés szerint.
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mos újfaluból vagy Somoskeböl, honnan a családnév is támadt, egyik

fiával Andrással együtt Gyöngyösre költözött ós ott is halt meg. Fia

András Gyöngyösrl Recskre költözött, honnan Recsk i-nek is

neveztetett. Innen utóbb vissza telepedett Nógrád megyébe Somosköbe

1755. után. Andrásnak hót gyermeke maradt : a) I. István, ki So-

moskben lakott és Heves vármegyétl 1779. dec. 1-én kapott nemesi

bizonyítványt ; b) Márton szintén Somosköi lakos, 1780. jun. 9-én

Nógrád megyétl kap nemességérl elismer levelet ; c) II. András,
kinek Öt gyermeke a családfán olvasható, <T) János magtalanul meg-,

halt, e) Péter a táblán látható három fiú atyja
; f) Ferenez, Bi-

har megyei lakos, ki testvérével g) Mihálylyal Szatmár megyei

lakossal, 1798, april. 24-én Nógrád megyétl vettek ki nemességükrl

bizonyítványt.

Nevezett I. Istvánnak hat fia volt, mint a táblán láthatók. Ezek

közül a három utóbbi a jelentékenyebb ágat képezi, úgymint

:

András ágán ennek egyik fia István Nógrád megyének

volt várnagya, utóbb számvevje. Meghalt Szügyben 1846, jan. 10-én

kora 71. évében magnóikul, özvegyén hagyván nejét Várkonyi Ka-

talint. Andrásnak másik fia volt József, kinek hites-társától Elek

Erzsébettl születtek többi közt fiai :

1

.

Antal, ki papságra lépvén, mint rosnyói kanonok halt meg

1853. évi jun. 14. kora 52. évében.

2. János Nógrád megyének 1836 tói rendss. esküdtje, 1842-

tl alszolgabirája 1848-ig. 1850-ben megyei torv. széki jegyz, majd

ca. kir. járásbiró Nógrádban, utóbb Hont megyében 1860-ig. 1861-tl

Nógrád megye másod alispánja. Nejétl Kiss Jozefától gyermekei i>é-

la és Mária.

3. István, volt honvéd tiszt, hites ügyvéd B.- Gyarmaton. Nejé-

tl Scholtz Philippintl gyermekei Anna és István.

Ferenez ágán, mely a Gömör megyei hangonyi ágat ké-

pezi, állnak L aj o s mh, és Ferenez meghalt 1863 ban Hangonyoja

Ennek Madarassy Zsófiától fia Ferenez mhalt 1862-ben ; ennek ne-

jétl Fejér Rózától gyermekei László, Ágoston, Kálmán és

Sebestyén.
János következ ágat terjesztett. Hitestársátói Ivády Kata-

lintól 1788-ban született fia Ferenez, ki Nógrád megyébl Somos-

köböl elköltözvén , Gömör megyében Détéren lakott. Meghalt 184Ö-

ben. Ennek nejétl Bózváry Rozáliától gyermekei következk :

1. Antal szül. 1810-ben. 1848. eltt a Besztercze-bányai kerü-
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let kincstári, valamint a Lipcsei kincstári aradalomnak ügyésze; 1847

—

1850-jg a selmeczi fobánya-grófság ülnöke ós kir. bánya-tanácsos, ki

törvénytudományi mély ismereteinek es a jogi téren alapos képzettsé-

gének többi közt a beszterczebányaí régi nevezetes perben is kitüntf

jelét adta. 1850—1855-ig a debreczf^ni cs. k. országos törv. szék, in-

nen a pesti kerületi fötörvényszék ülnöke, 1861-ben pedig a vissza-

állított hétszemélyes tábla birája leit, Nejétl "baraczbázi Capdebo

Jankától két gyermeke Jolán és 1' á 1 a táblán láthatók.

2. István 1848. eltt Tiszolczon kincstári és királyi segéd-

ügyész. 1850—55-ig Abauj-Torna megyei töhiró Már meghalt. Nejé-

tl Steffanidesz Herminától négy gyermeke van.

3. Károly, kinek nejéto! Girtler Annától a táblán látható há-

rom gyermeke él.

A család czimere a paizs kék udvarában zóíd téren hátulsó Iá

bain ágaskodó egyszarvú. A paizs fölötti sisak koronájából szintén olyan

egyszarvú nyúlik ki. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvöröfc

Ugyan e családból származott Somoskeöy Mihály, a múlt szá-

zadban Gömör megyében Zabaron volt tisztartó, kinek fiai 1806. éltek

Jakab, Mihály és József, a két utóbbi Monosbélen született.

Somosy család. (Somosi t) Sáros vármegye srégi kihalt csa-

láda, mely nevét azon megyei Somos helységrl vette, és mely az

A b a nemzetségbl ered. A család törzse Péter gróf vagy Ispán

(Comes) kitl a családfa a közös vérségü Budaméri kihalt ággal együtt,

következleg !

) jött le

;

Pótot
Comes.

Comes György 1280. Mihály Tamás Miklós János
de Somos mi*sle, f Xídiorfk. Deo^ EgTedTsio.

1297

de Bodomér

m5íós~1l357?
de Bodomér.

Kayl Tamás Demeter István. CT^\ iQ« Q
'

iQÍo r— ^-*w——
. —~

^

Konya lotá.
rJlrltU, János 1370. de Bodomér.
Demeter r

~£~íl 7T.T?
1337;

Péter 1394.

,
>C-J

,
de Bodomér.

Péter 1375, (Ilona özvegye)

(Zahai István (Terenyei

: ; Péter)

') Wagner Tab. geiíeal. tab. II, — Budai is emlékezik a Somosiak-ról
Polgári tor. III. köt. Meg jegyzend hogy Wagnernél Ivánka és János
két ízben mint testvérek forduhuk elö'. Budai Ivánkát cs Jánost égy személy-
nek tekinté
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Come« György, 1280., ki az elbbi lapon.

de Somos.

Péter
1300.

Abauji fóisp.

Ivánka
a tatárok
megölték.

János 1319.

(Kobö

Egyed Bora
1336. (Buthkai

Miklósi
özvegye 1843.)

Ivánka
1343.

Jánoa.

Anna
(Solymoii
Domokos

özvegye 1401

)

János Pe*tcr

' p/fPP ' (özvegye
*SÍ- 'Dobó Pálné 1893.
loiö. -

kúti Erzse)

Pál Ivánka Péter
de Somos mislei 1343. 47.

UtvánlioS. Papost. (Nádasdy

Kajál nevtt
KI

f
r*>

(Tarki Verona) r

László_

Élek
1361.

Kata. Jakab.
1420.

Erzse Jusztina János
(Butkai Dobi de Somos
Pálne*) János)

János g György Miklós
(Apagyi * (Libercsei 1343-

Erzse o Torepns
zv. 1891. * Tamás

leánya)

László de

_ öomos alias

de Somos Elek de Kszeg
| (Margonyai Kata

1487.)
János

de Somos.

. L_J
,

Grörgy Zsófia
de Kszeg alias Somos

(1. Butkai Kata
2. N. Ilona özv. 1466.

András de Somos

Anna János
1402. >d« Budamér

(N. Margit özv. 1462.)

Anna Tamás László György f
(Berzeviczi István) de Budame'r Porkoláb de Budamér

(Lápispataki Kata f 1503.)
,—p.

Anna 1471.

L Györgynek fia Péter 1278-ban réfiat vett és jelesül viselte

magát az Otokár cseh király elleni hadban, 1285-ben testvérével Iván-

kával a Sáros megyébe beütött tatárok ellen harczolt, hol nevezeti test-

vére el is esett. Péter 1300-ban Abauj megye fispánja volt- 1

)

') Fejér. Cod. Dipl. tomo V. vol. 3. p. 279.
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Somosi Györgynek fia János Abauj megyében bírta Zsi-

dópataka falut, melynek részére 1317-ben I. Károly királytól vásárjo-

got nyert *) Ugyan , noha némely kihágásai miatt Bereg megyei Ke-

ralpopa helységet elvesztette, de késbb érdemeiért, melyeket a cseh

Venczel és utóbb Trencséni Csák Máté elleni hadakban a királyhoz!

hsége által szerzett, azt vissza nyerte I. Károly király adomány le-

vélében f
)

1343-ban Somosi György fiának Jánosnak fiai Péter

és Miklós Keresztes-Komlósi jószágukhoz tartozó jogaik kölcsönös

megvédésére és ki szerzésére nézve a Landeki keresztesek konventjé-

vel egyezségre lépnek az egri káptalan eltt. *)

1343-ban Somosi György fiának Jánosnak leánya Somosi

Borbála Butkai Miklósnak özvegye és ennek fia Butkai Pál, testvé-

vel és illetleg nagybátyjával Somosi Ivánkával a nevezett Borbálának

járó leány-negyed iránt, mely pénzben fizettetett ki, megegyeztek. *)

1 347-ben Somosi Jánosnak fia Péter mester, és más rész-

rl Somosi Egyednek fiai P é t e r és Miklós a stopotnycha patakon

túli föld iránt támasztott perben Sáros vármegye eltt egyezségre

léptek. *)

1348-ban a fbijebbi egyezségrl kelt levelet a szepesi káptalan

is átírta ugyan azok részére. G
)

1388-ban Somosi János a Terebesi vár kapitánya volt Ezen

János Péternek fia, Jánosnak és Köbölkúti Erzsének unokája volt.

Miután a Budaméri nevet viselt ágPeternek leányaiban kihalt, azon

nevet Somosi András, Miklósnak fia vette fel, illetleg utódai vették fel.

A Somosi család a XV. század közepe táján kihalt.

Somaiét* est&lad. (Sárdi, gróf és nemes) Somogy vármegyének

egyik elkel nemzetsége, mely annyi jeles férfiút mutata fel sorai-

ban. Eldödei Horvátországból Krös és Yarasd megyékbl szakadtak

Zala megyébe — úgy látszik — a XVII. század végén, - a Mura-

közbe, és mind ott, mind itt közhivatalokat és tisztségeket viseltek.

Somsich Miklós Csáktornyai várkapitány volt. Ennek három fia I.

Pongrác z, Péter és Mátyás maradtak.
»» .» ii ..

') Fejér, Cod. Dipl. tomo VIII. voi. 2. p. 57.

*) Ugyan ott. 204.

•) Fejér, Cod. Dipl. tomo IX. 70L 1. p. 130.
4
) Ugyan ott. 132.

*) Ugyan ott. 549.

•) Ugyan ott 611.
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Mátyás Horvátországban a fölkel nemesség (bandérium) f-

kapitányának iratik. Fia István ngyan ott gr. Draskovich János

kir. kornornok -gyámsága alatt állott.

Nevezett három testvér 1716-ban III. Károly királytól czimeres

ns. levelet nyert, *) mely szerint a család czímere a kerekded paizs

kék udvarában zöld hal-

mon arany koron a,

azon hátulsó lábaira bá-

tra felkondorított ketts

farkú, nyitott torkú, és

kioltott piros nyelv

oroszlán ágaskodik, el-

s jobb lábával bárom

nyilat tartva, hegyeik-

kel fölfelé. A paizs fö-

lötti sisak koronájából

az elbbihez mindenben

hasonló, és szintén há-

rom nyilat tartó orosz-

lán emelkedik ki deré-

kig. Foszladék jobbról

fehér vörös,balról arany-

kek ; mint ezt itt a

metszvény is ábrázolja.

A följebb említett há-

rom testvérek egyike I.

Pongrácz Zala me-

gyének foadószedöje volt , és 1713-ban alispánságra is kijelöltetett.

Nejétl Bodalecz Borbálától négy gyermeke maradt: Ferencz, 1.

Antal, Marianna és Hona. Ezek közül

I. Antal lett tulajdonképen az egész most virágzó sárdi Sonasich

családnak megalapítója. E jeles férfiú 1689-ben született. Mint a kir.

ügy-igazgatóságnak Horvátországban ügyvéde, hivatalos pályáját Zág-

rábban kezdte meg, azután Somogy megyének több évig ab'apánja

volt, majd idközben Pécsett mint királyi biztos mködött. Az 1741.

évi nevezetes országgylésén Somogy vármegyét az utóbb gróffá és

országbíróvá lett galanthai Fekete Györgygyei mint követtársával

együtt képviselte. Utóbb a m kir. udvari kanczelláriánál eladó taná-

csossá lett, mint ilyen már 1760-ban nyugalmazott (jubilatus) élt 1779-

"

*) Collect. herald ©io 456. E libro regio.
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érig, a midou munkás eletét kora 81. évében bevégezte. szerzé So-

mogy vármegyében S árd mvárost, több falú és pusztával együtt,

mely birtokokra M. Terézia királyasszonytól a S á r d i elnévvel együtt

királyi adomány levelet nyert. Els neje Zárka Apollónia volt, kítöi

csak egy leánya Rozina Móricz István udv. titoknok neje született.

Másodszor nül vette Niczky Borbálát ; kitl öt gyermeke született
5

úgymint : a) I. Lázár, b) A n n a sz. györgyi Horváth Zsigmond cs.

kir. kamarás, val bel. tit. tan. és Békési fispán neje, c) II. Antal,

d)l. János, és e) I. József. Ezek közül

I. Lázár elbb (már 1774-ben) a m. kir. helytartóságnál tit-

kár, utóbb (1792. már) kir. udvarnok és helytartósági tanácsos, az 1790.

évi országgylésen Z.iía vármegyének követe, több tudós társaság tag-

ja volt. Nejétl Jeszenovszky Rozáliától gyermekei nefn maradtak.

I. János papi pályára lépvén, már 1770. eltt Theologiae doc-

tor, gyri kanonok és püspöki titkár, utóbb beeni b. sz. M. prépostja,

végre ugyan ott nagy prépost és czímzetes püspök. Meghalt 1810, eltt.

II. Antal és I. József két máig virágzó ág terjeszti

lettek.

II. Antal ága.

II. Antal (lakott Sárdon) Somogy megyének fftszolgabirája

volt; 1773-ban noüi vette pallíni Inkey Zsófiát, kitl egy leánya Con-
stanczia gróf Braida Lajos cs. kir. kamarás és százados neje szü-

letett ; másodszor feleségül vette vizek i Tallián Jozefát, kitl születtek

fiai II. János és II. József, ki huszárfhadnagy és cs. kir. kama-

volt, meghalt 1860. dec. kora 74. évében, könyvtárát a m. akadémiá-

nak hagyva. Testvére

II. János volt dzsidás százados és cs. kir. kamarás, gróffá
lett. Nejétl született Sternberg N. bárónötöl két fia lett Adolf és

III. János; mind kett a cs. kir. hadseregben fhadnagy, ezeknek ne-

jeiktl gyermekeik a táblán láthatók.

I. József ága.

I. J ó z s e f meghalt 1805-ben, nejétl Urményi Máriától (ki

1840. mh.) öt gyermeke maradt : Terézia báró Láng Ignáczné, II.

Miklós, Anna Kajdácsy Antal helytartósági tanácsos és több or*

szággyülésen követ neje, II. Pongrácz és Borbála Siskovics

József Vercze megyei volt fispán neje.

II. Miklós született Sárdon 1784. dec. 6-án; Somogy várme-

gyének az 1811. 1830. 1832. és 1839. évi országgyléseken jeles kö-

vete; 1815-ben másod alispánja volt. Nejétl Kajdácsy Jozefától (ki
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1860. mart. 21-én halt meg) születtek következ gyermekei : 1. Pál,

2. Mária, LíUinovics Lajos 1847-ben volt orsz. gyl. követ neje; 3.

Teréz Fribeisz József cs. kir. százados neje ; 4 LÖrincz (lak. Sör-

nyén) Somogy megyének volt föszolgabirája, kinek Kin Máriától fia

Andor, — és 5. János cs, kir. huszárkapitány, meghalt 1855-ben.

Ezek közül

Pál szttl. 1811. évi januárban. Közpályára lépvén, azt Somogy

megye jegyzi hivatalánál kezdte meg, tehetségét mind tolla mind szó-

noklata által fényesen kitünteté, így lön már az 1843. évi országgy-

lésen Somogy megyének egyik követe. Conservativ, vagy mérsékelt

politikai nézetei méltányoltatván, a m. királyi helytartó tanácshoz nevez

tetett ki, mind e mellett az 1847. évi országgylésre Baranya várme-

gye követéül választatott. A forradalom alatt a törvényes térhez ra

gaszkodva minden közhivatalról lemondott és vissza vonult. Azonban

a forradalom lecsendesültevei csak hamar ismét a nyilvánosság terére

iépett, és nem csak hazafiúi érzület, mely alaposságú publicistikai

önálló dolgozatai, melyek közt legnevezetesebb az 1850-ben kiadott

nDa8 legitimé Recht Ungarns und seines Königs u
f
hanem egyéb haza-

fias tettei, milyenek a kaposvári gymnasium megalapítása, a Berzse-

nyit-szobornok Miklán felállítása, csüggedetlenül kitünö hazafias buz-

galmát tanúsítják. Az 1861. évi országgylésen ismét Somogy várme

gye egyik képviselje volt

II. Pongrácz Somogy vármegyénél kezdte hivatalos pályáját,

hol 1824. maj. 4 -tol els alispán volt, közben 1835-ben országgylési

követ; az alispáni hivatalból kitünö tehetségeinél fogva 1831-ben al-

n á dórrá neveztetett, 1833-ban kir. személynok és Pest megye fis-

páni helyettese, 1835-ben Baranya vármegye fispánja, 1839-ben sta-

tus conferentialis tanácsos, és sz. István rend közép keresztese, és

végre 1846-ban g r ó f lett. Meghalt 1849-ben. Nejétl nemes Zichy

Juliannától (ki f 1849.) négy gyermeke maradt, u. ni. 1. Jan ka (mh,

1849.) báró Wimpfen Dénes cs. kir. százados neje ; 2. J ó z s e f cs.

kir. kamarás, volt nádor huszár ezredbeli százados, kinek b. Schiller

Amáliától gyermekei: Imre és Terézia, 3. Béla mhalt 1838-

baii. 4. Imre, az 1861. évi országgylésen Somogy megye részérl

képvisel ; kinek nejétl Siskovics Máriától fia Pongrácz.
A családfa l

) következ :

l

) Családi közlés oj'omáa.
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I. tábla.

Mátyás
banderiuini

kapitány
1

7~^~",

—

István

I. Miklós
Csáktornyái várkapit.

I. Pongrácz
fadószedö

17X6.

(Bodaleez Bora)

Péter
1716.

Ferenez I. Antal
sz. 1689. f 1779.

kanczell. referend.

(1. Zárka Apollónia
2, Niczky Bora)

Marianna. Ilona.

1-tdl Rozália
(Móricz
András)

2-tól I. Lázár Anna II. Antal I. János I. József
helyt tanács (sz. gr. Hor- Somoryi gyri nagy f 1Ö0& -

1792. váth Zsigm.) fszbiró prépost (Ürményi
(Jeszenovszky) (1. Inkey Zsófi ez. ptisp. Mária)

Róza.) 2.TalliánJoaé*fa)

Folyt. II. táhlhn. Folyt. III. táblán.

II. tábla.

II. Antal, ki az I. táblán.

Somogvi fszbiró
(1. Inkey Zsófi

9. Tallián Jozefa)

1-tl Kanstancaia 2-tól II. Jánoa II. József
(gr. Brajda Lajos) es. k. kam. cs. k. kam<

gróf lett huszár fhadö,
(b. Sternberg N.) f 1860.

I

Adolf
cs. k. lovas fhad.
(Sauska Anna)

III. János
cs. k. huszár

föhadn.
(Ledvina Antónia)

János Antónia. Janka Auguszta. Edmond. Paula,
cs. k. huszár (Horráth
^íhadn. Gyula)

Jánoa. Adolf Jáasef Anna. AWina. Viktor,
cs. k. dsid, cs. k.

fhadn. lovas

fhadn.
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Ül. tábla.

I. József, ki az I. táblán.

f 1805.

(Úrményi Mária f 1840.)

Teréz
(b. Láng
Ignácz)

II. Miklós
sz. 1784.

alispán és

követ
(Kajdácsy

Jozefa f 1860.)

Anna Pongráca Borbála
(Kajdácsy Status tanácsos (Siskovics

Antal) <?io/1846. f 1849. József fisp.)
(us. Zichy Júlia)

i

'- ^-
1

Janka József Béla Imre

f 1849. cs. k. kain. f 1838. v. fübadu.
(b. Wimpfen (b. Schiller 1861. képvisel

Dénes) Amália) (Siskovits Mária)

Imre. Teréz. Pongrácz

Pál Mária
sz. 1811. (Latinovits

helyt tan. Lajos)

és követ

Terez
(Fribeisz

Lajos)

Lörincz
Somogyi volt

fs/biró
(Kin Mária)

János
huszár kapit.

t 1865.

Andor.

Nincs a táblázaton Somsich György, ki 1738-ban Zala vár-

megye alszolgabirája volt.

Továbbá gr. Somsich Zsigmond, ki 1825-ben élt és tán fia

volt II. Jánosnak.

Sonau család. Sonau György 1655-ben országgyülésilcg

honfiusítatott. ')

Sonnensteiu család. Erdélyi szász család , mely nemességre

emeltetett. Köziilök Sonnenstein Károly 1815-ben Szebenszéki ta-

nácsos és árva gyámnok, utóbb 1837. eltt fkormányszéki tanácsos.

Soos család. (Sóovári) A B o x a vagy Boksa nemzetségbl

eredt a már kihalt Bocskay, Csapy, gálszécsi Széchy, Zrit-

t e i (Szürtei^rSzörtei) Zerdahelyi stb. családdal a mesésen hangzó Si-

mon Miczban egyszerre hét gyermeket szül feleségétl ; mint errl már

e munka II. köt. 129. és III. köt, 8. lapján stb. emlékeztünk, a
) az elbbi

helyen említetik a R á s k a y család is
;
azonban ennek csak egy ága

— az úgy nevezett Raskai Sóos ág nágon eredt e nembl, mint a maga

helyén e munka IX. köt. 637. lapján láthatni.

Simon Michbán hét fiától mint származott a hét, st több család,

és miképen sarjadzott ebbl a sóvári $óos család e század elejéig —

') 1656. évi 119. törv. ez. /

') A Boksa nemrl okleveleket. Fejér Cod. dini.
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mert a legutóbbi nemzedékekrl családi közlés hiányában mit aem tu-

dunk, a következ családfa
]

) mutatja :

Tamás
1280.

Eszeni és

Csapy-ak

8%t.

György
1280.

Sóvárt
szerzi

és a .Sóoa

r.$, se.

János
1823.

(neje Erzse)

LászlóTÜ?.
királyné al-

asztalnoka

t

I. tábla.

Comes Simon
Michban díctus

de genere Boxa.

Dénes
1280.

Boxa Dénes Detre
1280. 1280. 128Ü.

a 7-éCrda- a Bockoy gálszécsi

helyiek és Agóoty Széchy

se. cs. öse. cs. se.

Demeter Simon N.
leleszi pre'p. Zrittey ek (Sebesi
Kövesdyek ote. Tamásné)

Öse.

Pdter

Miklós
1853.

(Spathaí
János leánya

János László György

Miklós
(neje Apollónia)

Anna Potentiana Margit.
1439. (álmosi Chyrc

István)

Simon
1401. 1401.1435

r
íT~2~' ' prépost.
Hedvig ^ ^
(Ragyolczy

apat

Petrás)

László Zsófia. Erzse János. György
1428.

(1. Nagy Mihály
Miklós

2. pomázi Chykó
János.)

Péter
1402.

(neje Ilona)

Miklós.

Erzse
1413.

(Kapi
János)

János György
(Berzeviczy Sárosí

Anna) föisp.

János
1446.

Margit 1507.

(Zhngyai István

Imre
rr—*

1

Ferencz
1508.

özvegye

László István Simon Pdter Miklós
(neje Kata) Sárosi fi. neje Kata (Sygrai

fisp 2. Varjú Anna) Potentiana)
(Hatvani

Anna
(páztói

Ispán
Jakab)

Margit)
Folyt. II. táblán.

1-tól Erzse
(Lovagi
István)

2 tói Zsófia

(Zvinyei

János)

Simon Miklós Ágnes
1492. 1471. (Kun

(Semsei (neje Hed- Kristóf)
Bora) vig elbb

Póos Mihályne*)

Kata
{ Tibai
Lénárt)

László
(idai Modrár

Bora)

*) Wagn. Tab. geneal. tab. IX. es XLVH.

ftUdlTARORSZÁG CSALÁDA.I. X. KÖT* 20
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II. tábla.

Miklós, Art" asr I. táblán.

(Sygrai Potinka)

Péter Klára Margit. Orsolya Lajos. László. György Inaro

1508. (Máriásay 1476. Pozsonyi (Máriássv
(nejelZsófia) Imre) várnagy Klára)

1451.

(Zobranczi
_jUta)_

Péter f
(Segnyei Dóra

utóbb Wesselényi
Farkasne')

Ferencé István. János. Kata. Margit. Luczia. Ilona.

1514.

(1. Sebeti Orsolya
2. Pásmán Anna)

Imre 1568.

(Balogh Kata)
István

sárosi

aiisp. 1597.

(Eödönffy
Zsófia)

Albert
1522.

(Zeretvai
Majos Margit)

Folyt. III. táblán'

György
(Eödönffy
Orsolya)

János. Margit
(ráskai Sóos

Péter

r
Ferencz. János. Kristóf Anna Eafe'mia Ilona Sára Dóra

1569. (Bornemisza (Eödönffy
Margit) András)

(1. Szinyey
Mátyás

2, Ternyey
László)

(Eödonfi'y

Ferencz)

Anna
(Bornemisza
Ferencz)

György
(Berzeviczi

Erzse)

Anof; Ferencz

1 1618.
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III. t á b 1 a.

Albert, hl a IL táblán,

1522.

(Zeretvai
(Majos Margit)

János
1552.

_JL-

György Kristóf
1673.

Zsóna
(Ocsvári
Miklós)

Ferencz 1582. Albert István,

Anna)
2. pol. Csapy

Margit)

Péter 1600. Dóra.
(Károli Bora)

Anna Zsófia.

(Görgey
Márton)

Kata. Klára
(Kátbay
Ffflöp)

János Albert
1632. 1647. (Hartai

Sárosi alJBp. Zsuzsi)

(1. Usz Éva f
2. Máriásv Eva)

István. Ferencz
(Prényi

Magdolna)

György. Judit Kata
(Bejcsy
István)

György 1,651. Mária
(Barkóczy Eva) (Vér Mihály)

János Zsuzsi
n.»mibályi

íFojtgrácz László)

István János Erzsébet Krisztina

(1. Ketcer Kata (1. Keczer Gábor (Klobusiczky
1684. 2. Brezkiay Ferencz)

2. Várady Anna) János)

i

László 1718. Éva Krisztina Julianna Zsuzsa Ferencz 1716.

(l.Bagossy (Orosz (Ottlik Sánd.) (Zoltán (Bárczai) (Vattay Jndit)

I

J[

János István 2-tól Imre József Anna Klára 1813.

f (Bertbóty (Okolicsá- (Szirioay (Orosz (Tiszta János)

N.) f nyi Francziska) Rozália) Menybért)
1S1& !

Anna 1813.

(Orcn os József)

M agdoina
(Majthényi
Károly)

Róza Klára Judit József
(Némethy (Lehoczky is iá. kapitány
Gábor József 1813.

1813.) 1813.)
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Ferencz 1718., ki az elUbbi lport.

Vattay Judit)

László t Ferenc* János György Sáudor Pál 177Ü

Í772. 1772. f (TuMeay 1772. (Ssirmay.

{DQasewfíy (Plathy Erzse) (Semsey Teréz,)

Kata) Kata) f Franogjeka)

I György lisIS.
|

(Koy Anna)

János Bámuel Judit Anna Kata
Csorna liláraJ ez. 1759. (Moesáry f
özv. 1841. (Pély Nagy N.)

András)

Pál 1813. László Tamás. János Borbála

ZeinpHni fbíró Zemplini Abauj v. (báró Bnbna)
Beöthy Fáni) fjegyz'. fügvéss

1813. 1818.

Simonnak fia György lett a sóvári Sóos család alapító törzse ; ö

ugyan is számos érdemeiért, melyeket az adomány levél elésorol, IV.

László királytól 1285-ben kapta r
) Sáros megyében Sóvár, Só-

patak és Delne királyi pusztákat (villás regales), melynek elsejé-

rl S ó v á r r ó 1 azután elonevét vette. Ugyan ezen G y ö r g y Lengyel

országban László király rendeletébl Lesco krakói fejedelemnek segé-

lyére lévén, nevezett fejedelemtl 1287-ben Lengyelországban a san-

dechi várnagyságban kapta Welglova birtokot. *) 128ö-ban László ki-

rály újra megersíti a sóvári birtokokban és Sóvárott vár építésre ád

engedélyt. 8
) Hadi érdemeit III. András király alatt is ujabbakkal te-

tézte, miért a nevezett király 1291-ben az elbbi adományt részére újra

megersítette. *) 1298-ban pedig György mester saját híveinek Péter-

nek és Tamásnak Ipoly fiainak a maga Sóvári és Só pataki jószágaiból

egy részt, mely elbb Borsosnak utóbb Salgónak neveztetett, ki sza-

kasztva, örökképen adományozott. 5
) 1299-ben Sinka mestert. Ta-

másnak iiát, ki anyjáról unoka testvére és a Sebesi kihalt családnak

törzse volt, szintén Sóvárbói szakasztott egy részszel és só jövedelem-

mel az egri káptalan eltt megadományozta. *)

') Wagner, Diplomatar. C. Sáros 293--997.
J
) Ugyan ott 298.

') Ugyan ott 48 -52.

4
) Ugyan ott 304—306.

*)Ugyanott3iO.

•) U|ryan ott 311—313.
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1331 -bon Györgynek János fiától unokája Lász ló már de Só-

vár neveztetvén, Sinka fiának Petnek Hasság helységrl nagy bátyja

Péter (a György fia) által tett adományt a szepesi káptalan eltt meg-

ersíti. ')

1348-ban Györgynek egyik fia Péter már sóvári Sóos-
nak neveztetett, midn I. Lajos király ellene vizsgálatot tétetett az

iránt, hogy Sáros megyei Sebes folyót nem a mások sérelmével fog-

lalta el.
2
)

1402-ben Zsigmond királynak ausztriai Alberttal kötött szerz-

dését sóvári Sóos Simon is (Jánosnak Péter fiának fia) aláirta.
3
)

1407-ben Györgynek fia I. Péter a Czékei család hütlenségi

bélyegén kapta Gzéke várát, melynek telepítésére az irt évben Zsig-

mond királytól engedélyt kapott Perényi Péter, *)

1410-ben Sóvári Sóos Péternek íia István Sáros vármegye

fispánja és udvari katona Zsigmond királytól zálogban nyeri Kis-Sá-

ros helységet.
i
)

1418-ban sóvári Sóos Lászlónak fia Miklós a közös eroáetu

Chapy, Agócby, Zéchy, stb. családdal Zsigmond királytól czimert, kék
udvarban álló, szemein nyíllal átvert orszlánt, nyert,

6
) mely czimer a

Chapy családnál e munka III. köt 14. lapján meíszvcnyben is látható.

1450—51-ben sóvári Sóos György gfchori Nagy Lászlóval

Pozsony vár várnagya és Pozsony megyei fispán volt.
7

)

1471—79-ben sóvári Sóos István Abauj vármegve alispánja

volt 8
)

1479-ben Sóvári Sóos Péter fia Miklós neje néhai Sirrey (a

családfán Sigrai) Pocsi Péter leánya Potentiana, és fiók Péter, és en-

nek testvérei L a j o s, L á s z l ó, György, Imre, Orsolya, Klá-
ra, Margit és Anna neveikben is Heves megyei S és Tpe hely

l

) Wagner Dipioiu&íar. C. Sáros 333,

•) Fejór Cod. dipl. tomoIX. vol. I. p. 567.

*) Katona Hist. eritica. Xí í>34.

*) Síirmay C. Zemplin not hist. 22.

*) Kaprinai Mss. B. toino XVIIL p. 1S3. Á aóvári Sóos család számos
oklevele látható Kaprinai Ms. B. toxao XX.

•) Windiaoh, Neues Ungr. Magazin í. 115 és Ssirraay C Zempliu not

tóst 26.
7

) Teleki, Hunyadiak kora X. köt, 273. 316.

*) Cataiogus ManuBcriptorum Bíbliotbeeae aat bung. I. 523,
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tíégbelí részjószágaikat Bessenyei Mihály alaádor fiainak örökösen

eladják a jászéi conveot eltt. ')

1451-ben Hunyadi János kormányzó Zemplin megyének paran-

csolta, hogy Kövesd várát biztos ótalom végett sóvári Sóos Györgynek

Istvánnak és Miklósnak adja át.
9
)

Imrének Máriássy Klárától fia F erén ez, ki 1514—-1518-ban

élt els nejét Sebesi Orsolyát elzvén, másodszor törvénytelen házas-

ságban éhPázmán Annával.

János, Péternek fija, Szapolyai partján állott, ezért Sóvárt az

Eperjesiek Kaczianer császári vezér rendeletébl lefoglalva tartották,

miért nevezett Péternek többi fia György és Albert, és a másik

ágról F erén ez azt 1528-ban a szepesi káptalan eltt visszaköve-

telték. 3
) Azonban kevés sikerrel, még 1543-ban Martinuzzi György

irt Sáros megyének, liogy Sóos Györgynek Sóvár vissza adassék. 4
)

Végre Eperjes városa a beszterczei és pozsonyi országgylések vég-

zései folytán I. Ferdinánd parancsából is visszaadni kénytelenített Sóos

Albert és Ferencz egyéb lefoglalt javaival együtt. 5
)

Emiitett Albertnak unokája Albert 1594. és 1596-ban Sáros

vármegyének alispánja volt, és ez utóbb évben nemesi felkelési ve-

zére, Eger alatt kapott sebében meghalt 6
) 1597-ben Eerencznek fia

István is alispán volt , kit Teuffenbacb Kristóf császári vezér vas-

ba veretett. ')

1575-ben Kövesd várát visszakapta a Sóos család.
8
)

1647-ben János Sáros vármegye alispánja volt.
9
) Ennek fia

ö y ö r g y a Wesselényi összeesküvésbe keveredve Bocskai István

Zemplini fispánnal együtt javait elveszte, l0
) hanem neje Barkóczi Éva

ni hozomány jogán a kövesdi jószágokat visszakapta. Györgynek

egyik fija István 1684. maj. 30-án eljegyzette Keczer Katalint, és

egybekelt vele 1685. febr. 4-én; de ez csak hamar meghalván, még

') T«leki, Hunyadiak kora XII. Öl.
5

) Seinnay C. Zemplin not. hist. 31.
3
) Wagner Dipl. C. Sáros, p. 80.

*) Ugyan üti 39.
s

) Ugyan ott 264.

) Sairmay C* Zemplin not. bist. 95. Istváuffy libro XXX.
') 1597. évi orsz. gyl. 44. t'ótv. ez,

•) Szirmay id. h. 88

•) 1647. évi 70. törv. ez

) Sairmay id. h. 225.
10
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azon évi aprii. 15- én Várady 'Annával lépett 'házasságra, kivel ismét

szép vagyont öröklött. Több gyermekei közt két fia László, 1734-

bcn Abauj vármegyei alispán, és F erén ez két ágra oszták a

családot.

László ágán József 1813-ban kapitány volt a Splényi ez-

redben.

F e r e n c z ágán ennek P á 1 fiától unokái közül Pál Zemplin

megyei aljegyz 1794-ben, fszolgabíró 181S-ban. László 1794-ben

aljegyz, 1813-ban fjegyz, János 1813-ban Abauj megyében f-

ügyész volt

Ferencznek Plathy Katalintól való leánya J u d í t Eger-Lovon

szül 1758. jul. 15-én és 1779. octob. 13-án ment férjhez Pély Nagy

Andráshoz.

Szintén e család ivadéka volt Sóos Pál, kinek Gedey Zsófiától

egyik leányát Erzsébetet szántói Szabó Zsigmond }
a másikat K I á-

r á t Jáan László Yette nül.

A család utóbbi nemzedéke nincs a családfán, mint följebb em-

lítve volt. A sóvári uradalmat a kincstárral más jószágokért cserélte el

a család.

A táblázatra tartoznak még : Sóos Zsófia 1613. Damóczy Ist-

vánné; — Simonnak özvegye Vajli Anna 1551. és Borbála 1607-

ben 1. Bertséni István, 2. Balogh Mátyás, 3. Bácz Máté neje.

Sóos esalád. (poltári f) Nógrád megye kihalt régi családa, mely

Hont és Zólyom megyékben is virágzott. Egy tudósunk szerint a sztre-

govai Madách családdal egy közös törzsbl ered, tudniillik Comes Ra-

donnak Tamás nevezet fiától, Modácsnak testvérétl, ki IV. Béla

király udvamoka volt, és kitl egy ágon következleg sarjadzott s
) te

a család.

') Wagiiör, Tabelláé geaeaL táb. LV.
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Tamás

idsb Fülöp
de Poltár
1284-95.

Péter 1333.

de Poltár.

Jakab.

István 140?.

áictti* Sóútt

Tümpus

László
1435.

György

Tararis

1481

Péter. Mihály.

Tárná* 155H.

(Liszkay Anna)

If.tván

(Csery Anna)

ifj. Fülöp
de Ladény

Tamás
de Zámpor.

Gergely
t

István.

János
dictus

Illés.

Miklós
1350

János.

János 1591. 15H5.

Honii alisp.

(Michinszky Fruzsina)

István
1636—49.

Gábor
1597.

Fruzsina 1628.

(1- Geczy András.
2. Sárfó'y Györgv.
i*. Viszocsányi János.)

Margit
i,Kadvánszky
Ferenc %)

A táblázat igen hézagos, nincsenek rajta 1557-bl Bertalan
és annak Varbóki Ferenez leányától Katalintól született na K r i s t ó f,

ki 1584-ben élt, ki az irt évben Nyitra megyei Szoplak máskép Kraszna

helységbeli javait az esztergáim káptalan eltt örökösen Csery Mihály-

ra ruházta és Hont megyei Varbóki és Litvarezi részeit is annak

beírta.

Sóos Péter, ki 1586-ban Rimay György deák özvegyét

Madách Krisztinát birfca nül, mint errl a Rimay családnál cm !é

keztünk.

A táblán állók közül János a honti alispán, 1596-ban Keresz-

tesnél kapott sebében halt ínég. %)Tm István 1639-ban kapta JII.

Ferdinánd királytól Pozsony megyében Zsidó helység felét és curiát.

1644-ben Felsö-Poltárra új adományt vitt. Azonban mag nélkül halván

el, nvéreitl származó leány utódok örökösödtek a birtokokban ; ne-

vezetesen pedig a Géczy család ezen jogon jutott Zólyom megyében

Garamszegh-hez. melyre azután adományt vitt.

') litvánffy Kist. 1685. kiadás 456. lap. Sxirmay C. Zeinplin ezt a S4vá-

riak közé szára itá
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A családnak, mely az ágost. evang. vallás hive volt, ösi fesz ke

és birtoka Poltár helység, honnan elönevét is irta, Nógrád megye

ben fekszik.

Tán e család ivadéka volt azon Sóos János is, ki 1629 ben

Szécsényben lakott és tán ennek fia azon Sóos Ambrus, ki 1670-

ben Kékk vár alkapitánya volt, és kinek nejétl Diénes Annától
egyik leányát Sóos Borbálát iNagy (Labancz) Mihály bírta nötil

1686-ban ; a másikat S ó o s K a % a 1 i n t Jeuey Oyörgy, a harmadikat

Sóos Juditot Kozáry Mihály vette nül.

Sóos család. (Elötejedi) Pozsony megyei család, mely a Csal-

lóközben fekv El ö tejedrl irja elnevel. A múlt században élt

Györgytl következleg származott l
) egyik ága :

György

János György Mihály Zsuzsi
(Miklósi

György László
1773. 1795.

Antal)

József. Mihály Teréz Kata
(Horváth (Modry fSzontagb
Éva) István) Adeodat)

1861. Elte-

Jáuos. Éva. Kata Judit

(Almásy (Maller
Mátyás)

jeden.

E család ivadéka elötejedi Sóos Vendel 1847, eltt ügyvéd

Csallóközben.

Való-sziníí, hogy szintén a nemzetségbl eredt azon Sóos A n-

drás is, ki Gyr megyétl 1680. január 6-án nyert nemesi bizo-

nyítványt a
)

Sóos család Sóos Márton és István 1713-ban III. Ká-

roly királytól kaptak czímeres nemes levelet.
3
)

Czimerok a paizs kék udvarában zöld téren emelked három

arany kalász, a középs fölfelé nyúlik, a két széls lefelé konyul, me-

lyeket két oldalról egy, egy fehér galamb csrével tépdes. A paizs fölötti

sisak koronájából szintén hármas arany kalász mellett két oldalról egy,

') Szontagh Dan. közi

*) Hivatalos Értesít a Bpesti HiHaphoz 1860. 104. szám.

*) Collect. herald, nro 665.
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egy galamb látható a följebb leirt helyzetbea. Foszladékjobbról ezü*tvö-

rös
;
balról aranykék.

Sóos család. Nemesség szerzje Sóos János, ki a cziraeres

nemes levelet 17 lödben l

) kapta III. Károly királytól következ czi-

merrel : a paizs kék udvarában zöld téren arany korona látszik, és azon

vörös mezti, kar könyököl, kivont kardot tartva. A paizs fölötti sisak

koronáján szintén hasonló kai látható, kivont kardot villogtatva. Fsz-
ladék jobbról ezilistvörös, Lalról aranykék.

Tán ezen két utóbbi családból való azon Sóos István is, ki

1721-ben Békés megyében a nemesek sorába íratott *;

&áiw család. (Bádoki) Birtokos 1770-btm í>boka megyében

Bádokon.

Sóos család. (Széki) Ez elnévvel élt Sóos Márton, Bels-

Szolnok vármegye ós Dézs város f orvosa 1 827. körül. Ifjú korában

színész is volt. Még mint orvostanuló irta „M agyar Pénelopé 4* 6

felv. vígjátékát és utóbb „Az ártatlan Etelka" szomorú játékot.

Irta elnevét Bádokról ws.

Lehet, hogy e család sei közül volt Sóos Ferenc z, ki 1 670

ben született Kuduban Bels-Szolnok vármegyében. Tanúit külfohií

akadémiákon, utóbb kolozsvári pap , végre superintendens. Meghal'

1720-ban, Több halotti beszéde maradt.

Mihály ós Máilon Székváros Knácsnokai 1827. körül. I *• í

ván ugyan ott hivatalnok 1847-ben.

8óoé család. (M. Vásárhelyi) Közülük György levéltárnok

Maros-Vásárhely városánál 1827. Sámuel postamester ugyan ott

1820. körül. Gergely 1840. Káro)y 1848-ban városi tanács-

nokok.

Ezen kivül Sóos nev családok Erdélyben Gyaluban, Dabjonban

és Menyoben birtokosok ; azonban családi összekötetésük ismeretlen.

Sóos család. Lásd Szabd cs.

Soproni család. Közülök Mihály Doboka megyében adó-iró

biztos 1784—171)0. Valószínleg ennek fia Mihály, a ki anyjával

Varádi Zsuzsannával Farkas-mertei és mirváuyi birtokosnak iratik B&-

boka vármegyében.

Soproni család Szabolcs megye nemessége Borába is számítatik.

Sorban család. (Cserneszti) Kvár-vidéki eredet család, mely

') Ug7 an ott nro 601
*) B4k«B megyei jegyzkönyv.
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„C s e r n e & z t-röl vett elnévvel 1609-ben magyar nemességre emel-

tetett. Jelenleg Szatmár megyében és Aradban lakozik. Vallásra nézve

görög katholíkusok.

A családfa *) következ :

Sorbán N.
Nyír-*donyi

g. kath. lelkész.
_ o - i. i

N. Tamás
(Szabadósné) g. k. föesperes

N.-Károlyban
(Bojtor N.) -—

-i

Páni Lilla Mária Márta Teréz

f (Barlán (Bercsán f 1860. april 1.

Gergely János g. k. pap fSopronyi Ján.

Fegyvemeki a lugosi g. k. pap
g. k. pap.) megyében.) Náattin.)

A családfát kezd Nyir-Adonyhan (Szabolcs várm.) volt gör.

kath. lelkész. Fija Tamás jelenleg N.-Károlyban lelkész és fespe-

res. Leányai — mint a tábla mutatja — mindnyájan gör. kath, lelké-

szek nejeivé lettek.

Sorbán János 1862-tl Bihar megyének kinevezett alispánja.

Soro család. Gróf Soro János 1791-ben nyert magyar hon-

fiósitást. '*) 1758-ban mint cs. kir. alezredes lett M. Terézia rend kis

keresztese. Gróf Soro János és általa Trautenber Ferdinánd 1801.

sep. 11-én Krassó megyei Szatumik helységet nyerte kir. adományban
j

az adománylevél Krassó megyében 1805. sept 20-án kihirdettetett.

Gróf Soro János kihalt ; a lugosi szlíkben csino3 kápolnát alapí-

tott, melyhez bucsújáratok tartatnak.

Soros család. Bars megyében nemes Sórós Ferencz 1747,

eltt birt Kis-Ohajban, mely birtokát a Konkoly Zádory családnak val-

lotta be.

Sorsieh csa^vl. I orvát országi család, melybl Sorsich Jó-

zsef született Károlyvárutt Zágráb megyében 1787. febr, 13-án, A
magyai* kir. helytartóság tanácsosa és iroda igazgatója voit 1844 körül

Sórjr család. (Sori) Gömör megye egyik legrégiebb nemes csa-

lád, mely nevét azon megyei S ó r (vágy Z s ó r helységrl) vette, s

S o ó r y-nak is iratik.

') Luby Kár. közi. iserint.

*J 1791. e*vi 72. törv. ea.
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A XV. században 1479-ben már Sóory Miklós Gömör megye

birtokos nemesei között található. l
)

Sóry Pái 1544 táján, valószinüebben azonban 1584-ben rokona

Sóry Farkas jószágának kiváltása végett Sáros megyei jószágát adja

zálogba magyar levél mellett. ') Sóry P á 1 (valószínleg a foljcbbí)

1583-ban Gömör vármegye alispánja volt.
3
) 1088-ban a szikszói üt-

közetben török kézbe került. *) Gyermekei voltak. Ugy látszik, ennek

leányai volt Sóry Anna, 1584—1603. évközben Mocsáry Gergelyné.

A család jelenleg is él, többi közt Borsod megyében is, hol Sóry

Menyhért 1833-ban rendszerinti esküdt.

Soterius család. (De Sachsenheim) Erdélyi szász család, mely-

bl Mihály 1791-ben nyert nemes levelet.
6
) Ez 1794-ben már az

erdélyi kormányszéknél bels tanácsos, a könyvvizsgáló bizottság tagja?

és az ágost. ev. egyházi consistorium ülnöke volt.

Ugyan ekkor éltek rokonai János-Gottiieb a tartományi

bizottságnál számadási tanácsadó * Sámuel Szebenszéknél senator

;

Márton hadnagy Károlyvárott. Valószínleg másik S ám u e 1 a szász

grófságnál lajstromozó 18l-ben. Azonban mind ezek a nemesi „sach-

senheimi a elnévvel nélkül fordulnak elé, — tán mivel abban nem ré-

szesültek.

Sovány család. (Tóth Thúrgónyi) Régi birtokos nemes magyar

család, melynek ts, magyar eredetre mutató, magyar jelentés „So-

vány" nevezete hajdan az akkori Írásmód szeriét „Zowány, Z o~

ván ;< alakban is irathatott.
6
)

») Teleki, Hunyadiak kora XIÍ. 104.

J
) Régi Magyar Nyelvemlékek U. 66. hol kétkedve tétetik a záloglevél

keleté 15á4-re.

') Bartholomaeides, Notiíia C. Gömör pag. 757.

*) Iatvánffy Hist. lihro XXVí. 1G85. kiadás 377. lap.

*) Kvári, Erdély nev. családai 267.

•) Miud a mellett e körülményt, mely t. i. csupán a „So v á u y
u

és „Z o-

v á n y" (vagy Zoványi) neveknek csupán írásbeli hasonlatosságára nézve áll,

nem lehet, nem szabad két különböz család azonosságának igénylésére hasz-

nálnunk, mert a két név a mily közel áll Írásbeli hasonlatosságban , oly igen

különbözik jelentségére nézve. A S o v án y magyar név, mely azt viselt férfiú

testi tulajdonságára vonatkozók , u.ig a Zoványi név helyrl van véve s

máig is él más család is viseli. Ezt figyelembe véve a tóth-túrgonyi
Sovány család sei össze nem téveszthetk a horvát országi Talióezy, Tal-

lóczy Báuffy, és ezek egyik ágából azon Tailóczi Zoványi nevet viselt

Jánossal, ki mint aurániai perjel és így pap halt el 1440. körül.
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A Sovány család a XVI. században már birtokos volt Küls-

Szolnok megyében fekv Thót-Turgony helységben; és nevezetesen

1558-ban Sovány Istvánt Thurzó Ferencz nádor nevezett birtokára

nézve minden az Egri várba járandó fuvarozásoktól és más terhektl

fölmenti. *)

Már 1560-ban I. Ferdinánd király Sovány István, Balás>

Péter és Mihály testvéreknek az Egri vár ostroma alatt tanúsí-

tott hséges szolgálatokén Küls-Szóinok megyében fekv Tóth-Tur

gonyi curiájokra nemességet ád
?J
T ó t h - T u r g o n y i" elnévvel,

mind két a ágra. A beiktatás a török portyázásai miatt a helyszí-

nén nem történhetvén, az egri káptalan és az illet (Gáspár János)

királyi ember által az akkor *Borsod megyében fekv (?) Arokszállá-

sán számos szomszéd nemes birtokos jelentében minden ellentmondás

nélkül véghez ment. *)

1678-ban ns. Sovány Bálás hitvese ns. Sóska Zsófia és veje

Horváth Bertalan az Egri káptalan által a kezelnél lév, de elrongyol-

lot és sok helyt olvashatatlan adománylevelet a beiktató parancscsal

és jelentéssel együtt hitelesen átíratja. 8
)

1724-ben Sovány Mihály és Gergely a török elül Küls-
Szolnok megyei birtokukból Zemplin megyébe Szerencs-re költöznek

és ott nemességüket kihirdettetik, 4
) Közíílk

Mihály Pelejtére házasodott.

1732-ben Gergelynek árván maradt fia István Mádra teszi át

lakását,
5
) 1741-ben az adománylevelet az Egri káptalantól újra kia-

datja; i 742-ben a nemesi fölkelésre egy jói fegyverzett lovast állít;

1749 ben szegénységi bizonyítványt kap Zemplin vármegyétl, mely-

lyel a Neo-acquistica bizottság eltt birtokai után fáradozott de si-

kertelen.
6
)

Istvánnak fia István már atyja idejében 1742-ben személye-

sen részt vett a Zemplin megyei fölkelésben. 17ö8-ban Mádról áttele-

pedett Szikszóra. Fiai Mihály és T s t v á n 1806-ban Abauj megyé-
ben kihirdettetik nemességüket; valamint 1807-ben Szabolcs megye-

') Ex actis J. C. Zemplin Fasc. 8. nro 843. Ass eredeti a családnál.
2

) Az eredeti a családnál, és ex Elencho C. Zemplin Nr. I.

') i^y*n °tt.

*) Ex actis C. Zemplin Prot. 2, pag. 171.

*) Ugyan ott Prot 3. pag, 66. anni 1782.

*) Ugyan ott Prot. 4ö p. 103. anni 1749. item fasc. 8. nro 843. fase. 10.

nro 926.
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ben is kibirdetieié nemességét a T. Dadára leszármazott Sovány I s t

v á n dadái közbirtokos, fíjai neveiknek beiktatásával együtt.

A családfa néini bézagokkkal következ :

l

)

Sovány István

István
1560

Bálás

_1560_

Péter

t

Bálás 1678.

(Sóska Zsófia)

Mihály
1560.

i
"

—

N.

István

Zsófia

(Horváth Berta! anj

Mihály
1724.

Pelejtén.

Gergely 1724. 1782.

Szerencsen.

István
1741—49Jyíádon.

István 1768.

Szikszón.

Miháíy
1806.

t

István 1806.

Dadán,
(i. dadái Nagy Erzsc.

2. Munkácsi Mária)

1-tl Péter Zsuzsanna f Ferencz 2-tól,István Mária
Polgáron 1863. (Thúry Györgyné) f (Gál Ágnes) (Jakabfalvay
(Negyedes Lászlóné)
Vietoría)

A család használt czimere a paizs kék udvarában zöld téren

bátulsó lábain ágaskodó oroszlán, els jobb lábával kivont kardot tart-

va. A paizs fölötti sisak koronáján férfi kar könyököl, kivont kardot

tartva. A paizs sisakjáról szokásos foszladék veszi körül a paizsot.

Soucbes család. Souches Lajos cs. kir. ezredes 1647-ben

országgyülésileg bonfiusitatott és az 1649. évi országgylésen az esküt

is letette. ')

Sou rtV es Lajos Radivig, római 3z. birodalmi gróf, Jaispiz örökös

ura, cs. kir. hadi tanácsos, kamarás, ezredes, tüzér tábornok, és a mor-

vaországi hadak fvezére és tábornagya volt 1664-ben.

Grófi czimere négy fslé osztott paizs, az 1. és 4. osztályban egy

fej fekete sas, a 2. és 3. osztályban strucz tollak láthatók : a paizs kö-

zepót kisebb szív-vért foglalja el az si czimerrel, melyet az általam lá-

tott pecsét nyomaton már fölismerni nem lehetett.

8öji esalád. (Söi f) Nógrád vármegyében Patvarcz, Szügy és

') 1647 : 155. és 1649 . 101. törv. ez.
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Marczal helységek közt íekezik a j3 öj i puszta, hajdan helység, me-

lyet régenten a kihalt Sji (vagy mint az oklevelekben írva van) Süi
család birt. 138 1-ben valamint 1395-ben Sji Jánosnak fia Mik-
lós iktattatott abba bé a Váozi káptalan áltaL

r
)

Sji (Se6» Orbán élt 1597-ben. 2
) Ugyanekkor Sy Zsófia Sze-

rémy Mihály özvegye volt,
3
) és Sdjben csak ugyan birt napjaink-

ban is még a Szerémy család.

Sftnenbergef családi. Erdélybl közülök Sönenberger Pál

1 760-ban az újonnan felállított magyar királyi nemes testrség tagja*

Sörös esaláá. I. Leopold király álul tiemesítetett meg Sörös

Mihály lovas ezredbeli zászlótartó, és általa neje Mészáros Judit,

továbbá akkor él gyermekei Erzsébet. -és Anna és testvérei Sö-

rös Pál, István, Anna, Kata és Jusztina és ezek utódai

1687. évi aprii. 20-án kelt czámeres nemes levélben, mely Nitra me-

gyében a család akkori lakhelyén kihirdettetett.

A család czimere — minta 321. lapon ábrázoltatik is — » paizs

kék udvarában zöld téren fehér lovon ül, vörös Öltözet, sárga csizmás*

kalpagos vitéz, zászlót tartva, melynek hegyére török fej van szúrva ; a

paizs fölötti sisak koronájából pánczélos, sisakos vitéz emelkedik ki,

szintén zászlót tartva. Foszladék jobbról arany aranykék, balról ezüst-

vörös. A családfa. 4
) következ

:

Sörös N.

I. Mihály Anna Kata Jusztina Pál István 1687.
1687, ns. lett 1667. 1687. 1667. 1687.
(Mészáros Judit) fjr^

5"~t

**'• • **"• £"• """
Benadek " "ÜiioT'

«*^i. »»

Kata Mihály
(1. Polgár János rr 'VZrrr*
ft. Sörolí Mihály)

JW Mlhá1^

István János, Mibály. Ferenez. Ilona.

r

János Sándor. Julianna
Farkasdon. f kora 109. évéb.

Gáspár Ferencz. Dávid Mibálivjraspar rerencz. u&via mm&ly
Farkasdon. Sz. Györgyön. Czegiéden. Czegiéden.

Sámuel József. Mária László János.

_ t t mérnök Szentesen.

•) Fejér, Cod. dipl. tomo X. vol 2. pag. 822-826. — 2
) Protoc. C. Keo-

grad. anni 1597. — 8
J Ugyanott. — 4

) Réeó' Ensel Sándor közlése szerint.

— ^< 'i . i
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I. Mihály, ki ai etífbhi lapon.

16ö7. ns. lett

(Mészáros Judit)

II. Mihály
Farkasdon.

Erzsébet Anna Ilona István
1687. 1637. (Kovács János) Farkasdon

Kajdon. Hódoson. f 1739.

Ádám. Pál.
rr
Ádáaa. Sándor. r.

Mihály
(Seres Kata)

Júuos. István. Gábor.

Teréz Károly.
(Fülöp Istv.) t
Nyitra M -Sókon

Gáspár László
sz. 1731. oet. 4. «zJ729.
(Lázár Kara) ^Winál/

Farkasdon.

Sándor
szü 1^736.
r
~"Pál

Farkasdon.

János
szül. 1737

Éva János. Lidi a József Sándor
(1. Szilágyi János
prédik. Mocson
2. Morócz Imre)

(Farkas
Ferencz)

Tcr. lelkész

Bián

Pál. János. Eva.

Lajos
ref. pap.
Csapdon.

Térés Mária Zsófia Károly
(Boros (i.Szikszay m. biztos társ.

János 2. Farkas) hivatalnok.

Bián) 1864.

1

*

—

Ráchel Erzse Lidi* Sára Gáspár
(Domonkos (Bihari (Deák (Deák szül. 1765.

Péter) Miklós) Ferencz) Pál) aug. 29.

r
ir

(Mészáros Erzse)
!

Mihály Báchel Mária. Lajos Antal
A. Ssttllogón f 1831. A. Saöllösöu Kun sz.Már-

fl831. (Rés Enseí f 1847. mart- tonban.
Sándor) f 1825. beflt.

Hunyadi Lászlónak kanczel. titkárnak 1712, évi nov 30-án Bécs-

ben kelt levele szerint nemes és vitézl Sörös Mihály négy helysé

get vetett zálogba; de e családbeli volt-e? azt nem állithatni.

Birt a család Nyitra megyében Farkasdon curialis birtokot, mely

a gróf Károlyi család birtokába jutott Pozsony megyei Kis-J okán is
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birtokosoknak iratnak. Továbbá

Gáspárnak neje Lázár Katalin

után Komárom megyei Alsó-Szls,

F. és A. Petend, Nyitra megyében

Ekei, Ns. XJcsa, és Nagy-Megyerben

zálog földjeik voltak.

A család reform, vallású, és leg-

utóbbi nemzedéke nagyobb része

Pest, Csongrád stb. megyében él.

Sörös család. Brös Mihály
kapta 1722-ben dec. 6-én ÜL Ká-

roly királytól a czímeres nemes le-

velet, mely szerint czimere a paizs

kék udvarában zöld halmon álló, pi-

ros lába és csrü fehér galamb, csrében zöld olajfa galyat tartva. A
paizs fölötti sisak koronáján pánczélos kar könyököl, egy köteg búza

kalászt tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös, *)

Sörös család 1792-ben nemesítetett meg Sörös István sze-

mélyében I. Ferencz király által.

Czimere függöleg kétfelé osztott paizs, a jobb oldali vörös ud-

varban arany koronából két arany szarvasagancs nyúlik ki , azok

között fehér kinyílt liliom látszik. A baloldali kék udvarban hármas

magas zöld bérez közül a középsn piros lábú és csrü galamb áll, cs-

rében zöld galyat tartva. A paizs fölötti sisak koronájából ketts farkú

arany oroszlán emelkedik ki, ragadozásra készen karamait kinyújtva,

két felöl két kiterjesztett sasszárny között, melyek közül a jobb oldali

vízirányosan félig fehér, félig vörös, a másik félig kék, félig fehér. Fosa-

ladék jobbról ezüstvörös, balról ezüstkék,

S&tér család. (Tápio-Sápi) Ismert se Sotér F e r e n ez, ki ne-

jével Pap Orsolyával és mostoha fiával Szeredy Ferenczczel 1 658-ban

Heves megyei Gyöngyösön malom jogot ád a reform, egyháznak. 8
)

Valószínleg ezen Ferencznek üa Sötér Ferencz már birto-

kos PeBt megyei Tápio-Sajon, 1689. maj. 18-tól Pest megyének másod,

— 1692. april 21-tl els alispánja, újra megválasztva í 696-ban is,

alispán volt 1702. évig, a Rákóczy forradalom alatt még élt, és Jász Kún
kapitány is volt. Nejével Jánossy Zsófiával következ családfát alkotott

:

•) Colleet. herald nro 348.
?
) Ad&mi Scnta gentiJ, tomo XI.

*) Eredeti okmány a M. Akadémia könyvtárában.

XAQYAB0B82ÍG CBALLVAI X. KI. £1
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Ferencz
Pest v. alisp.

1689—1702.
(Jánossy Zsófia)

Zsófia Gábor
(L
?7

k
?JÍ

CS Bor* Julianna Éva
Liaezio,*

(Etthre Per.) (Kies Ferencz hajadon
tartom, biztos) Tápio-Sápón.

Ferencinek lehetett testvére azon Stér Tamás is, ki 1708-ban

Rákóczy részén kapitány volt.

Gábornak leányai ntán Tápio-Sápón az Etthre s több család örö-

kösödött Azonban úgy látszik, Ferencznek több gyermeke is volt. Es

talán az ö na, vagy Gábor után nnokája volt Stér József, 1734-ben

Szalmái' vármegye foszolgabirája *), 1748-ban Ugocsa megye alis-

pánja.
2
)

Szatmár megyében Szamostelken szül. 1796. jan. 11-én Stér

Ferencz, ki 1831-ben Mosony vármegyének els* aljegyszje, 1832-

ben fügyésze, 1837. jul. 6-án fjegyzje, közben 1839-ben országgy-

lési követe, 1841. jun. 20. óta els alispánja (1845-ben királyi taná-

csos is) lett; és alispán volt haláláig, mely 1847. febr. lén történt M.

Ovárott.

A család czimere a paizs kék udvariban zöld téren bal lábán

álló daru, felemelt jobb lábával kövecset tartva. A paizs fölötti sisak

koronáján szintén hasonló daru áll. A paizsot foszladék diszíti.

Sövény Iiáxy esálad. Kihalt régi nemzetség, melybl Sövény-

házy István 1505-ben a rákosi országgylésre Csongrád vármegye

követe volt. Nejétl Telegdy Katatói gyermekei Ferencz 1549. és

Dorottya 1528-ban Révay Istvánné.

SÖvéuyházy család. (Máskép Kis) Nógrád megyei kihalt ne-

mes család. Kis máskép Sovényházy I. Lr in ez és neje, és fiaik

Sövényházy János és II. Lörincz és a nemesség szerz I. L-
rincznek testvére Sovényházy Lukács, é3 végre unoka testvére So-

vényházy István 1666. évi mart. 13 án kelt czimeres nemes levelet

kaptak I. Leopoid királytól, mely Nógrád vármegyében hirdettetett ki.

l

) Szirmay Szatmár várni. 1. 134.

a
) SziruiKy C Ugocea p. 55.
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A család mintegy három, négy nemzedéken élt, ég családfája

következ :

Sövényházy N.

Sövényházy N. Sövényházy N.

I. Lrincz
1666. ds.

(Nesith Horváth
Erzse, özv. 1689.

Lakács
1666

István
1666.

János
1666.

Kata 1747.

(1. Berczely
Gergely 1781.

2. Géczy
Miklós 1768.)

II. Lrincz
1666.

(Ugray Erzse tfzv. 1689.)

Sándor Ló'rincz ?

1734. (Géczy Bora)

Ferencz
1706. insur. hadnagy

1722.

(1. Dúl Mária 1707.

2.Gajdai BoborÉva özv. 1749.)
1 "

' a
Ilona Sándor Katalin
(vilkei 1755—71. f 1765. kör.

Nagy Kubinyi (Folly Gábor)
János) Kata)

I. Lrincznek 1689-ben már csak neje élt Nesith Horváth Erzsé-

bet. Fiának IL Lrincznek is 1689-ben már csak özvegye Ugray

Erzsébet élt, már ekkor Ajtách Horváth Ferencz hitvese. Ugy látszik

ennek fia Sándor és Lörínczis.

Istvánnak fia F e r e n c z 1705-ben á fölkel seregben fhadnagy,

1709. decemberben haza vonult a szolgálattól. ElsÖ neje Dúl Mária

1707. A második Bobor Éva, ki mint özvegy említetik 1749-ben. Ettl

gyermekei : Ilona, Sándor és Katalin Folly Gáborné, ki 176-

táján halt meg.

A család czimere a paizsban tán magyar vitéz buzogánynyal,

a paizs fölötti sisak koronájából vitéz emelkedik ki, feje fölött buzo-

gányt tartva. A paizst foszladék veszi körül.

8páczay család. (Korompai) Pozsony megyében virágzott nem-

zetség , azon megyében fekszik S p á c z a helység , nem külömben

Korompa is, melyrl családi- és el- nevök származott. Törzse a

családnak Spáczai Geth, ki a XHI. század végén élt; ettl következ

ivadék *) eredt

:

•) Wagner Tab. Geneal. tab. XVII. Geneal. authent. II. stb.

21*
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I. tábla.
Comes Ge.th

de Spácza

Vit 1316.

Miklós

1363.

t

György János Jakab Benedek
,

n
, ^András

t

Ferencz

t

Kata. Ferencz

t

Anna. dános

látván János Bora Dóra

(Rumi Kata)

László. György. Jakab, Pál.

Márton

Márton

JL35J.
r

Foty. II. táblán!

Mihály. János. Tamás. Miklós.

JLászló

György

II, tábla.
Márton, ki az I. iáblán.

1853.

Ferencz

Lénárd Mátyás
1460. f

J

Tamás
tán ennek

Suá<

Péter

Margit
(Halácsy Fer.)

László

Zsigmond Mihály.
neje bpaczay *

9l
'

Dcra.

Löiincz Márton István György Kata
1455. f t t (Pazthói János)

,
i

A —
György 148!.

t

Márton

t

Miklós
1464.

János

f

Tamás

Miklós Mihály,
1881.

Mihály
H37.

Fulyt. III. tállá*:

László
1490.

István Jáno3

f

Péter

György Mihály.

1494. f
*

István 1530. György. Bora
7*T~I ' (Bozori Zitas

Anna
(Csermeny
Viktorné)
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III. tábla.

Mihály, ki a II. táblán.

1437.

Gáspár. ' Boldizsár

T Dora Kata
(Bessenyey (Nagy Eresei
Mihály) Benedek liter.)

Pál

t
Mihály

György János

JL

3 Ferencz
3 1596.

"Ö Menyhért Anna
'(Dobsay
János)

®
, ;

b? Márton 1646.

komáromi alkap.

Márton János

János

László
1574.

Ferencz. Gábor

Imre

János

Mihály. Imre. György. Júlianu

a

(Ghillányi)

Pál.
i

Kriszina
(Zongor
Bened.)

István

István

Margit
(Gróf Tóbiás) János 1672.

(kászoni Bornemisza Zsófia)

Pái
czimz. ptisp.

1730.

Zsófia

(Eyerl Fridi*.

A család mint származik ieComesöethde Spácza nev
törzsétl, a táblázat mutatja, úgy látszik, Vitus ága a korompai ágat

képezte. Vitásnak egyik fia János egy más genealógia *) szerint de

Mikola, de Spácza és de Korompa neveztetett, ennek fia többi közt

a táblán álló szintén J á n o s, kinek gyermekei a másik emiitett ge-

nealógián igy állnak :

Jáaos
1875.

László

Erzse

István
1420.

Dorottya
fSzalay János)

Gergely.
1422.

Pál Kata Ilona

Osvát Dora
de Korompa Spáczay

'"KatalíÜ' *«»««"«9

rühunií Falná)

Jánosnak gyermzkm közül tehát Dorottya a Márton ágából eredt

Tamás hoz ment férjhez; és a vér és vagyon közösség ez áítaí i3-

mét szorosabbra fzdött a két ág között ; és csak ugyan is ezen Ta-

más ága éit és virágzott legtovább, úgy mint a — mi\ít század közepéig-

A család birtokviszonyairól következ adatok adnak némi fel-

világosítást

Spáczay János, Miklós, Gáspár és Boldizsár Po-

zsony megyei A. ós F. Korompa és Spácza helységekre, melyeket az

eltt sárostalví, máskép Ledniczi Nehéz Péter és György bírtak, £. Má-
tyás királytél adomány nyertek, és azokba 1489. köri a pozsonyi káp-

talan által be is iktattattak.
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1559-ben Spáczay Márton ós Nagyváthy Antal deák Koronipa

és Spácza helységekben és F. Koronipa pusztában mind azon birtokré-

szekbe, melyeket dobai Spáczay János, Miklós, Gáspár és Bol-

dizsár, és sadáni Spáczay Jáno s, és Keresztúri Dopsay János és

ennek neje Spáczay Anna, és fiók Dobsay István Izabella királyné-

hoz pártolásuk miatt hütlenségi bélyegen elvesztettek, — uj adomány

ezimén megnyervén, azokba az esztergami káptalan által beiktattattak. *)

1562-ben Spáczay Márton a föijebbi adomány által nyert min-

den jogot megvett Nagyváthy Antaltól. 2
)

1574-ben a Spáczay család a följebb nevezett birtokokban a kir.

személynökés választott biróság eltt barátságosan megosztozott, azon-

ban Spáczay Menyhértet illetleg ngos Forgách Simon által fegyvere-

sen zavartatott.
3
)

1 584-ben Spáczay Ferencz Fels-Korompán hat telket beír

kiváltási czim mellett 400 ftban Keméndy Kristófnak és Gáspárnak

ugyan azt teszi 1585-ben egy jobbágy telekkel 40 ftban Ocskay Fe-

rencz részére, ismét 1596-ban hét j. telket vállba 450. m. ftba beiratké-

pen Bodics Andrásnak és ugyan annak és akkor F. és A. Koroni-

pán hét jobbágy telket zálogít el 400 ftban. *)

1609-ben Spáczay Márton F. Korompán egy telkét Apponyi

Péternek 100 ftban elzálogitja.
5
)

1619-ben Vitézl Spáczay Gábor néhai Spáczay Jánosnak fija,

más részrl Spáczay György és Pál kölcsönös szerzdése lépnek. 6
)

1621-ben Spáczay György egy jobbágyát nvérének Sp. Mar-

gitnak 125 írtban elzálogitja.

1628-ban Spáczay Imre A. Korompán egy jobbágy lelket 7>0

aranyban elzálogít Bédy Istvánnak. 7
)

1634-ben Spáczay Márton és Pál A. és F. Korompa és Spá-

cza aclységbeii birtokra nézve egyezségre lépnek. 8

)

1 634-ben Spáczay Imre tiz holdat zálogba ad Spáczay Márton-

nak 100 ftban. •)

') Esztergami káptalan Capsa 39. fasc. 3. nro 16.

*) Ugyan ott líbro 2. folio 485.

') Ugyan ott libro 5. folio 279.

*) Ugyan ott libro 7. folio 246. i* libro 10. folio 268.

*) Ugyan ott libro 11. folio J84,

•) Ugyan ott libro 12. folio 534.

') Ugyan ott libro 13. folio 455.

•) Ugyan ott libro 14. folio 39*.

*) Ugyan ott libro 14. folio 894.



spáczay. 327

1628-ban Spáczay János, úgy látszik —- a TIT. táblán álló Já-

nosnak fia, Lászlónak és Gábornak testvére Balog-vár várnagya volt,

1635-ben pedig Spáczay Márton F. Korompán az alsó rész

ben két malmot, a fels részben malom részét 300 ftért zálogba adja

Horvátb Mátyásnak. *) Ugyan ez évben Spáczay Márton feleségének

Kubínyi Magdolnának javait Pozsony megyei Bodó-Bár, Ó-Bár és Egy
házas-Báron Nagy Ferencznek eladja. *)

1 7 1 3-ban Spáczai Imre. Pál és Julianna egyezségre és

osztályra lépnek egymás között 8
)

1724. Spáczay Pál esztergáim kanonok A. és F, Korompán
Dobsa Ferenczczei között szerzdését vissza vonja. 4

)

Már 1749-ben vitézl Bransvik Antal bírt A. ós F. Korompán

úgy látszik , zálogjogon , kit a Spáczay család építkezéstl tiltott.
6
)

1762-ben a Sándor család egész Spáczayféle örökségét Spáczáw és A.

és F. Korompán Brunsvik Antalnak és nejének Adelffy Máriának

eladta.
6
)

Jánosnak fiában Spáczay Pálban, ki esztergám! kanonok és

arbai czímzetes püspök volt, 1751-ben a család kibalt, Nvérétl Z s ó-

fiától, ki eyerlsbergi EyerI Fridrikhez ment férjhez, ennek leánya

JSyerl Zsófia gróf Berchtold Antalné által, a Berchtold család s mások

örökösödtek.

Az eddig elésoroltak között fleg említést érdemelt Spáczay F e-

r e n c z n e k fia M á r t o n, ki 1646-ban Komárom várának alkapitánya

olt. ') Ez 1647-ben IV. Ferdinánd koronázásakor arany sarkantyús

yitéz lett.
8
)

Hátra van még a családnak egy ága, melyet a följebbi táblázat-

tal össze nem kapcsolhatunk, mely igy következik 9
) :

l
) Esztergára! káptalan libro 14, felt 440.

*) Ugyan ott libro 14. foIio 44=9.

') Ugyan ott eapsa 70. saro 1.

*) ügyaa ott libro 29. aro. 474.

*)' Ugyan ott íibro 85. és Capsa 66. nro 7,

•) Ugyaa ott capsa 70. nro W.
•) Lásd képét Wicderasaun Ck>mituia Gioriae Ceatmn és Vasárnapi aj-

iág 1863. dee, szám.

*) Bél M. Notitia nova.

) Wagner Tab geneal, XVII.
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Spáe/ay Péter
(Bnriáu Aítna)

Péter Ilona
r£ " ' (Tainav István "l

Imre. Mihály. Márton

Kata Péter. Zsuxsa.

(Bokros
Káimné)

A család czírnere a paizs kék udvarában egy lábon álló daru,

mely felemelt jobb lábával patkót, csrében gyttrüt tart, nyakán szin-

tén ékes láncz látható. Ebez hasonló daru áll a paizs fölötti sisak ko-

ronáján is. A paizs sisakjáról foszladék nyúlik le a paizs két oldalán.

Trenesin megyében 1728-ban Nagy-Sztankóczon, 1748-ban pé-

pig Spáezay Márton Szedlicsnán volt még birtokos.

Spaiill család. Spaidl Zsigmond 165-ben magyar honfiu-

sítást nyert. *)

Sp&noehi esalád. Gróf Spanochi L e op o 1 d 1827-ben ország -

gyüiésileg honfiusítatott.
2
) Arad megyében birtokos.

Spanyol család. Ismeretes közölök Spanyol István, ki Mar

tonosan született, 1052-ben Temesvár védelme alatt torok fogságba

esett honnan csudálatos ügyessége ós bátorsága által megszabadult. 3
)

Hpánylk család. (Máskép Spányi) Trenesin vártnegyei czímer-

leveles nemes család. ') Azon megyében 1690-ben Kis Csernán lak-

tak, 17j28-ban Nemsován. Spányi név alatt 1803-ban a nemesi össze-

írásban iktatvák Trencsinben lakó András, József és Antal.

1837-ben Drskóczon András és Antal és az utóbbinak há-

rom fia : József, János és Antal.
Komárom megyében már 161 7-ben Spányi Andrásnak Öz-

vegye Pálffy Krisztina élt, ki nagy-megyeri telkét örökösen bevallotta

Bereczky Pálnak. b
)

Spech család. Spech- János 1793-ban I. Ferencz király által

emeltetett czimeres nemességre.

Czímere négy részre osztott paizs, az 1. vörös osztályban ke-

resztbe helyezve két arany ásó látható ; a 2. ara ny udvar jobb oldalá-

ból két fej fekete sasnak fele test része látható ; a 3. ezüst udvarban

természetes szinü oroszlán hátulsó lábain ágaskodik, befelé fordulva,

*) 1655. évi 119. törv. ez.

*) 1827. évi 42. törv. cs

) Xetvánffy Hist. es Forgách Fr. Comraentari?.
*) Szoatagb Oán. közi.

fényes, Xouaáros vávtn. í*~;.



RPETKIU8.—SPICZIÁR. 329

els jobb lábával ezüst buzogányt tartva ; a 4-ik vörös udvarban há-

rom arany búza kalász látszik, a két széls lekonyulva. A paizs fölötti

sisak koronáján természetes szinü oroszlán áll, szintén buzogányt tart-

va. Foszladék jobbról aranyvörös, balról aranysárga.

A nemesség szerznek utódai Spech Imre és István Arad

vármegyében Írattak a nemesség sorába.

Spetkius egalád, Spetkius Márton 1648. dec. 3-án Bécsben

kelt czímeres nemes levelében III. Ferdinánd király által nemesítetett

meg. 1
) Volt ágostai evang. superintendens és 1599-ben született Bajino-

czon. Tán fija volt Dániel sipiki evang. lelkész, ennek íia György.

Spielmann család. Báró Spielmann Antal az 1791. évi or-

szággylésen magyar honfiusitást nyert.
2
)

Spinola család. Spinola Gyula az 1681. évi országgylés ál-

tal honfiusítatott.
8
)

Spielenberg család. Vestfaliából eredeztetik. 4
) Közülök töb-

ben evang. papok voltak. Székhelyök utóbb fleg Zólyom megye volt.

Közülök Spielenberg Dávid élt 1750-ben. Neje Radvánszky Fruzsina.

Spilenberg L u i z a e század els felében Réváy Pálné volt. Nevk
Spielenberger nek is iratik.

Régibb nemzedékk igy áll :

Dávid
evang. lelkész

Szepesben.

Márton Sámuel f 1658.

1638. orvos Lcsén.
Pomeraniába ' t77~m

'

teleped*. . ^l'Lén
és biró 1672.

Spiesz család. Vercze megyei nemes család. Közülök György
ott 1835-ben fszolgabíró, János pécsi polgármester, 1838-ban Ba-

ranya várm. rendszerinti esküdt.

Spicziár családi. Trencsin megyei család volt, most ott nyoma
sincs. Nevezett megyében Spicziár Jakab 1662-ben hirdetteté ki ezi*

meres nemes levelét.
5
)

') Gyr vármegye levéltárában van az eredeti armalis. L. Hivatalos Ér-

tesít a Budapesti hírlaphoz 1860. 104. sz. Lásd Kleia Prediger II. 282—286.
:

) 1791. évi 72. torv. ez.

») 1681.évi82törvcz. "

') Lehoczky Steminat. II. 367.
h
) Szontagh Dán. közlése.
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Spissich csaiád. (Jáprai) Ismert törzse Spissich M i k 1 ó fi , ki

szintén részesült azon királyi czimeres levélben, malyet miksinczi Dra-

gissich Illés , kir. kanczelláriaí irnok, és Buehai Bertalan és o általok

rokonai szintén Buehai N. zágrábi kanonok, Lomnicza1* Gáspár, pade-

nyai Jurmanovich Péter és nevezett Spissich Miklós 1 503. évi

sz. Márton napján II. Ulászló királytól kaptak. ')

A nyert czimer következ, a paizs kék udvarában középrl egy

tök egy zöld levéllel látható, két felöl egy koronás oroszlán és egy

szárnyas sárkány küzd egymással a tök miatt, mely sziavon nyelven

Bucha-nak neveztetvén, a család ösi birtokára czéloz. A paizs fölötti si

sak tetejébl különféle virágok taraj formára nyílnak ki.

A Spissich család — úgy látszik — két ágra szakadt, az

egyik ág Jáprá-t adomány mellett birta, legalább a család egy része

innen írja elnevét Lakhelyük a Dunántúli Zala megye
;
és fleg Hor-

vátországban Krös megye.

Ismeretes tagjai a családnak a következk :

Jáprai Spissics Sándor 1735-ben a Károlyi ezredben had-

nagy volt.
2
)

Zala megyében jáprai Spissich János 1790— l-ben els<"

alispán és országgylési követ volt. Meghalt 1804. april. 26-án.
3
)

Spissich F erén ez 1828-ban, Sp. Sándor (lak. Görbn)

1832—-33-ban Zala megye alszolgabirája voit.

Horvátországban :

Jáprai Spissich Péter 1766-ben Zágráb megye alispánja, 1767-

töl cs. kir tanácsos, Dalm. Horvát és Tót orsz. itélomestere és a báni

tábla ülnöke, ft

) meghalt — úgy látszik — 1787-ben.

Spissich Antal 1758-ban Veröcze várm. alispánja volt.

Spissich Gábor 1821—30-ban Körös várni. 2. alispánja, 1835.

ben már a Dalm. H. és Tótorsz. törv. itél táblánál ülnök.

1835-ben a Túrmezei (Turopolye) grófságban Sp. Károly má-

sod-gróf és kapitány ; Benjámin valóságos törvényszéki táblabíró,

F e r e n c z aljegyz s h. ügyvéd, András irnok volt.

1787-ben Spissich Antal csanádi czimz. kanonok és Ujbesse-

nyöi plébános.

') Katona História eritica tomo 18. pap. 358.

') Mogyorósa? János, Gyula hajdán és most 241.

*) Leboczky Stemmat. I. 210. Arceképét kiadta Kazinczy Ferenc* mun-

kái eltt.

*) Leboczky Stemmat 1. 181.
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Ugyan e család egyik tagjának Spiarích Bodiz sárnak

magvaszakadtával ennek kházát Szakolczán Nyitra megyében 1622-

ben II. Ferdinánd király Perger Illésnek adományozta. l

)

Splény család. (Miháldi, báró) Kégi jeles család, mely fóleg a

katonai pályán szerepelt. Eredetét Tirolban keresik. *) Már a XVI.

században Magyarországban találjak a reformatio els papjai közt. Is-

mert törzse Jakab.
A család leszármazása *) következ :

i

I. tábla.

I. Jakab
1640.

(Szkacsányi
Dorottya)

Illés

1655. f 1676.
bártfai biró

(Waghncr Kata)

(Zabeler Jakab)

Jeremiás
1655.

II. Jakab
1655.

(Gladeczky Zsuzsa)

Magdolna
(Láni Zachár
evang. super.)

1. László
1656. k. f 1730.

tábornok
(1. Gladeczky N.

2. Usz Anna.
3. Görgey György)

I. Gábor Antal
sz. 1690. f 1762.

lov. tábornok
báró 1735.

(gr. Bere'nyi

Kata)

II. Ülés
(üjfalusy N.)

Anna
(Reviczky
Ádám)

József,

jezsuita
sz. 1710. f 1773.

II. László Ferencz
sz. 1726. kor. sz. 1734.

tábornok f 1795
(b. Mesko váczi
Anna püspök

Vineze. Ignácz g D?

ezredes

II. Gábor Kg3

sz. 1728. g »
t 1816. *^

altábornagyot í»

(1. b. Orczy •*
<j

Zsuzsi 5"g
2. b.Ghiilányig.^

Julianna) g S

W* János Mihály
* sz. 1738. sz. 1740.

g-8
r
Folyt.IL fefftU«.E£,g

CB »

a **

5. A

S t 1798 f 1809.

£ ker. táb. m. testr
1+ ülnök „ segi

g (gr. Klo- alkapit.

siczky
Francziska)

o»

11. József
sz. 1744.

f 1831.

koronar
(gr. Ujfa-

lussy

Gabriella

Folyt. III. tábÜn.

III. József Kata
sz. 1764. (b. O'Nagtben
f 1808. Vilmos)

cs-. k. kapit.

(Seieswitz
Antónia)

Francziska.

3-3-

ö *+

B *

-—s. *—

*

»£

SÍ
A

') Liber Eegius f. 35.
J
) Kvári, Erdély nev. cs. 225.
s
) Családi adatok szerint.
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n. tábla.

II. Gábor, ki az fübbi lapon.

sz. 1734. f Í816.
altábornagy

(1. B. Orczy Zsuzsit 1788.
2. B. Ghillányi Julianna f 1814.

2N

fi

II. Ferencz
sz. 1774.

f 1829.

altábornagy
(Macskásy
Anna)

**j W ^ö
1 B ö

g
p 3

S. Net>
» o c

Ignácz
sz. 1779.

f 1840.

lovas tábora.

(Szily Mária)

István

f 1799.

kapit.

József
». 1781. f 1840
alezredes.

4 00 S* Z^«»24 A.0

£ 2B **
g* £
O v_^

3
<6»

.— _*
. 1

Mihály Amália
rnagy
t 1849

;
(

(b. Kemény
Kata)

Berta. Emma.

Sámuel
sz. 1812.

(b. Kemény
Kata)

Géza.

t9tB 2 HB B £
^í B^B Z.

OS*
QC é, *

O- N »
• K' ""•

*° 3 L"

.

5l «»

* ^^

0^

&£•
BUS
B m

Mária Amália Sarolta Augusta
(gr. Guyon (gr. Beckers (gr. Mai- f
Richárd) Alfonz) láth

Aiajos)

Jozefa Lajos Béla Geiza

f sz. 1817. sz. 1819. sz. 1820.

1 1860. (Couion f 1840.

Ernestina) fhad n.

Pál
szül. 1858.

G&brieía
sz. 1859.

ErnÖ
sz. 1861.

Sándor
sz. 1863.
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ni. tábla.

II. József, ki az I. táblán.

ss. 1744. f 1831.

korona-r
(gT- Újfaluéi Gabriella)

j
; /\__ -—

,

Antal Károly 1. Henrik
rnagy sz. 1780. sz. 1782.

f 1797. cs. k, kapit. cs. k. kapit.

(gr. Toroczkay fKirchenbetter
Jozefa) Izabella)

Károly Zsigmond Albert Mária István II. Henik Antal

f
'

f sz. 1809. f kapit. es. 1813 sz. 1816.

cs. k. kam. f fb. Splényi (Dániel
' Paulina) Emilia)

a ' Ödön (Engen)
sz. 1842.

A család eredetére nézve hasonlít a gróf Brunswik és gróf Ha-

dik családokéhoz, ezeknek is sei protestáns lelkészek voltak. A Splé-

nyi család törzs-se Splény I. Jakab Liptó megyében Rozembergi

evang. lelkész ^és a liptói kerület seniora(ven. contubernii liptoviensis

senior) volt. Elbbi neve N e u s z e 1 volt. A jeles papnak nejétl Szka-

csányi Dorottyától leányát Magdolnát Lányi Zakariás evang. super-

intendens birta nül *) Ezen kiviíl három fia volt : Illés, Bártfán biró
3
),

J e r em i á s, és II. Jakab, kik mint már nemes szülök gyermekei (no-

bilibus orti parentibus) a czímeres nemes levelet kapták 1655-ben III.

Ferdinánd királytól.

Illés Bártfán volt ev. tanár, jegyz, végre biró, meghalt 1Q75-

ben. *) Leányát Zabeler Jakab vette nül. 5

)J

II. Jakab Sáros megyébe Bártfára szakadt, ott hirdetteté ki

nemességét is ; nejétl Gladeczky Zsuzsannától nemzé II. Illést és

László-Jakabot
IL Illés a Szepessegen lakott és Rákóczy Fer. forradalma el-

len mködött, miért börtönbe került, de sikerülven elillannia, Galicziába

vonult a fölkelés végéig : utóbb Lublyóra haza térvén , ott halt meg. Két

gyermeke maradt, azonban azokban ága kihalt t. i. J ó z s e f, ki N -Ar-

dóa született 1710-ben. Jesuita lett, és Egerben balt meg 1773-ban. §
)

') és ') Scbmal A . De Vita Superintendentum Evang. in Hong. Com-
mentatio. Kiadta Fabo András Móniim. Evang. I. 21.

s

) Klein Prediger I. 101. — U. ott II. 261.

i
4
) Haan, Jena Huug. 16. Lásd Micae Burianae.

*) JLehoczky Stemmat. II. 367. Lászlónak atyjául Jánost (Besztercze-M valót) említi, de igazolás nélkül, Jakab helyett tán tollhibábo).
e
) Katona, Hist. eritica tom. 39. p. 1002.
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László-Jakab 1 6.56. táján született ; cs a cs áladnak alapi-

tója lön. Fiatal korában katonai pályára szentelvén magát, megkezdte

fényes sorát azon nevezetes férfiaknak; kik családjában majd két szá-

szadon át a legmagasb katonai méltóságokban ragyogtak. Mint had-

nagy vett részt 1686-ban Buda ostrománál és ott kitüntette magát

Hasonlóan érdemeket szerzett Savoyai Eugen alatt a német- és olasz-

országi hadjáratokban, és 1705-ben már ezredtulajdonos volt, nem so-

kára pedig tábornokságra emelkedett. 1716—18-ban a Török ellen har-

czolt Temesvárnál és Belgrád alatt. Már fiatalabb korában Szepesség-

ben szerzett birtokokat, 1722-ben pedig IÍL Károly királytól Szabolcs,

Szatmár ós Zemplin megyékben terjedelmes birtokot nyert adomány-

ban, úgy a család elönevét adó M i h á 1 d i Szabolcs megyei helységbeli

birtokát is. Ekkor emeltetett báróságra is, azonban a bárósági diploma,

— melyben ncelebris ab eximo militaris experientiae studio et húroico ani-

mou
neveztetik, — csak fiának adathatott ki. Meghalt 1730-ban. Els

neje a Gladeczky^ családból, a második uszfalvi Usz Anna, a harmadik

Görgey leány volt. A másodiktól maradt egyetlen fia G á b o r-A n ta 1.

Nevezett Gábor 1690-ben született 16 éves korában atyja ez-

redébe lépett, hol fizetés nélkül szolgált kapitányságig, st mint ilyen

is még hat évig. Ekkor alezredes lön. 1733-ban a franczia háború alatt

saját költségén huszár ezredet állitott, melynek élén Németországban

harczolt, életét és vagyonát

— mint a királyi okmány

mondja — az uralkodó ház

és az ország szent koronája

javára szentelvén. Ez idben

felesége, gyermekei is vele

voltak. A katonai pályán III.

Károly király és Mária Teré-

zia alatt szolgálván, lovassági

tábornokságig emelkedett 8

valós. b. titkos tanácsos lett.

Jószágaira nézve azonban aty-

jánál kevesebb szerencsévei

birt, mert a terjedelmes javak,

melyekbl ezredet állitani volt

képes, nagy részben fiskalitás

lévén, tle elpereltetett, egy

részben pedig M. Terézia királyasszony hozzá intézett felszólítása foly-
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tán az illet családoknak visszaadattak. kapta ki 1735-ben a bárósági

oklevelet, *) melyet még atyja nyert. Meghalt 1762-ben rövid betegség

után Ternyén Sáros megyében. Feleségétl gr. Berényi Katalintól kö-

vetkez tizenegy gyermeke maradt :

1. II. László szül 1726. körül, a katonai pályára lépvén,

mint irjak, tábornokságig emelkedett Nejétl b. Mesko Annától négy

gyermeke maradt, úgymint :a) Vincze, b) I. Ignácz ezredes, c)

Mária Ocskayné, ás d) Borbála, kikben ága kihalt

2. LFerencz szül 1728. körül. A Jézus társaságába lépett

és mint hittanár a bécsi Pázmáneam és Terezianumban a hittani tanulmá-

nyok igazgatója volt, azuíán tanár, majd 1764—1774-ig a lcsei, utóbb

a Nagy-szem bati társház fnöke volt A szerzett eltörlése után 1776-

ban eaztergami kanonok és honti foesperes, 1787 ti pedig váczi püs-

pök volt Meghalt 1795-ben. *)

3. Ili. Gábor, kirl mint máig virágzó ág alapitójáról alább

iészen emlékezet.

4. Mária gróf Klobusiczkyné.

5. Z s ó f i a Gróf Van der Nath Gerhardné.

6. Éva született 1735-ben.

7. János szül. 1738. kör. Atyja halálakor kapitány volt, azu-

tán állami szolgálatba lépett, és fokonként a Galicziai kormányszéknél

alelnökké, utóbb (1770. eltt) a Tiszántúli kerületi tábla elnökévé lett

Élete utolsó napjait bátyjánál a váczi püspöknél töltötte. Meghalt 1798.

ban. Feleségétl Klobusiczky Francziskától két gyermeke maradt

:

a) IIL Jó zs ef szül. 1768. ki mint kapitány 1808-ban halt meg, nejé-

tl Heisswitz Antóniától leánya Francziska maradván és b) K a-

talin báró O-Naghten Vilmosné. Kikben ága kihalt.

8. Mihály szül. 1740. körül. Szintén a hadseregben szolgált, s

végié (móg 1792. eltt) tábornok,egy magyar lovas ezred tulajdonosa,

és a magyar királyi testrség alkapitánya lett Meghalt ntlenül

1809-ben.

9. II. Jézsef, kirl mint máig virágzó család-ág alapitóról

alább leszen szó.

10* M á r i a - A n n a, báró Eötvös Miklósné.

11. Terézia grófAJmásy Ignáczné.

») Collect herald, pag. 116.

*) Memória fiasüicae Strigon. 173.
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II. Gábor ága.

II. Gábor szül. 1734-ben Ternyén. Atyja és nagyatyja nyo-

mait követve, szintén katonai pályára lépett, mint ilyen a bécsi Tere-

zianumban neveltetett. Kora 18. évében már zászlótartó volt. A hét éves

háborúban neve már gyakran dicséretben részesült, és alig hét évi szol-

gálat után (1765) rnagy, 1768-ban ezredes és a 39. sz. gyalog ezred

parancsnoka, nem sokára pedig tábornok, 1785 ben altábornagy

lett. A török háború alatt még kiválóbban kimutatta katonai jeles te-

hetséget, és az 61. számú gyalog ezred tulajdonosává neveztetett. 1789-

ben a Mária Terézia rend lovagi, majd középkeresztjével diszitetett

föl. 3791-ben pedig Szabolcs vármegye fispánjává neveztetett. A frau-

czia háború kitörésékor a Rajnánál egy ideig a hadsereg vezére volt,

és 1795-ben valós. b. titkos tanácsos, utóbb pedig Olmütz várparancs-

noka lön ; és ezen állomáson végezte be dics katonai pályáját. Meg-

halt Szilvás-Újfaluban 1818. april 1-én kora 84. évében. Két neje volt,

az els báró Orczy Zsuzsanna, meghalt 1783-ban, a második b. Ghil-

lányi Julianna meghalt 1814-ben. Ezektl tizenhét gyermeke született,

kikbl tiz gyermek és 37 unoka és kis unoka élte öt túl. Azon ritka

örömben részesült meg életében, hogy két fia Ignáczés Perencz
mint altábornagyok üdvözölhették Öt a katonai pályán. Gyermekei kö-

zül elésorolhatók a következk :

1. Magdolna.
2. Zsuzsanna báró Vécseyné.

3. II. Ferencz szül. 1774. nov. 17-én. Mint katona szintén

még atyja életében altábornagyságtg emelkedett, és 1823-ban a 31.

számú m. gyalog ezred tulajdonosa lett. Erdélyben lévén állomása, és on-

nan nsülvén, feleségül vévén Macskásy Annát, ott lépett nyugalomra

és ott telepedett is meg. Meghalt 1829. jan. 29-én. Nevezett nejétl, ki

1843-ban nov. 4. kora 58. évében halt meg, Öt gyermeke maradt, úgy-

mint :

a) II. Mihály, ki a katonai pályán szintén örnagyságig szol-

gált. Meghalt 1849-ben. Nejétl báró Kemény Katalintól két gyermeke

maradt : B e r t a és Emma
b) Amália
c) Sámuel szül. 1812-ben. Az erdélyi fókormányszéknél

fogalmazó volt Nül vett bátyja özvegyét báró Kemény Katalint, kitol

fia Gejza született 1852-ben.

d) Paulina báró Splényi Henrikné, és

e) Mária gróf Lázár Miklósné.
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4. Francxiska Desewfiy Sándorné.

5. II. Ignác z szül. Majlandban 1772-ben ]

) Tizenhét éves ko-

rában atyja oldalánál mint fhadnagy harczolt a török háborúban, és

Kalafátnál kitüntetvén magát és meg is sebesitetvén, kapitány lett a 2.

huszár ezredben. 1793-ban a franczia háborúban aratott babérts a kö-

vetkez évben Belgiumban harczolt, és egy alkalommal Qy'órgy an

goly király által különösen megdicsértetett. 1797-ben Stiriában neve-

zetes számú gyalogságot mentett meg a körülvev ellenségtl. 1799-ben

az olasz hadjáratban, 1800-ban Marengónái harczolt. 1801-ben mint

alezredes, majd mint ezredes a szabolcsi fbikel nemes sereg élére ál-

litaiott. 1808-ban tábornokká neveztetvén, 1809-ben az olasz hadjárat-

ban tüntette ki magát. 1813-ban már mint altábornagy vezényelt a ha-

naui csatában. Franczia ország megszállásakor a Briennei csatában osz-

tályával a balszárnyat támadta és nyomta meg, miért I. Sándor orosz

czártól Sz, Anna rendjét nyerte, és a Bajor királytól is rendjellel díszi-

tetett A háború végévei Pesten nyert állomást 1825-ben a % huszár ez-

redtulajdonosává, 1830-ban vai. bels titkos tanácsossá, 1831-ben lovas-

sági tábornokká és Ferdinánd fo herozeg mint a magyarországi seregek

fparancsnoka mellé oldalas segéddé neveztetett. 1833-ban Eszterházy

Miklós herczeg halála után régiebb szóbeli ígérete folytán I. Ferenez ki*

rály harmadnapra a magyar ns. test-r sereg fkapitányává nevezte

ki; mely állomásában mint ország zászlósa valamennyi törvényható-

ságtól üdvozöltetett 1838-ban ülte katonai pályájának félszázados ün-

nepét. Meghalt 1840. mart. 20-án Miskolczon kora 69. évében. Nejétl

nagyazígethi Szily Máriától, ki 1830-ban csillag keresztes, 1834-ben

udvari palota hölgy lett, és 1858-ban jan. 2-án kora 7 7* évében Pátyon

(Buda mellett) halt meg, következ nyolcz gyermeke voít»

a) Mária szül. 1810-ben. — 1838-tól Beauffré gróf öuyon
Richárd magyar tábornok neje.

b) Amália 1833. óta gróf Beckers Alfonz felesége.

c) Sarolta (v. Karolina) 1853-tól Fáy Álajosné.

d) Áugttsta, mh.

e) Jozefina, mh.

f) Lajos szül 1817. sept 25-én. 1848-ban már kapitány,

A magyar forradalomban tevékeny részt vett és mint országos ügynök

Carlo Aiberto királynál mködött A novarai csata után Svajczba me-

') Családi kézies szerint, de más adat után mely szerint 1840-ben kora

69. évébm halt meg, — 1779. évre esik születése.

JtlGYABORSXÁG CSALÁDAÍ X. KÖT. 22
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nekiüt, utóbb Franczia és Angol-országban tartózkodott; végre Szí-

riába Daraaskusba ment és sógorával Guyonnai török szolgálatba ál-

lott. Azonban a keleti éghajlat és sanyarú viszonyai lelkét megtörék

és elméjében megháborodva, sok viszontagság után 1860. január 13.

Konstantinápolyban meghalt. Eltemettetett Pérában, hol ottani magyar

társai által emelt szerény emlék jelöli sírját.

g) Béla szül. 1819. febr. 5-én. Nejétl Coulon Ernesztiná-

tól (ki szül. 1839. dec. 10.) gyermekei : 1. Pál szüL 1858. mart. 4.

— 2, Gabriella szül. 1859. mart. 13. — 3. Ern szül 1861.

jan. 30. — 4. Sándor szül. 1863. sept. 7-én.

k) Ge j za szül. 1830. jun. 14-én Meghalt mmd fhadnagy

1840. jul. 4-én.

6. Katalin 1808-ban Zoltán Pálné.

7. Petronella szül. 1780. jun. 29-én. Csillagkerésztes hölgy

;

gróf Wandernath Ferencz neje.

8. Anna 1-ször Csörgö-né, utóbb gróf Sztárayné.

9. István sz. 1780. Katonai pályára lépvén, 1799-ben Pestrl

sietve utazott Tyrolisba ezredéhez, hová bátyjával Ignáczcsal épen a

roveretói ütközet elö estéjén érkeztek ; és másnap István az ütközet-

ben elesett

10. Konstanczia Szirmayné.

11. József szül. 1781-ben, meghalt 1849-ben mint alezredes.

12. Amália Festetieh Antalné.

II. József ága.

II. J ó z s e f I. Gábornak fia szül. 1744-ben. Hívataloa pályára

lépvén, már 1770—74-ben cs. kir. kamarás és a m. kir. udvari kamara

tanácsosa volt, utóbb IL József császár alatt már 1787-ben valós, bels

titk. tanácsos, Tolna vármegye fispánja, továbbá Baranya, Somogy,

Szerem és Vercze vármegyék fispáni helyettese, és a nevezett me-

gyékben királyi biztos volt. 1802-ben az országgylés által korona-r-

nek választatott. Meghalt Budán 1831. mart 10-én kora 88. évében.

JNejétl gróf Ujfaiussy Gabriellától (ki -f- 1828.) három fia volt : An-
tal, Károly és Henrik. Ezek közül Antal még 1797-ben ele-

sett Tyrol-ban a franczia háborúban.

Károly szül. 1772. aug. 21-én. l
) Volt cs. kir. kapitány ós ka~

marás. Meghalt 1863. május 21-én kora 89 évében. l
) Eltemetteteti

') Családi közlés szerint. A góthai almanach szerint szülét 1780 aug. H
#

') £ sserint ha 89. 4 vében halt meg, született volna 1774-ben. Átalftfon

— úgy látszik — a születési évak közlése nem egészen pontot.
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ideiglenesen a Bárándi sírkertbe. Lakott Erdélyben Küküllö megyében

Pánádon. Nejétl báró Toroezkay Jozefinától (f 1850.) hét gyermeke

született, mint következnek :

a) Károly elhalt.

b) Z s i g m* o n d elhalt.

c) Albert szül. 1809. octob. 6-án cs. kir. kamarás és szá-

zados. Lakik Pánádon Küküllö vármegyében.

d) Mária, elhalt.

e) István, mint kapitány, elhalt.

f) II. Henrik szül. 1811. nov. 22-én. Lakik Magyar or-

szágban Fejér vármegyében Sz. Fejérvárott, hol a gazdasági egylet

és egyéb országos érdek ügyek hazafias pártolója. Nejétl báró Splényi

Paulinától (Splényi Ferencz altábornagy leányától) fia Ödön szül.

1842. nov. 24-én.

g) Antal szül. 1816-ban. Lakik Küküllö megyében Pá-

nádon. Neje Dániel Emilia.

I. Henrik (II. Józsefnek fia) szül. 1782-ben, volt cs. k. kapi-

tány. Lakik Pozsonyban. Neje Kirchenbetter Izabella.

A család si nemesi czímere — mint följebb a metszvény ábrá-

zolja — a paizs kék udvarában zöld téren hátulsó lábain ágaskodó fe-

kete medve, els lábaival nyitott könyvet tartva. A paizs fölötti sisak

koronáján két elefánt ormány között, melyek közül a jobb oldali félig

arany, félig kék, a baloldali félig kék, félig arany, hal (tán ponty) fek-

szik, azoh szétterjesztett szárnyakkal daru áll, csrével a hal fejét

vagdalva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstkék.

Spolky céalád. (Máskép Szpolky st Szpoleczkyis)
Trencsin vármegye nemesi összeírásában fordul el mint czímerleveles

nemes család. Az armalis levelet 1647-ben Spolky P á 1 azon megyében

hirdetteté ki. Már 1666-ban a nemesi lajstrom Szpoleczky néven mu-

tatja Trencsin város lakosai között. így találni egyik tagját 1781-ben

is Trencsin városi székhelyén. ')

Különben a Teszléry család egyik ága is e néven ismeretes.

Spolarich család. Horváth országban virágzott a XVH. szá-

zadban, midn közülök Spolarich Péter az 1635. és 1638. évi ország-

gylések által több tárgyban országos biztosképen kiküldetett. *)

Spóner család. Szepes megyei, mo3t Abauj megyében is elter-

') Szontagb Dán. közlése.

5 1685. és 1638. évi törv. czikkek.

22*
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jedt család, mely Késmárk sz. kir, váro&ából ered, bol Spóner T o-

b iús iö48-ban azon alkalommal, midn a város és Tökoly István kö-

zött némely viszály forgott fen, nevezetes szerepet játszott. l
)

T ó b i á s nak unokája Antal sz. kir. Késmárk város köztisz-

teletben állott fjegyzje és több ízben országgylési követe. 1702-ben

nyert czímeres nemes levelet, mely ugyan azon évben Gomör várme-

gyében, 1725-ben pedig Szé-

pe a megyében kihirdettetett.

Midn Késmárk városa Tö-

koly htlensége és magvasza-

kadta folvtán urodalmait kir.

adomány utján nyerte, neve-

zett Spóner Antal a város-

tól átvette a Kakas Lomniczi

és Hunfalvi jószágot , s ez

által, — habár késbb a bir-

tok egy vészét , miDt zálogot

kiadni kénytelenítetett — csa-

1adjanak ott maradó lakhelyet

éa birtokot szerzett. Eit még
i 748-ban is, és nejével Mel-

ezer Zsuzsannával következ

családfái 2
) aikotott r

II. Antal

t

Spóner I. Antal

1702. f 1750.

(Melczer Zsuzsi)

. Lukács Katalin
(Mudrxny (1. Goldberger Dávid
Zsuzsanna) 2. Budányi Murvás)

Mária
Mudránvi
Sámuel)

Zsuzsi
(Pulszky
Sámuel

)

JII. Antal f i»2ü.

(felsö-oroB/.fonyi

Kiss Er/se)

Folyt a kó9. lapon.

') Genersich Késmárk város törté'nete'ben,
3
) CBaládi közlék szerint.
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III. Antal f 1820., ki az elbbi lapon.

(felsS-orosztonyi

Kiss Erzse)

IV. Antal Donát
szül 17G9. f!845.

Tivadar
síül. 1810

orsz. gyül.ke'pv.l86i.

(1. Wieland Amália
. +1849.

2. Máriássy Ottilia)
l i

Zsuzsa

f 1845.

(Wieland
János)

Imre I. Pál

t 1812; fl847.
(Engel Janka) (Genersich

Erzse'beO

Júlia. Erzse. V. Antal
1848. fszolga- *L g
biró f 1853. » 8.

Ferencz

f 1849.

(Frumann
Amália)

Ludmilla >- Paula Imre Zsuzsa Pál
(Goldberger <§ (Pazar sz. 1816. (Wieland sz.1825.

Imre) » Károly) cs. kir. Antal) Vajkóczon
kapit. Abaujban.

Farkai Ödön
ra. 1887. sz. 1840.

Andor Margit
sz. 1842. sz. 1844.

r——

—

Valéria
(Máriássy
Napóleon)

Gusztáv
lak. Rozgony
(Máriássy
Amália)

Matild. Angelika. Ferencz. Sándor. Mária. Gyula.

Sándor
cs. k. fhada.

(Hmmel
Mária)

Valéria.

A család jelenleg Szepes és Abauj megyében székei.

Szepes megyében Antal-Donátnak fia Tivadar (szüL 1810.)

az 1861. évi országgylésen képvisel volt. Lak. Kakas-Lommezon.

V. Antal (Imrének fia) 1839-ben Szepes megye rendsz. esküdt-

je, 1846-tói alszolgabirája, 1848-ban f szolgabíró. Meghalt 1853-ban.

I. Pál az eperjesi ágost. evang. ftanodának 26 évig felügye-

lje. Meghalt 1846-ban kora 64. évében. Ennek egyik fia Imre cs.

kir. kapitány, másik fia II. Pál. Lakik Vajkóczon Abanj megyében,

Ferencznek egyik fia Gusztáv lakik Abauj megyében

Rozgonyban ; másik fia Sándor cs. kir. fhadnagy.

A család, prot. ágostai vallású.

Czimere vörös naizs. melvnek aliát koronával fedett hármas ha-

lom képezi, fölötte Magyarország teljes czimere áll, és abból pálmafa

emelkedik ki, melyen koszlop nyugszik. A paizs fölötti sisak koroná-

jából szintén pálmafa emelkedik ki, koszloppal terhelve. Foszladék

jobbról aranykék, balról ezüstvörös 5 mint itt a metszvény'az egész czi*

mert ábrázolja.

Spornay család. Zemplin vármegye czimerleveles nemes esa

ládái közé soroztatik. *)

') Szirmay, C. Zemplin not. top, 117
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Sréter család. (Szandai) Egyike azon elkel nemes családok-

nak, melyek a bányavárosok régi meg telepeden közül emelkedtek ki.

Idegen hangzású családoknevök daczára, mely hajdán „Schrötteru és

n Schretter
u alakban is íratott, meghonosodásuk legalább a XVI. szá-

zad els felére, a mohácsi idszak eltti idkre tehet. Ide mutat azon

körülmény, mely szerint, mint Besztercze sz. kir. város törzsökös la-

kói, még a magyar nemesség nyerése eltt e városról, mint si fész-

kükrl és ottani birtokos állapotuknál fogva „beszterczei Sré-

t e r"*eknek (Schretter de Novizolio) neveztettek.

A XVI. század derekán a beszterczei Sréter családból három de-

rék testvér vált ki. névszerint János, Gáspár és Menyhért,
kik közül az els a pozsonyi kir. kamaránál hivataloskodván, e pályán

s egyéb alkalmakkal szerzett érdemeinél fogva maga é3 nevezett test-

vérei és utódaik részére Miksa királytói Bécsben 1669. évi mart

22-én kelt és „beszterczei" elnévvel megnemesítö czimeres le-

velet nyert, *) mely nemes levél 1570-ben remete sz. Pál ünnepe utáni

3-ik ferián Nyitra megye közgylésen kihirdettetett.

Gáspárnak és Menyhértnek utódaik közül, kik azon-

ban a XVII. század folytán mag nélkül kihaltak, ismeretes nevezete-

sebb férfiak voltak : Schretter Károly, ki 1644. febr. 14-én Kormö-

czön született, *) és a protestáns családból vagy atyja , vagy ö a kath*

vallásra térvén, Nagy-Szombatban a Jézu3társaságába állott. Grécz-

ben a hittant hallgatta, azután Nagy-Szombatban és Bécsben hat évig

a bölcsészetet tanította, majd Nagy-Szombatban az egyházijog tanára ki-

lencz évig, végre a Gyri és Lcsei rendház Igazgatója volt. a
) Tudo-

mányos képzettségét és mély tanultságit igazolja jogtani munkája,

mely „Concordia Juris Hungarici cum Jure civili et canonico in causis

te8lamentarÜ8 et ultimat voluntatÍ8
u

, czim alatt Nagyszombatban 4-rét-

1698-ban kinyomatott. Ennek rokona.

Vilmos 1687-ben a pozsonyi és szepesi kamara tanácsosa volt. 8
)

') Az eredeti függ pecsétes kir. oklevél szerint; — örömmel jegyezvén

itt meg, miszerint szerencsém volt a család érdekes levétárában kutathatni,

és itt közlend hiteles adataimat közvetlenül az eredeti okmányokból me-

ríthetni.

a
) Lásd Pray Mss. tomo XVIII. Fejér G. História Acad. Scientiarum. p.

20. 34. hol születési éve 1643-ra van téve. Lásd róla Pauler értekezését a

nagyszombati jogtudósokról a M. A. Értesítben.
s

) Bel. M. Notitia nova Hung. temo I. 459. v. ö. IV. 406- Tán ezen Vil-

mosnak leánya^volt azon 3. Kata, ki 1693-ban Nagy Mihálynak neje, férjével

Enesén Gyr megyében 1728-ig, miden már Özvegy volt, zálogjogon birt.
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A két testvérnek Gáspárnak és Menyhértnek ága kihalván, a fö

szerznek Jánosnak, kinek ága a prot. vallás híve maradt, utódai

közül a XVIL század végén egy, mondhatni lángesz, férfiú : S r é t e r

János vált ki. Alapos képzetségérl, korában feltn széles és sok

oldalú ismereteirl, kitartó fáradhatlan erélyérl, és szilárd jellemérl ta-

núságot tesz azon változás- és viszontagságteljes életpálya, melyet dics-

séggel és teljes sikerrel megfutott. Már ifjúságában (mert az adatok

összevetése szerint alig volt 24 éves ifjú) Apaffy Mihály erdélyi feje-

delem szolgálatában találjuk, ki mint hívét 1680-ban maj. 5 én Gyula

Fejérvárról megbizássai küldte a lengyel királyhoz.
v
) A következ

évben hadadi gróf Wesselényi László özvegyének Bakos Zsuzsanná-

nak volt udvari fo embere, a -midn ennek ügyeiben Gr. Caprara

Aeneas császári lovas tábornok és Magyarország alsó részeinek f ve-

zére útlevelével 2
) az ország alsó részeiben járt. Majd Tököly Imre

pártján állt, és ennek lön tevékeny híve. Tököly ismerve ügyességé^

diplomatiai küldetésekkel is megbízta. így 1684-ben a franczia király-

hoz küldötte, hová — mint napló-jegyzete mutatja — Kis-Várdából

1684. febr. 8-án indult meg, Törökországon keresztül. Visszajött 1685

febr. 18-án. Nem sokára ismét a Lengyei királyhoz indult Kassáról,

ugyancsak Tököly megbízásából. 8
) Még drágább, becsesebb kincsét bíz-

ta reá Tököly, mindn öt Munkács várába neje Zrínyi Hona mellé ren-

dolé. És ö itt i* helyén maradt. Maga irja késbbi levelei egyikében 4
)

Rákóczyhoz, miszerint (1688. jan 18-án) midn hosszas ostrom és némi

árulás folytán Munkács vára bizonyos pontok mellett feladatott, ak-

kor is vonakodott vala meghódolni, és készen állott Tökölyt számze-

tésébe is követni, ha hogy az lehetséges lett volna. És mind addig a

feladásba meg sem egyezett, míg Tököly t a neki esküdt hség alól

föl nem oldotta. Feladatván Munkács, miután imént emiitett szándoka

nem teljesülhetett, a capttnlatio föltételeinél fogva jan. 20-án Caraffa

tábornagytól két rendbeli parancsot eszközlött ki, egyiket a szepesi,

másikat a pozsonyi kamarához intézve, amazt Beregh megyei, az utób-

bi Trencsin és Hont megyei elkobbzott javainak visszaadatása iránt. )

s

) Eredeti.

*) Eredeti, költ Lécéén 1681. febr. 22.
a
) Kegeiius : Duodecim Piae mediiationes.Leutsch oviae 1679. cziraü ima-

könyvébe jegyzett napló-adatai.

*) Eredeti fogalmazat.

Eredetiek
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Munkács feladása után haza tért birtokára Zólyom megyei

Ribár helységbe, melynek átellenében a Garan íuisó partján fekszik

Hajnik helysége, a Bezegh család si^székhelye. Itt, laktak akkora Ca-

raffa által Eperjesen kivégeztetett Bezegh Györgynek, a kassai kama-

rai javak igazgatójának, egykor Nógrád és Heves jeles fjegyzjének

özvegye Libercsei Zsuzsanna, és árvái, köztök a szz Bezegh Éva is-

Sréter János szerelemre gerjedt a méla, és elmés hajadon iránt,

és elgyíírüzte. Es ámbár némi félre értés majd szakadást okozott köz-

tok. egy pár érdekes szerelmi levél hamar helyre állitá az elbbi, söt

még forróbb ragaszkodást, !
) melyet végre 1689. nov. 13-án ünnepélyes

nász Örökre szentesített.
a
) Házassága után a foglalkozást keres férfiú

hivatalos pályára szentelte magát, és mert kitn tehetsége csak ha-

mar ismeretessé lön, már 1694.sept. 23-án Zólyom megye másod alispán-

jává választatott, és e tisztben maradt folytonosan megválasztva és meg-

erösitve, többször elsnek is kijelölve, egészen a Rákóczyforradalom

kezdetéig. Még Tokajnál táborozott Rákóczy, midn Sréter János már
hódolt és felajánlá hségét és szolgálatát. Es a fölkel vezér már 1703.

octob. 18-án— mint kinevez oklevelében irja
k
) — „megtekintvén hí-

vünknek, hozzánk és édes nemzetünkhöz a mostani közügynek folyta-

tásában való igaz hazafiúi szeretetét és készségét, — az egész Bányavá-

rosok fkapitányává és parancsnokává nevezte ki; másnap pedig

Trencsin és Zólyom megyei birtokaira nézve ótaiom levéllel látta el.
&
)

A következ év folytán e^y lovas és egy gyalog ezred Ezredese és a

Zólyom megyei fiscalis jószágok Igazgatója (Praefectus) lön ; nrint ezt

Rákóczynak 1705. jan. 20-án hozzá irt levele tanúsítja.
6
) Azonban

ezek mellett még inkább szükség volt az ö tehetségére oly téren, mely-

re fleg akkor kevés volt hívatva, értjük a tüzérség kezelését. Rákó-

') Meg van a családi levéltár ereklyéi közt az eredeti levél, melyben Be-

zegh Éva írja, hogy jegygyrje visszaküldésérl értesült, s melyre viszonzá-

sai két egymáshoz forrt és elfrészelt szivet küld jegyesének , erre Sréter

János legforróbb érzelm magyar versekben Örök szerelemrl válaszolt. E levél

s meg van.

*) Imakönyvi jegyzeteiben, hová gyermekei születéseit is írta.

;

' ) Zólyom megye jegyz könyveibl hiteles kivonat szerint, roelj ta-

nusitja, hogy 1695. dec. 22. 1696. oct 13 1697. jul. 30. és sept. 5. 1698. oct 29.

1699. oct, 14. és 1700. dec 10-én is megválasztatott is megersített. — Más ok-

levél bizonyítja, hogy az volt még 1701. oct. 16-án is.

4
) Eredeti. 12. az.

•) Eredeti, 18. «s.

•) 37. »z. alatti, és Bercsényi levele 33. az. alatt 1704. aug. 9-rl.
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czy megismerve sok oldalú képzettségét és ügyességét, több tiszte mellé

1705. dec. 18-án Sréter Jánost dandárnoki (Brigaderus) ranggal ösz-

szes tüzérsége f fölügyéljének (Supremus Inspector) kinevezte. És ez

id óta — fenmaradt levelezése s számadásai mutatják — mily sok ol-

dalú, tömérdek gondot, nagyszer figyelmet és pontos erélyt kívánó

munka vette igénybe a fáradhatlan és ügyes férfiú ritka tehetséget És

hat éven át ennyi gond, ennyi baj semfárasztáki a munka gyözoert

;

1709-ben nov. 2-án még Eperjes város és erd parancsnoksága is az

ö hségére bízatott, mint errl Bercfiényi hozzá irt levelében tudó-

sítja ') A romhányi vesztett csata után, midn Rákóczy nem egy hive

tántorodott el hségérl, és köztök Andrássy István már 1710. cVi mar-

tiusban feladá Lcsét, kétszer is felhiván kegyelem biztosítása mel-

lett Srétert a város feladására,
2
) — ö szilárdan meg állt helyén. Azon-

ban mind végig nem maradhatott Eperjes város élén, a— kuruczok ko-

eött, nevezetesen Radvánszky Jánosnak ellene sztt folytonos (mint-

maga irá) áskálodásai miatt; — miért Eperjest jól felszerelve és meg-

ersítve, 1710. év tavaszán át adta Rákóczy parancsából más oda ne-

vezett parancsnoknak ;
3
) a ki azután dec. 10-én feladta Virmont csá-

szári tábornoknak. 4
) Sréter az Eperjesi parancsnokságtól mart 22.

és april. 8. között felmentve lévén, Rákóczy fejedelem után Lengyel or-

szágba vonta magát Már 1710. dec. 11-én I. Péter czár teljes megha-

talmazottjából Dolgoruky lierczegtöl nyert Jároszlóban orosz nyelven

szabad menet és ótalom- levelet *) A bujdosok viszontagságait a kö-

vetkez évi nyárig osztá, ekkor miután 1711. jun. 14-én Sinyaván Sie-

nausky Ádám által lengyel útlevéllel ellátva lön,
6
) august 15-én társá-

val és nagyobbára rokonaival Jaraszlón írásban
7
) elbúcsúzva Rá-

koczytól, a szatmári béke biztositékainak elfogadására hazájába vissza

tért ; és hátra lev napjait, miután Porosz országból, hol tanulás végett

idztek, fiai is haza kerültek, családja körében Zólyom megyében Ri-

báron, majd pedig a Rákóczy forradalom eltt, még 1701-ben szerzett

Nógrád megyei Szandavári birtokán töltötte. Meghalt 1714, elején,

')
a
)

a
) Eredeti. Kolinovics szerint Bagosy vette át Eperjeit.

4
) Katona Hist. eritica XXXVII. 60a

•) Eredeti.

«) Eredeti.

') Szalay L. I. Rákóczy Ferencz bnjdosása 1. 154.
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febr. végén, vagy mart. kezdetén. l

) Eltemettetett következ tartalmú

síremlék 2
) alá :

Monumentum.
Fiae Memóriáé.

PerilL ac G-rosi olim Domini.
Joannis Sréter de Szanda.

ex Primariis Neogradien. et Zoliensis Comitatuum
Jur. Aesoris.

Viri
D o m i, F o r i s, Militiaeque clari

sacratum.
Futurum posteritatis s u a e

rarae mans vetudinig
Primi aquisitorig Bonorum Szanda

Humanaeque caducitatig
Documentum.

Ponente lapidem conjuge
Eva Bezegh de Hainik

ouin Prolibug Adamo, Joanne, Eva et Georgio
Anno Domini 1714.

DUcite a me, quia sttm mitis tt humüis corde.

MatK XL
Sréter János családja második megalapítójának tekinthet.

Használva állását, melyre kitn tehetsége és a szerencse emelte, jelen-

tékeny vagyont szerzett. Nem említve Trencsin megyei birtokát, mely

ösi lehetett, Zólyom megyei Ribári birtokát még 1696-ban jelentékeny

szerzeménynyel szaporitá, és arra azon évi mart. 13-kán hzg. Esz-

terházy Páltól nádori adományt szerezvén, dec. 1-én a turóczi konvent

által beiktattatott. Két év múlva Hajnik helységben is birtokrészt szerez-

vén, abba I. Leopoldnak 1698. mart. 22-én kelt megegyez kir. ado-

mánya mellett sept. 10-én a turóczi convent által szintén beiktattatott.

Bereg megyében még Tökoly idejében Lónyai Lászlótól Boltrágy, Ha-

rangláb, Kis és Nagy-Lónya stb. helységekben tetemes birtokot szerez-

vén, ezeket 1700. évben a leleszi convent eltti örökös bevallás sze-

rint elcserélte Lónyai László örököseivel a Lónyai családnak Nógrád

megyei Szandavári birtokaiért, melyekre azután 1701. mart. 6-án I.

') 1714. mart. 5-én már Özvegye Eperjestl azon frcz-koporsát kérte, me
lyei férje ottan hagyott.

!

) Mely fólött a családi czimer diszlett.



8BÉTER. 347

Leopold királytól királyi beleegyez adományt nyervén, azokba april.30-

án a Turóczi convent által ünnepélyesen bevezettetett ; és ezid óta csa-

ládjának e birtok mellett „a z a n d a i
u elönevét is megalapitá. Nem em-

lítjük ezek mellett még egyéb szintén nejével közösen nyert adományait,

melyek részint teljesen létre nem jöttek, részint idvel elidegenítettek. *)

Sréter II. Jánosnak nejétl Bezegh Évától, (ki i 725-ben már Thas-

«y Ferencz bitestársa volt,) következ gyermekei születtek : 1. A d á m,

kirl alább, 2. III. János, kirl alább, 3. Imre és 4. Éva ikrek,

szül. 1697. nov. 1-én. Imre korán elhalt; Éva pedig felnevelkedvén,

idvel férjhez ment öosztonyi Jánoshoz, és sanyja lön a öosztonyi esa-

lád protest. ágának. 5. Gry ö r gy}
kirl alább, és 6. Mária, ki 1707.

évben született, és valószinüieg korán elhalt. A nevezett három fiú máig

él három ágnak terjesztje lett, és ágaikról egyenként fogunk emlékezni.

I. Ádám ága.

I. Ádám (II. Jánosnak a tüzér dandárnoknak légidsb fia (szü-

letett 1690* oetober 27-én. *) Derék atyja jeles neveltetésérl gon-

doskodván, t testvérével Jánossal együtt külföldön iskoláztatta ; Ádám
nevezetesen Berlinben tanúit, és ott idzvén még a magyarországi har-

czok végén is, a porosz királyi gyalog rségben hadnagy volt. E ranggal

jött haza is a magas termet, barna, 22 éves ifjú testvérével Jánossal

együtt Drezdán, 3
) Prágán, 4

) keresztül 1713-ban, az atyja által gróf

Pálfly János m. orsz. fkormányzótól eszközölt útlevél mellett.
5
) Haza

érkezvén, miután — úgy látszik — hivatalt nera vállalt, megnsült,

feleségül vévén Trencsin megyébl a szedlicsnai Lipszky családból

Lipszky Juliannát, kitl fia született Mihály, maga pedig

Ádám — úgy látszik — az 1755. évet sem érte el. Nevezett fia

I. Mihály Nógrád vármegyénél hivatalos pályára adván ma-

gát, r< 62-ben fópénztárnok, utóbb, még 1 788-ban is, tbiró volt. Nejétl

Bossányi Juliannától három gyermeke maradt : 1. Éva, elbb nagy-

palugyai Plathy Imrének, utóbb Ócsai Balogh Péternek felesége. 2. II.

') A szandavári birtokok hasonnev váron kivtil álltak : Szandavárailya,

Surány, egész Szandakér, és Becskei részbirtokbóL Ezen felül egy, 1703. évi, a

Jus armorum"-ért, fizetett nyugta szerint birta Nógrádban a Nempti pusztát is,

és Rétságon részbirtokot.
5
) Az atyjának imakönyvébe jegyzett adat szerint.

') Drezdai útlevele kelt 1713. maj. 16.

*) Prágai útlevele kelt 1713. maj. 30-án, és tartalmazza személyes leira-

tát, mindkettben porosz kir. hadnagynak nevezve.

») Kelt 1713. febr. 80-án.
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Ádám, 1792-ben Nógiád megye alszolgabirája. ki ntlenül halt meg,

és 3. II. Mihály, ki 1792-ben Nógrád megye els aljegyzi hivatalát

viselte. Ez si birtokai mellé az */6 részben öröklött T. Sz. Imrei pusztán

még korszer gazdálkodása által ottani birtokát mintegy 10 ezer holdi] vi

terjedelemre szaporította és gyermekeit kitüno vagyonossagra emeltr.

Nejétl losonczi Gyürky Klárától következ nyolez gyermeke maradt :

a) István fiatal korában katona, mely pályától huszár had-

nagyi ranggal elbúcsúzván . az 1848, eltti idkben megyei tábla-

biró volt. Nejétl kis-bózsvai Berhelyi Kiementinától gyermekei Ist-

ván és Klára.

b) Péter, meghalt 1824. korul magtalanul.

o) Mihály fiatalkorában 1828. oct. 8 ától 1834. július 18-ig

Nógrád megye alszolgabirája volt. Utóbb táblabíró.. Gazdasági a ad-

ván magát, sz. imrei jószágát kezeli, (Ntlen.)

d) Éva elbb Dubraviezkyné Osgyánban, utóbb Szontagh Sá-

muelné.

e) Miklós táblabíró, meghalt 1840. tájáü : neje Sréter Teré-

zia (f 1833-ban) leányuk : Teréz Voxith Horváth Tamásné.

f) Petronella Losonczy Lászlóné.

g) Klára Borbély Miklésné Derzsen.

h) Amália Fazekas Károlyné.

III. János ága.

III. János (II. János tüzér dandárnok fia) szül. 1693. év iáján.

Danzigból ment Wittebergába az egyetemre 1711-ben tanulása be

fejezésére. *) 1713-ban jött haza testvérbátyjávai Ádámmal együtt, és

Nógrád megyénél közpályára lépvén, 1725-ben szbiró , 1733-ban már

másod alispán volt.
2
) Kétszer nsült, els neje királyfalvi (xer-

hard Auna volt,a második Molier Katalin. Az elbbitl születtek II.

György, ki 1755. után magtalanul meghalt, I. Pál, és J o h a n-

n a Földváry Györgyné ; a másodiktól született I. István, ki szintén

utódok nélkül múlt ki. Ezek közül egyedül

L Pál, ki 1755-ben élt, terjeszté ágazatát. Feleségétl Radvánsz-

ky Erzsébettl négy gyermeke maradt, úgymint: 1. III. György,
kirl alább, 2. Ferencz,ki magnóikul mit ki, 3. K a t a i i n Ko-

rodínyi Jánosné, és 4. Di éne s, kinek nejétl Batta leánytól gyerme-

ke nem maradt.

') Bartholomaeiaes, Memória Uugarorum p. 207.
3
) Hegyei jegyzkönyv, és Moesáry Nógrád várm. leírása IV.
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III, György 1809-ben a francziák elleni háborúban Nógrád

megye felkel seregében rnagy volt, és 1812-ben a Ludovicea kato-

nai növeidére öt ezer ftot adott. *) Feleségétl Szent-Miklóssy Zsófiá-

tól hat gyermeke maradt, úgymint a) Antal, kinek gyermekei Adal-

bert, és Lídia Gyürkyné Becskén. b) István, kinek nejétl

Korodínyi Borbaiától gyermeke nem maradt e) IV. György magta-

lanul múlt ki, d) II. P á 1, kinek nejétl Muzay Krisztinától egy leánya

és egy fia G u s z t á v, (ügyvéd Pesten) maradtak, e) A 1 o y z i a^ Orczy

Istvánnak volt neje, ésf) Viktória.

Ezen ágon III. György utódai a kath. vallásban neveltetvén, je-

lenleg Gusztáv e valláshoz tartozik

.

I. György ága.

I. György (II. János dandárnok fia) született 1702-ben 2
) april

17-én. A köz-ügyekben, csak mint megyei táblabiró vett részt.

Meghalt 1767. évi nov. Lén. Kétszer lépett házaságra, els neje : Görgey

Johanna Mária Klára volt, ettl született leánya : Mária Prónay Mi-

hályné. Második neje ráhoi Jánoky Katalin volt, kitl maradtak

gyermekei : IV. J á n o s, kirl alább ; Erzsébet Sándor Károlyné,

rahait 1 803. mart. 8-án, és Zsuzsanna Sándor Pálné.

IV. János szintén megyei táblabiró volt. Meghalt 1795. octob.

2-án. Felesége egymás után három volt ; az els assakürthi Ghyczy
.Julianna, kitl következ három gyermeke született :

1. Karolina ozoróczi és kohanóczi Ottlik Józsefné,

2. V. János szül. 1776. körül. Ifjú korában a Barco hu-

szár ezredben cadet, az 1809. évi nemesi insurrectioban kapitány, meg-

halt 1835-ben. Nejétl sédeni Ambrózy Klárától maradtak gyermekei : 1.

Eduárd volt ra. kir. testr, kinek nejétl Scheaering Máriától leá-

nya Klára Boltizár Pálné, — és 2. Anna Madarassy Miksáné Gu-

szonán.

3. Konstanczia elbb slavmezai Sándor Lászlóné, et*

tol elválva Hültl Fidé! katona tiszthez meni férjhez, meghalt 1810.

körül.

IV. Jánosnak második nejétl budaméri üjházy Erzsébetl fija

4. József szül. 1781. octob. 26-án. Nógrád megyének
egyik elkel táblabírája, tudományos miveltségü jeles fórfiú ; ki hites

vaeható.

') 1812. cvi o«í. gylési 8. törv. czikk.
2

) A menyire az imakönyvi jegyzék elhalavanyúlt iratából meg ki oi-



550 SHÉTEK.

társától Gosztonyi Antóniától (mhalt 1840.) megyéje egyik legkitnbb

férfiát VI. Jánost nemzette és nevelte Meghalt 1850. sept. 27-ón.

Nevezett nejétl meglett kortért négy gyermeke következ • a) VI. Já-

nos (Imre) szül. 1806. jan. 12-én. Jelesül elvégezvén iskolai pályáját,

és 1826-ban kitn ügyvédi vizsgálatot tévén, Nógrád megyénél mint

tiszt, aljegyz kezdé meg hivatalos pályái át: és azon fáradhatlan szor-

galma és beható éles tehetségének sokszerü jeleit adta. 1832-ben másod

al-, 1836-ban els ai-jegyznek f-jegyzi ranggal, 1838-ban pedig való-

ságos fjegyznek, 1839-ben a legátalánosabb elismerés mellett másod-al-

ispánnak választatott. Azonban alispán társának hosszas betegsége alatt

és 1841-ben be iskovetkezett halála után a megye kormányzatát telje-

sen vitte ; és túlzás nélkül mondhatni, els hivatalos belépésétl ide-

jét s tehetségét a megye dolgainak szentelve , mint kezd jegyz a leg-

fárasztóbb, tiz év óta elmaradt tisztviseli jelentésekrl és teendkrl

a megyei jegyzkönyvekbl kimutatást készitett. 1831-ben részt vett

az országgylési munkálatok szerkesztésében. A nógrádi nemzeti inté-

zetnek 8 éven át munkás titoknoka volt. Es kezdte meg els az or-

szágban mint alispán a megye egész évi beligazgatásáról , és legel-

ször is 1828-tól kezdve adott ily jelentést, mely ki is nyomatott. M-
veltsége és képzettsége, mely a jogi és a politikai tudományokban ala-

pos és teljes volt, kiterjedt a mvészetekre és nyelvekre is, tudott gui-

tározni, zongorázni, a magyar, latin és német nyelven kivül kitünleg

francziáúl , olaszul , st spanyolul és angolul is folyvást beszélni, és

Sheridan, Byron, Shakespeare, Mirabeau, Cervantes, Tasso, Goldoni

s többek munkáiból sokat forditott. Mit lehetett vala még utóbb tit!

remélni, mutatja jeles publicistái dolgozata, mely halála után. „Visszs*

emlékezések" czim alatt jelent meg. De a folytonos munka korán sírba

dönté a páratlan tiszta jellem, lángesz es ntlen férfiút 1842. mart

27-én kora 33. évében , azon alapos és biztos reménynyel együtt,

mely benne egy ritka nagy ember és hazafi elvesztenek megsiratására

jogositott. — b) Horácz szül. 1814-ben april 24-én, megyéjének

szintén egyik jeles mveltség volt táblabírája ; kinek nejétl ebeczki

Tihanyi Ilonától egy fia és négy leánya él : 1 . A 1 f r é d, (szül. 1845. febr.

1.) 2. M a 1 v i n a b. Podmaniczky ifj. Lászlóné. 3. M e t e 1 1 a, 4. Na-

tália, 5. Camillaa táblán láthatók.— c) Teréz Sróter Miklósné,

— ésd) Aglája Révay Károlyné.

IV. Jánosnak harmadik feleségétl kubínyi és bertelenfalvi

Kubinyi Rozáliától fija
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5. László szül. 1 784. oct. havában. Nógrád megyénél hi-

vatalos pályára lépve, már 1809 ben ennek fo szolgabirájává választa-

tott, és e tisztet dicsérettel hosszú idn át viselte 1828-ig, egyszersmind

a nógrádi evang. fesperességnek is ffelügyelje volt. Meghalt 1863.

évi martinában. Nejétl Beniczky Évától, kii81 3. dec, 31-ón halt meg,

következ hat gyermeke maradt :

a) Miklós, ifjú korában 1828-tól - 1832-ig Nógrád me-

gyének tiszti altigyésze.

b) Franciska Mocsáry Imrének volt hitvese.

c) László Nógrád megyének 1 842-tl fbiztosa, ^846-tól

másod alispánja, és 1848-ban országgylési képviselje ; az ellenzéki

pártnak szilárd eivü híve volt, és 1849-ben Debreczenben is végig kö-

vetkezetes kitartással képvisel maradt. Nejétl Hanzély Apollóniától

fia Ferenez szül. 1848. aug. hóban.

d) Rozália mikófalvi fiekény János neje.

e) Kálmán 1836—39-ig Nógrád megyének volt rendsze-

rinti esküdtje.

f) Laj o s 1848-ban a 12. számú Nádor huszár ezredben cs.

kir. kapitány ; a forradalom kezdetén Lengyel országból, hol ezrede fe-

küdt , Dessewy Dénes hadnagyával együtt századát a magyar kor-

mány szolgálatára haza vezette, és a íorr&doniban mint ezredes szolgált.

1849. elején WindschaChtnál karján ersen megsebesülve, a forradalom

végén folytonosan üldöztetve, csonka karral Belgiumba menekült.

A családfa közetkez :

I. tábla.
Sréter N.

^
i

I. János Gáspár Menyhárt
1569. 1569. 1569.

r "-*
1

N. N.
i

«.* i i

2L2L
II. János

Tüzér dandárnok.
ezredes

Zólyomi alispán

fl7%
(Bezegh Eva)

I. Ádám III. János Imre Éva I. György Mária
szül. 1690. Nógrádi szül. 1697. sz. 1697. sz. 1702. f 1767. sz. 1707.

(Lipezky Julianna) alispán 1733. f (Gosztouyi (1. Görgey Janka f
•jn, . tt~,£w ' (1- Gerhard Anna János) 2. Jáuoky Kata)Frfy<. g.^H(

2MoV8rK>tf) &7^ST
Foty. III. táblán.
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II. tábla.

Eva
(1. Plathy Imre
2. ócsai Balogh
Péter föiep.

1. Ádám. ki az I. táblán.

sz. 1620.

(Lipszky Julianna)

I. Mihály
Nógrád v. fpénz-

tárnok 1762.

(Bobflányi Johanna)

II. Ádám
szolgabíró 1792.

f

ÍI. Mihály
i792. aljegyz'

(los. Gyürky Klára

látván Péter Mihály Eva Miklós Petronella Klára Amália
(Berfaelyi (ntlen) 1828. (Dubra- f 1840. (Losonczy (Borbély (Fazekas
Clementina f szbiró viczky N. (Sréter László) Miklós; Károly)

I
(ntlen) 2. Szontagh Teréz

Sámuel) f *333»
r

Teréz
(Vox. Horváth

Tamás)

litván. Klára.

III. tábla.

III. János, ki az I. táblán.

Nógrádi alispán

1733.

(1. Gerhard Anna)
2. Moller Kata)

1-tl II. György 1755. I. Pál Janka
f 1755 (Földváry

(Radvánszky Gyórgyné)
Erzse)

Dénes

2-tól I. István

1

III. György Dénes Katalin
1809. ine. rnagy (Batta N.) (Korodinyi

(Szentroíklóssy Zsófia,) f János)

Ferencz
+

Antal. István
(Korodinyi

Bora)

t

IV. Gvörgy II. Pál
*1

Alojzia Victoria.

(Muzay (Orczy István)

Krisztina)

Adalbert
Csesztvén.

Lidía
(Gyürkyné
Becskén.)

Gusztáv
Pesten ügyv.
(Féss N.)

N. leány
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VI. tábla.

L György, ki az, I. táblán.

sz. 1702. f 1767.

(I. Görgey Janka
2. Jánokj Kata)

1-tl Mária
(Próuay
Mihály)

2-tól János
mhalt 1795.

(1. Gbyczy Júlia

2. Ujhásey Erzse.

3. -Kubinyi Róza)

Erzsébet

f 1803.

(Sándor
Károly)

Zsuzsi
(Sándor
Pál)

1-tl V. János Karolina
insur. kapit. (Ottlik

sz. 1776. f 1635. József)

(Ainbrózy Klára)

i l

Ronstánrzia 2-tól József 3-tól László

(1. Sándor sz. 1 781. f 1850. sz.' 1784. f 1863.

László Nógrádi tbiró nógrádi fB sz. biró

2. Htilltl Fidél) (Gosztonvi (Beniczky Éva)
Antónia)

Eduárd az. 1803. Anna f
(Scbeueriiig Mária) (Madarassv

"

Klári
' Miksa>

(Boltizár Pál)

VI. János Horácz
sz 1806. f 1842. sz. 1814.

Nógrádi alisp. (Tibanyi
Ilona)

Teréz í>

(Sréter <£

Miklós) <|:

Alfréd Maivina Metella

ez. 1845. (b. Podmaniczkv
László)

Natália Camilla

W
<

w
O

Miklós Fáni László
v. alügyész (Mocsáry Nógrádi

Imre) alisp. képv.
(Hanzély Ápol.)

Ferenez
sz. 1848.

Rozália Kálmán Lajos
(Bekény volt r. esk. volt forrad.

János) ezredes*

A család czimere — mint a metszvény mutatja, — égszín paizs,

melynek alján hármas csúcsú halom áll, ennek középs magasabb he-

gyébl három fehér virágzó liliom emelkedik fel, a középsn természe-

tes szinti tengelicz (carduelis seu achantis avicula) ül, fölötte a paizs ud*

varában jobbról arany nap, balról ezüst félhold ragyogj a paizs fölötti

sisak királyi arany koronájából szintén a leirthoz mindenben hasonló

hármas liliom virit (madár nélkül). Foszladék jobbról ezüstvörös, bal-

ról aranykék (vagy inkább szürke).

A család s eredetére és nevére vonatkozva megemlíthetjük még,

hogy az, az 1569-ben beszterczei elnévvel magyar nemességre történt

emeltetése eltt jóval elbb moghonosulva, elbbi hazájában szintén

nemesi rangban állhatott, ide mutat elbbi német „Wohlgemuths-
h e i m i

u elneve, melyet noha a „beszterczei" és utóbb az adomá-

MAGtfiKORSZAG CSALIDAT, X. KÖTET. 23
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nyos jogú „s z a n d a i
u elönév teljesen kiszoríttatott, még egyes ágainál

il XVII. században is ismeretes volt ')

A családnév az 1569-ki nemes levélben „S e h r e 1 1 e r" alakban

fordul el ; 1660—88-ban min-

den okmányokban, valamint

az 1696. 1698. évi nádori és

királyi adományokban állan-

dóan nSréter
ünek iratik. Az

1701. évi királyi adományban

felváltva kétszer „S c h r e t-

t e r", többiszer mindég rS r é-

t e r
u -nek van írva. IL Já-

nostól 1680-tól kezdve álta-

lában a családnév mind ma-

ga a család, mind mások ál-

tal mai alakjában Íratott ; csak

elvétve idegenek, és némely

Íróink, mint Bel Mátyás, Ír-

ták Schrötter , — de legtobb-

nyire Schretter és Sebreter

alakban a meghonosított nevet.

A csalid eredetileg és máig is protestáns ágost evang. vallású,

kivévén ül. János ágát, melyen HL G y ó* r g y által ezen ágból Gr u s z

táv a kath. vallásban maradt.

$taehó család. Bihar, Békés megyei nemes család. Alapitója

Stachó János, Nagyváradi gyógyszerész és 1760 ban azon város bí-

rája *) 1766. évi octob. 8 án Mária Teréxia királyasszony tói czimeres

nemes levelet nyert, *) mely 1766. évi január 8-án Bihar megye gy-
lésén Várad-Olasziban kihirdettetett. *)

A család czímere függüleg kétféle osztott paizs, a jobb oldali

ezüst udvar alján, vizen két fehér saárnynyal ellátott kék golyó lebeg,

és azon meztelen alakban a szerencse nemtje áll bailábával, két

kezével ágyékán feje fölött egy vörös fátyolt tartva; a baloldali

kék udvarban arany bség szarv telve virággal látható, fölötte arany

') Bel M. Notitia Nova Hung. IV. p. 260.

*) B. Vay L. német bivaég. 877.
s
) Collect. herald nr. 158.

*) Bihar megyei jegyzkönyv.
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kereszt ragjog. A paizs fölötti sisak koronáján két kiterjesztett fekete

sasszárny között szintén a leírthoz hasonló bség szarv látható. Fosz-

ladék jobbról ezü>tvörös, bairól aranykék. *)

A családfa következ :

János
n .-várad! gyógyszerész

1766.

(Pongrácz Magdolna)

II. János f 1818?
Bihar v. sz.biró

(Urbányi Juliana)

I. Károly
Bihari alisp.

f!864.
(Thnrzó Eleonóra)

/

III. János
Békési cs. k. fnök

flöl.
(I. Vidovich Jozefa
& Plaesintár Kata)

—
\

II. Károly Karolina
sz. 1821. sz. 1822.

Bihari esk. (Reviczky
(Noekheim László)
Jozefa)

Jnlia Mária Elek £ O
sz. 1825. sz. 1826. sz. 1827. E=2.

(Moldován honvéd kapit. \^ *
János) Bihari esk. g

(Sánta Jozefa) ?>

r

l-'l Gyula
szül. 1827.

(Huke Karolina;

Margit. Ilona.

Etelka
sz. 1852.

Gyula (Ján. Józe.)

sz. 1863.

Az alapitónak fia II, János Bihar vármegye szolgabirája volt

-% század elején, 1807. eltt. Meghalt 1818-ban kora 61. évében Ennek
egyik fija :

' L Károly Bihar megyének ab, 1828-tól fszolgabírója, utóbb

(l$34-tl) inasod alispánja volt 1837%. Lakott Szakállon. *) Meghalt

1854-ben kora 65. évében. Nejétl nosziczi Thurzó Eleonórától Öt gyer-

meke maradt : 1. Károly (sz. 1821.) Bihar vármegyének 1848-ban

Esküdtje, 2. Karolina (szül. 1822.) Reviczky Lászlóné, 3. Ju-

liana (szül. 1826.) Moldován Jánosné. 4. Mária (szül. 1826.) 5.

Elek (szül. 1827.) 1849-ben honvéd százados, jelenleg Bihar megyei

esküdt, kinek nejétl Sánta Jozefától két leánya van : Margit és

Ilona. — 6. Geiza (sz. 1836.)

ÜL János Békés megyébe telepedett, hol nemességét 1828-

ban april. 15-én kihirdetetté. 3
) Elbb a gyulai uradalom f-

ügyésze , majd fnöke. A forradalom után Békés megye es. kir.

') Collect. herald, és Adatni Scuta gentil. XI.

*) Nemeságe Bibar megyében kihirdettetett 1820-ban is.

*) Be*kes megye jegyzkönyve 765. sz. a,

23*
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kir. fnöke volt, és Ferencz-József rend vitéze. Meghalt 1851-ben Vá-

radolasziban kora öl. évében, eltemettetett B.-Gyulán. EJsóneje Vido-

vieh Jozefa, a inásodik Placsintár Katalin volt. Etttfl született fia Gy li-

la 1827-ben Gyulán, kinek Hüke Karolina nejétl két gyermeke van,

úgymint : a) Etelka szül. í 852. és b). Gyula-János-József
szül. 1863 ban.

Stáhly csAlád. Jeles orvosokat termett család, mely a XVIL szá-

zad végén Donau-Echingenbol szakadt hazánkba. Azelsomeg települ

Stálü I. Gryörgy volt, ennek fia II. György mindketten orvosok

Pesten, ennek fia III. G-yörgy Pesten 1755-ben született. Bécsben

végezvén tanulmányait, a Steiu nev ezredben nyert alkalmazást, mint

orvos, késbb a gumpendoríi katonai növeldében mködvén, boncz-

tani remek készletei által Brambilla protomedicus figyelmét vonta

magára, és csak hamar a József Akadémiánál a boncztan tanárává lön,

azonban vissza vágyva

hazájába, a pesti Egye

temhez a sebészet taná-

rának kineveztetett.

Majd a fölkel nemes

sereg tábori fo orvosi

állomására méltattatott,

és e téren szerzett ér-

demeinél fogva 1797-

ben I. Ferencz király

által 8 t á h 1 y néven

magyar nemességre

emeltetett. l
) Es akkor

kapta a czímert, mely

— mint itt látható —
az orvosi jelvényeken

kívül, e^y lovas felkel

nemes vitézt is ábrá-

zol. A czimer paizs t. u

vízilányos vörös szele-

men által, melyen két

arany csillag között

fet y nap látható, két udvarra oszlik, a fels kék udvarban jobbról

'} Coilec herald, es Adami Scuta gentil. tomo XI.
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balra rézsútos ezüst szelemen botra tekerödzö kígyót mutat; az al^ó

ezüst udvarban fakó paripán vörös nyereg takaró felett kék magyar ru-

hás, prémes kalpagú, magyar felkel nemes vitéz nyargal, jobbjában

kivont kardot tartva. A paizs fölötti sisak koronájából arany grif emel-

kedik ki, els jobb lábával botot, melyre kigyó tekerödzik, tartva. Fsz-

ladék jobbról ezüstkék, balról aranyvörös. ')

A nemesi fölkelés ideje után a franczia háború alatt ragályos

betegségek dühöngvén, fleg a katonai kórházak néhányában, felsbb

meghagyás folytán ezek megvizsgálása és teend czélszerü orvosi in-

tézkedések végett Zárába, Raguzába, Zengbe, Fiumébe, Triesztbe

utazott, mely szokatlan s roppant fáradtsággal összekötött utazásának

áldozata Ion, lebetegedvén 1802. oct 2-án kora 47. évében Pesten meg-

halt Nejétl Treutner leánytól két gyermeke maradt : I g n á c z és

Luiza Tarnóezy Jánosné ; kinek egyik leánya Ida ismert jeles tu-

dósunk Toldy Ferencz hittestársa volt.

Ignác z szül. 1786-ban, s sei nyomdokán szintén az orvosi

pályára szentelte magát. Mar 23 éves korában a pesti egyetemnél a

boneztan tanára volt. Innen a m. kir. udv, helytartó tanács tanácso-

sává, országos forvossá, 1848-ban pedig tábori egészségügyi osztály-

fnökké neveztetett ki. Több rendbeli érdemeiért a III. oszt. vasko-

rona renddel és egy würtembergi diszrenddei tntettetett ki. Meghalt

1849. april. 28-án Budán kora 63. évében. Két fia maradt : IV.

György és Ferencz.
IV. György szül. 1810-ben.-; szintén az orvosi pályát választá,

és 23 éves korában Fejérvármegye forvosa ln. Meghalt legszebb

férfiúi korának 36. évében, 1846-ban. Nejétl öartner Klárától, ki

1856-ban halt meg, három gyermeke maradt: Mária kisfaludi Lip-

thay Kornólné, György és I g n á c z,

Ferencz (szül. 1812.) katonai pályára lépett, s elbb a Ná-

dor , utóbb a Haller huszárezredben rnagy, a katonai érdemrend tu-

lajdonosa volt. Meghalt 1862-ben magtalanul.

A családfa kövekezo ;

') Adami Scuta gentil tomo. XI.
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I. György
orvos dr. 1720.

II. György
orvos dr. 1750.

i .
*

i . . .

N. leány III. György N-
(Orosházi sz. 1755. f 1802. (Schifkovicb)

(Kuaué) orvos dr.

(Treutner N.)
i
—

;
* ~

1

Ignacz Luiza
sz. 1786. f 1849, (Tarnóezy János)
helyt, tanács

'Klára IdaT"""*
orsz. forvos. mB (ToWy^

IV. György Ferencz
ss. 1810. f 1846. sz. 1812. f 1862.

Fejér m. forvos rnagy
(Q&rtner Klára t 1856)

Mária V. György IL Ignáez
bz. 1834- sz. 1836. sz. 1838.

(Kitf. Liptbay Koméi)

Margit Fülöp
sz. 1858. sz. 1862.

8tainer család. Stainer Márton, 1714. febr. 12-én Bécsben

kelt czímeres levélben érdektársaival együtt III. Károly király által

nemességre emeltetett, *) Czimere vizirányosan kétfelé osztott paizs, a

fels arany udvarban egy fej fekete sas kiterjesztett szárnyakkal lát.

ható ; az alsó vörös mezben arany koronán pánczélos kar könyökölj

kivont kardot villogtatva. A paizs fölötti sisak koronáján szintén olys/a

kar, kivont karddal látható két sasszárny között, melyek közül a jobb

oldali vizirányosan fekete arany y a baloldali ezüstvörös. *} Foszladék

jobbról ezüstvörös, balról aranyfekete.

Staiitleift család. (Saalensteini gróf) Bajor eredet. Alapitója

bajor nemes Stainlein J á n o s-(Gottlieb)-E d u a r d (szül. 1785. mart.

16.) ki a Bajor követségnél Bécsben titkár volt, és Miksa bajor király-

tól 1815c sept 27-én Bajor országi báróságra emeltetett, és mint bajor

királyi kamarás, val. tit, tanácsos, és rendkivli meghatalmazott minis-

ter I. Lajos bajor király által 1830. maj. 31-én Bajor országi grófságot

kapott. Feleségül vévén paczolaji báró Helienbach Zsuzsanna Rozáliát

(szül 1794.) a bajor sz. Anna rend hölgyét, ezzel Magyar országban,

nevezetesen Hont megyében Szemeréden birtokos lett, és 1827. évben az

országgylés által honfiúsitatott. Meghalt 1833. jan. 13-án Pesten kora

48. évében. Özvegye és hátra hagyott gyermekei 1842-ben V. Ferdinánd

') Collect. herald nro 639. Az eredeti Gyr megye levéltárában.

') Adami Bcuta gentil. tomo. X.
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királytói királyi engedélyt nyertek, hogy a bajor királytól nyert s&alen-

steini grófi cziniet Magyar országban és hozzá csatolt részeiben is visel-

hessék. )
A család czímere hárántosan kétfelé osztott paizs , a fels kék

udvarban derékig kiemelked kvágó ember hegyes süvegben látható,

jobb kezében hegyes kalapácsot tartva ; az alsó udvar négy sorban hosz-

szukás ezüst és fekete koczkákkal van fedve*

A családfa következ :

Eduárd
az. 1785. f 1833.

(b. Hellenbacb Zauzsi)
r— • *

'

•

'

"-"'
*~i

Zsófia Lajos Maivica Leontina Ottó
sz. 1818. ez, 1819. sz. 1822. az. 1826. sz. 1830,

(gr. Westerholr (Wageimacker (gr. Wiiczek
Frigyes) Valéria sz. 1828. Henrik)

Hennán -Ottó

ez. 1850.

Sianeiovlcs csatád. 1751-ben nemesitette níeg Mária Terézia

király asszony. Czimere a paizs kék udvarában hármas zöld halom

középsjén egy lábán álló daru, felemelt jobb lábával köveeset tartva.

A paizs fölötti sisak koronáján szintén daru áll, fölérnek lábával köve-

cset fogva. Foszladék mindkét oldalról ezüstkék. 2
)

Stanislavieh család. Alapitója Stanislavieh Miklós elbb

nicopoli czimzetes, 1739-tÖl csanádi püspök, 3
) ki testvéreivel együtt

1746-ban Mária Terézia király asszonytól czimeres nemes levelet ka-

pott *) Meghalt 1749-ben.

Czímere balról jobbra rézsútosan vont ezüst pólya által, melyen

P. R. E. F. betk (pro Rege et Fide jelentéssel) olvashatók, két részre

oszlik, a jobb oldali kék udvarban arany csillag ragyog, a baloldali vö-

rös udvarban pej lovon pánczélos, sisakos (melyen strucz tollak lenge-

nek) vitéz nyargal, balkezével sárga zászlót lobogtatva. A paizs fölötti

sisak koronáján pánczélos kar könyököl, kivont kardot tartva. Foszla-

dék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Arad megyében Stanislavieh János és György 1771-bea

hirdetteté ki nemességét. 6
)

') „Viiág" politikai lap 1842. évi febr. 5-én kelt 11. szám,
2
) Ad&mi Scuta gentil. tomo XI.
a
) Pray, Hierarchia II. 340.

•) Colleet herald, nro 121.

*J Arad megyei jegyzkönyv 145. sz, a.
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Stanissauljevich család. Stanissauljevich Tivadart 1763-

ban Mária Terézia királyasszony nemesítette meg ') ily czímerrel

:

a paizs négy udvarra oszlik, az 1. és 4. kéfc udvarban hátulsó lábain

álló oroszlán els jobb lábával kivont pállott tart : a 2. és 3. ezüst ud-

varban fekete holló ül, csrében két, két zöld pálmagalyat tartva. A
paizs fölötti sisak koronájából a paizsbelihez hasonló oroszián emelke-

dik ki, kivont kardot tartva. Foszladék jobbról arany kék, balról ezüst-

fekete.

Stamssavlevich család. Közülök Demeter és György
1792-ben I. Ferencz király által emeltettek nemességre. Czímerök négy

részre osztott paizs, az 1. és 4. kék udvarban két-két pánczéios kar föl-

felé nyúlva, kivont kardot tart, fölöttük arany kereszt ragyog, a 2. és

3. arany udvarban egymással szemközt két-két vörös oroszlán ágasko-

dik ; els lábaikkai keresztbe helyezve dzsidát tartanak ; a paizs fö-

lötti sisak koronájából szintén vörös oroszlán emelkedik ki, els jobb lá-

bával dzsidát tartva. Foszladék jobbról ezüstkék, balról aranyvörös. a
)

Staukovicg család. Stankovich Márton 1720-ban Hí. Ká-

roly király által nemesítetett meg. ö
)

Czimere következ : a paizs kék udvarának alját zöld legel

foglalja el , melyen tehéncsorda és kecske legelesz, jobbról magas

sziklán vörös fedel tornyos vár emelkedik, alatta a zöld téren vörös

magyar ruhás vitéz, sárga csizmában zöld övvel prémes vörös kalpag-

gal, oldalán karddal áll, felemelt jobb kezével ezüst bojtos nádpálczát,

balkezével vörös pecsétes levelet magasra emelve, fölötte jobbról arany

nap, balról ezüst félhold ragyog. A paizs fölötti sisak koronájából szin-

tén a leirthoz hasonló vitéz emelkedik ki, jobb kezében arany búza ké-

vét, a balban Övet tart Foszladék jobbról aranykék; balról ezüstvöröp.

E családból volt József 1774-ben a selineczi bánya grófság-

nál hivatalnok, Katalin 1782—1804-ben Mocsáry József neje.

Staokovics család. Stankovich János 1792-ben I. Ferencz

királytól kapott czímeres nemes levelet Czimere függlegesen kétfelé

osztott paizs, a jobb oldali arany udvarban egyfejü fekete sas szétter-

jesztett szárnyakkal látható, a baloldali osztály vízirányosan ismét két-

felé oszlik, a feis kék udvarban zöld halmon arany korona fölött

arany nap ragyog, az alsó vörös udvarban zöld tér fölött fehér folyam

') Collect herald, nro 42.

"*) Adami Seuta gentil. torna XI.

*) Collect herald, nro 416. és Adami öcuta gentiL tocio XI.
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hullámzik, e fölött két arany búzakéve áll és ezek között arany nyel

sarló látható. A paizs fölötti sisak koronájából két kiterjesztett sas-

szárny között arany oroszlán emelkedik ki, els jobb lábával kivont

kardot, a balban három arany búzakalászt tartva. Foszladékjobbról

aranykék, balról ezüstkék. *)

Ugy látszik ezen (vagy a foljebbi) Stankovies családból eredt Stan-

kovies János 1837-ben váczi nagy prépost, kir. tan., czimzetes bosoni,

utóbb 1838-tól haláláig gyri püspök.

Stansith család. Lásd Horváth cs.

Síarheniberg család. Stájer országi eredet, régi, nevezetes

család, mely magát a Welfek törzsébl Vinulftól. a ki Áiarik g6t ki-

rály korában élt, származtatja. 2
) A XII. században három testvér kö-

zül Albertnak fia Gundakar Ausztriában az Ens vizén fölüli

tartományban, a mai Hausruck negyedben nem messze Haag-tól épité

Starchenberg (Starhenberg) vár-kastélyt , melytl ivadéka nevét vette.

A családban ezután a Gundakker keresztnév is igen gyakori lett.

Nem tartozván ide a család ez idétti teljes nemzékrendje, csak megem-

lítjük, hogy a XV. században Mátyás király korában is az emiitett

Ensentúli tartomány a kapitánya Stahrenberg K o c s á r d volt,
2
) kit Má-

tyás király 1488- ban arra kért meg, hogy János fiának nem sokára

tartandó lakadalmára Bécsbe neki pisztrángokat küldjön. Ez si vár-

kastélyt 1579- ben Stahrenberg R ü d i g e r el adta Albert osztrák her-

czegnek.

A XVI. század elején élt Starhemberg Rázmány, ki tetemes birto-

kot hagyott hátra és kinek nejétl gr. Schaumburg Annától két fia

maradt : Rüd ige r és Henrik, két ágnak alapitói.

Henrik nek (ki 1585-ben mhalt) ágából meg említend G u i d ó,

ki Belgrád védelme, és a Zalánkameni ütközet stb. által lett nevezetes.

Meghalt 1737-ben. Agából ö is 1723-ban magyar honfiusitást nyert.

Rüdigernek, ki kevendi báró Zékel Ilonát birta nül, és 1582-ben

halt meg, kis unokái által szintén két fágra oszlott a család, mint

mindezt a családfán láthatni.

x

) Adami, Scuta gentil. tomo XI.
a
) Teleki Hunyadiak kora, XII. 416. az eredeti német levélben „G o t-

h a r t nu
áll, tehát Gothard magyarul Kocsárd. •— Az 1601. évre Istvánfty

i* (pag 496. ed 2-da) Gothárdot emlit , honnan azt vélem, hogy az Gundakker-
rel volt felcserélhet.
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Házmán
(gr. Schaumburg Anna)

Rüdiger f 1582.

(Kevendi
Zeke) Ilona)

Lajos.Pál Jakab f 1685.

konrad-Büldize.
Í643. gróf.

(1. b. Zinzendorf A. Erzse.

2. gr. Cavriani K&ta)

Henrik f 1585.
(b. Lamberg Magdolna)—*

; 1

Ez ághól többi közt

G u i d 6 1723. magyar
indigena.

Ernest Rüdiger f 1701.

altábornagy
Bocs védje 1683.

(1. Gr. brahreaabccg Ilona

2. gr. Jöjffcr Mána)

ét leány, kik közt M. Antónia
(gr. Stahremberg
Fer. Autalne)

"

2-tól Ferenez Ottokár
sz. 1662. f 1699.

stockholmi követ
(gr. Rindscaaul M. Cecií)

a he rezegi ág se.

Gundakker Tamás
sz. 1663 t 1745.

mintatér

m. orez. indig. 1723.

(gr. Daun M.)

Ferenez F. Antal
sz. 1691 f 1743.

(gr. St&hrcmberg M. Antónia)
a bécsi hs leánya)

Ottó Gundakker
§z. 1720. t 1760.

v. b. tit. tan.

(gr. Breuoer Mária)

Ferenez Xav.
sz. 1747.

(gr. Neinperg M.)

Antal Gund. M. Alojzia

8z.l776.tl712. sz 1798.

Károly Gundak.
sz. 1777.

(gr. Kaunitz (Karácsonyi (l.gr.ColloredoM.

Karolina) Lajo?) % h. Luzénszky
Klára)

r-

József-Ferencz
sz. 1724. f 1774.

altábornagy
(gr. Károlyi Éva)

i
"^

1

Antal idsb
sz. 1764. f 1803.

^kopósdi gr. Tolyay Alojzia)

Antal Gundak. f 1851.

kamarás, volt kapit.

(gr. DesfourB Bora)

Kamilló Rüá.
sz. 1804.

(1. Ns. Steinmata Guid
2. gr. Tbtirbeim M. Leop.)

""kamilló sz. 1835.

István

sz. 1817.

(bajsai

Vojnica
Vilma),

Mária Amália
(Cary Tar- cs. ker. h.

deveu Lucíuí)

Ez ágból Gundakker minister volt, ága kapta Nógrád me-

gyében K Oroszit adományban ; és Antal-Ferencz neje. gr. Tol-

vayAloyzia jogán Somoskt és Somosujfalut, birva azokat 1847-ig; ha-

sonló jogon a most is birt köpösdi birtokot.

A herczegi ágból Lajos berezegnek Francziska leányát

(szül. 1787-ben) gróf Zichy István vette nül.

A Henrikféle vonalból Guid ónak els neje Berzeviczy Klé-

lia, a második, kivel rögtöni közbe jött halála miatt csak kiiencz na-

pig élt, Paukovich Anna volt.

Magyar országban legelször honfíusitáat St. Henrik nyert

1647-ben, utána János-Rikhár<l 1655-ben, legutóbb pedig Ta-
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ni á s , G u i d ó
;
Konrád, Miksa, Gundemár és Ferenc z-

József. ')

A család si czimere koronás párducz, els jobb lábával bo*

rostyán-ágat, a balban levágott tarfejet tartva, mely a szaporított s

négy részre osztott czímer-paizsban a közép vért egy részét foglalja

el. Starhemberg Ern Rüdiger Bécs Lös védelme emlékére a bécsi sz.

István tornyát nyerte czimerébe, de csak leányai maradván és egy leá-

nyát a magyar honfiusitást nyert Gundakkernek íia vévén nül, és igy

leány ágon ez örökösödvén utánna, e czímerrészt is ezen ág öröklé.

&ta tilio család. A graboriai Beriszló család leány ágán szakad-

tak hazánkba Statilio János és Máté testvérek, anyjok Beriszló

leány, nvére volt Beriszló Péternek. János egykor rsi, majd budai

prépost végre 1536-tól erdélyi püspök, ügyes, eszes pap, Szapolyai hi-

ve, történelmi nevet vívott ki magának és innen eléggé ismeretes ; test-

vérének Máténak fiai voltak János és Mihály, kiknek részére a

nevezett püspök nagybátya 1534-ben Erdélyben Csombordra ado-

mányt szerezvén, abba beiktattak. A püspök meghalt 1442. april 8-án.

Unokaöcsjeiben a család kihalt

Sütvaes család. Szepes vármegye nemes csalááai közé szá-

mitatik.

Steffanits család. Steffanics Pált 1620-ban II. Ferdinánd

király emelte nemességre czímeres levélben, mely szerint czimere

E& paizs két udvarának alján széles folyamon balfelé fehér lo on

I úszó zöld ruhás, sárga csizmás, fekete süveges magyar vitéz, jobb ke-

zével kivont kardot, a ballal a kantárt, és piros zászlós lándzsát tartva.

A paizs fölötti sisak koronájából szintén hasonló öltözet magyar vitéz

emelkedik ki, szintén zászlót és kardot tartva. Foszíadék jobbról eztist-

zöld, balról aranyvörös. 2
)

Steffanits nev család van Bihar megyében, és Zala megyében is,

hol Steffanits Ignác z 1828. jun. 9-tl rendszerinti esküdt volt.

Stegner család. Zeraplin vármegyében a múlt század elején,

1700-ban a Stegner család Nagy-Tolcsvát és E rd-Bényét vette zálog-

ba a Rákóczy-aktól. 3
)

Stegner Mátyás az 1715. évi országgylésen magyar honfiu-

sitást nyert. *)

') 1647 : 155. — 1655 : 119. ea 1723. évi 123. törv. ez.

*) Adami Scuta gentil. tomo XI.
s

) Ssirmay €. Zemplin. not. top* 154. 156.
4
) 1715. évi 136. tiirv. c».
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Stehenics család. (Jerebiczi) Horvát országi Zágráb megyei

nemes család, mely a nevezett megyében fekv Jerebiczi hely-

ségrl vette elönevét. Kaprinai szerint már 1459-ben az elkel ela-

dok egyike. *)

Egyik ismeretes tagja volt a családnak jerebiczi Stebenics J á-

nos 1760-ban gyri nagy prépost, temnei váL püspök, ildai apát, a

bácsai praedialis szék örökös fispánja, és m. kir. helytartósági ta-

nácsos.

György 1765-ben Gyr vármegye táblabirája.

Gábor 1770—74-ben m. kir. udvari kamarai járulnök.

SfeinbAch család. (Hidegkúthi) Pozsony megyei család, mely-

bl F erén ez kir. tan. és közalapítványi igazgató szül. 1780,

octob. 16-án,

Steiuichcr család. Steinicher Andrást 1738-ban III. Károly

király czimeres nemes levéllel ajándékozta meg. *)

Czímere vizirányosan kétfelé osztott paizs, az alsó udvar ezüst, a

fels vörös, az eltérben hátulsó lábain oroszián áll, testének fels ré-

sze a vörös udvarban arany, alsó test része kék, els jobb lábával há-

rom arany búzakalászt tart. A paizs fölötti sisak koronájából szintén

olyan oroszlán emelkedik ki. Foszladék jobbról aranyvörös, balról

ezüstkék.

Stelczer család. (Fels-Ori) Elünevénel fogva Vasmegyei Fels-

Or adományos családainak egyike. Trencsin vármegyében a czímer le-

veles családok sorában áll, nevezetesen az 1803. évi nemes összeírás-

ban olvassuk 3
) Stelczer Pált, és ennek négy fiát u. m. Pált, Já-

nost, Józsefet és Mihályt, kik Trencsin városában laktanak

;

az 1837. évi lajstrom szintén ott Pál örököseit mutatja, u. m. Já-

nost, s fiát Károlyt, —- Józsefet és fiait Gyulát, Imrét,

Antalt, végre Mihályt
A családfa ez :

Pál 1803.

Pál János József Mihály
1803. 1808.37. 1808. 1803.37.

JL ,

Károly. Gyula. Imre Antal.

1837. 1837. 1837. 1837.

') Kaprinay Mas. B. tomo V. p. 135.

') Collect. herald, nro.

*) Szontag Dán* kösL
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Síelik család. Mosony megyei család, melybl Stélik P^e-

rencz 1825-ben—30-ban nevezett megye alispánja volt.

Stella család. Gróf Stella Rochus az 1715. évi országgy-

lésen magyarországi bonfíusitást nyert. *)

Stenczel család. (Kolozsvári) Már a régiebb idben mint Ko-

lozsvár jelentékenyebb polgárai említetnek. János 1622. nov. 14-én

balt meg, és András, kinek bázáboz szállott 1622-ben Betblen Gá-

borné. Utóbb e család megnemesítetett és László e század elején

Hunyad vármegye táblabírája és Csigmói birtokos volt. A n n a a múlt

század elején Súky Mihályné.

Magyarországban Stenczel János 1643-ban támasfi apát és

egri kanpnok. Valószínleg nvére, bizonyosan rokona : Stenczel Bor-

bála Borsod megyében 1646-ban Nyírö József neje. '*)

Steotzel család. (Rapíni) Heves vármegyei nemes család. Is*

méretes közülök Steöszel József, kir. tanácsos, aranysarkantyús vi-

téz, és 1798. óta a Jászkúnok fkapitánya haláláig, mely történt 1815-

ben.
8
) Családfája következ :

József
Jászkim kapit.

mh. 1815.

(Majláth N.)
i

" • ' *- ' —
'i

Mária Mária József t
(Luby Imre (gr. Tige Lajos) (b. Bedekovics

kir. ügyigazg.) , Mária)

Stépán család. (N.-Váradi) Bibar és Zemplin megyei birtokos

nemes család. Állítólag Brankovics György egyik fiának Stépánnak, ki

1467-ben élt, volnának utódai ; azonban ezen állítás igazolhatását nem
ismerjük. Bizonyos, bogy a XVII. század közepén már Bihar megyé-

ben virágzott Stépán F erén ez 1646-ban Tokaj várában kapitány

volt, *) neje állítólag Báskay Zsuzsanna, fia Stépán F e r e n c z Rá-

kóczy híve, N.-Váradon lakott 1660-ban, neje Teleky Anna, T. Mihály

húga volt.
b
) Ugy látszik, ennek nvére Erzsébet Toldalagi Já-

nosné volt.

^ 1715. évi 133. törv. est.

s
) Egri kápt. Prot. L. A. M. nro 692. folio 440.

) Horváth Péter, Értekezés a Já&z-Kúnokról 138.
A
) Szirma? C. Zemplin not. top. 140. hint 178.
y
) Szalárdy, Siralmas krónika 432.
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Jelenleg birtokos a család Stépán István személyében Bihar

megyében Less, Pósa, Sarján és Mindszent helységekben. !

)

Zempiin megyében Márk és Ráska helységben, '*) és ezen

megyében többen -viseltek megyei hivatalt, igy Stépán László al-

szolgabiró, Dániel aiadoszed, Károly rendszerinti esküdt 1836-

ban ; nevezett László 1840-ben f szolgabiró ; V i n e z e ugyan

ekkor esküdt, ki 1849-ben aladószed; József pedig rendszerinti es-

küdt volt.

1862-ben Zempiin megye fÖispánilag kinevezett tisztikarában ta-

láljuk Józsefet mint fö-ügyészt. Ugyan e megyében S. A. Ujhe-

lyen lakik Stépán M i h á 1 y.

Steplianides család. Á Stephanides vagy Stefanidesz család

I. Leopold király által 1682-ben emeltetett nemességre fleg a család

két tudományos teríiának Györgynek a pozsonyi lelkésznek és

Jánosnak az eperjesi tanárnak érdemeik tekintetbe vételével.

Az utódok Árva ésNyitra megyében 'székeltek ANyitra megyei Csej-

thei vonal, mely Komáromban székelt — úgy látszik — kihalt, mint-

hogy az eredeti czímeres nemes levél, mely általok riztetett, az Árva

megyei vonal kezére jutott. Árva megyébe 1700. körül költözött Já-

nos vonala, mely Trsztena mvárosba telepedett, és máig is ott lak-

nak utódai.

Siephaoéczy család. Árva megyében a revisnyai Matejecz csa-

ládnak Istvánféle ága ezen vezeték nevet vállalván el, részint egyedül

Stephanóczy, részint pedig Stephanóczy máskép Mate-

jecz néven fordul el Árva megye levéltárában ; st Stephanóczy né-

ven a nevezett megyétl ezen ág nemesi bizonyságot is nyert. — 1 755-

ben pedig arról, vájjon a Stephanóczy név azonos-e a Stephanovics

családdal, szorgos nyomozások és tanuvallatások is tétettek a megye

által a Reviczky család megkeresése folytán. Az érintett ág utódai Sá-

ros megj ébe is költözvén, közülök Sámuel 1688-ban bártfai evang*

lelkész volt, de úgy látszik — jelenleg ezek is vissza tértek a család

Mathacides nevére, minthogy Sáros megyében névszerint Eperje-

sen Mathaeides Jakab utódai létezvén, a nemzetségbe behozott név

.különbség mintegy megszüntetett (Egyébiránt lásd a családról a Ma-

teje ez és Ma thaeides név alatti czikkeket.)

Stcptianovite család. Pozsony megyei nemes család, melybl

') Fényes, Magyarország 1858. í. £05.

') Seirmay C. Zempiin not. top. 371, 873,
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Steplianovics János nevezett megyétl 1780. július 11-én kapott ne-

mesi bizonyítványt, melyet laktaheiyén Krassó vármegyében 1781.

oct. 15-én kihirdettetett. Utódai közfii egyik az utóbb nevezett megyé-

ben bulesi jegyz 1804-ben.

£é*phancvics család. Steplianovics Eazil 1797-ben I. Fe-

rencz királytól kapta czímeres nemes levelét Czímere elször vizirá-

nyosan kétfelé osztott paizs, a fels ezüst udvarban zöld téren a jobb

oldalon három nád áll, íeíéje fekete lovon, melyen vörös nyeregtakaró

van, kék magyar ruhás, zöld mentés, fekete föveges vitéz nyargal, jobb
kezében kivont kardot tartva. Az alsó osztály függlegesen ismét két-

részre oszlik, a jobb oldali arany udvarban kék golyón a szerencse

nemtje áll, vörös fátyollal fedve némely tagjait; a baloldali kék udvar-

ban hármas zöld halom középsjén arany korona, melybl oroszlán

emelkedik ki, els lábaival ezüst horgonyt tartva, fölötte jobbról arany
nap, balról ezüst félhold ragyog. Foszladék jobbról ezüstkék, balról

Aranyvörös *)

Stepp család. Komárom megye egykori birtokosai közé tarto-

zik, a mennyiben 1615-ben Stepp Márton Radvány és Ócsa hely-

ségekben Pázmándy Ferencztl négy udvartelket vészen zálogba *)

Sterez csalid. Sfcercz Theophil 1718-ban III. Károly ki-

rálytól kapta czímeres nemes levelét.
3
)

Czímere vízirányosan kétfelé osztott paizs, a fels ezüst, az alsó

kék udvart mutat, az eltérben zöld pázsiton ballábán daru ál!, jobb
lábával kövecset tartva, A paizs fölötti sisak koronáján szintén olyan
dara látható. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról aranykék.

Sterka Sukicx család. (Kerpényesi) Erdélyi család, melybl
Sándor jelenleg balásfalvi görög egyes, érsek, János és József
1848-ban a Zalathnai kir. kincstári urodalomban hivatalnokok; Pé-
ter Abrudbányán városi hivatalnok j Dénes, József jelenleg

(1863.) megyei hivatalnokok.

Stormenftiky cnalád. Pozsony megyei Szász nev helységben
Stermenszky András 1738. eltt adomány mellett lett birtokos. *)

Sternberg család. Cseh, Morva országban birtokos. Eredetét
Frankoniában keresik. A XVII. század elején a bécsi békekötés alatt

1606-ban már ott találjuk nevét Sternberg Ádámnak.*)
') Adami, Souta gentil. tomo XI.
*) Fényes, Komárom várm. 129.

•) Coliect herald nro 516.
* )Bel M. Not. nova Hong. II. 234.

*)1606. évi béssi békekötés a Corpus Jurisban.
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A Cfcehorsaági ágból 1662. febr. 14-én Zdenko és Elek
grófságra emeltettek.

]

)

Gróf Sternberg V r íi t i b z 1 á v 1687-ben magyar országban is

hoíiusiíást nyert, azonban ága nem igen honosodott meg. 2
) Megemlít-

hetni annyit, hogy 1827-ben gróf Antal örökösei a Ludoviceára ada-

koztak 3

)

Vratiszlávnál a család két fágra szakadt, egyik fia Ferencz-
Deménytöl az idsb, úgynevezett Sternberg-Manderscheid, az if-

jabbtól Ferencz-Lipottól a seroviczi Sternberg ág sarjadzik.

A családfa ft

) imez :

I. tábla.

Vratiszláv
aranygyapjas

tit. tan. f 1703.

(gr. ISlawata Anna)

Ferencz Eleonóra M. Anna M. Renáta %, M. Jozefa Fer.-Lipót P?£ Hl

Demény sz. 1656. f 1723. f 1725.
'

(gr. Marti- sz. 1688. ^ $
titk. tan. fl705. (gr. Goetz (gr. Paar V nite f 1745. &? w
f 1719. (gr.Kaunitz János) Józs.) j» György) c»eh ors*. % H g

(gr.Walseck Dómok.) "* helytartón* g[
*

Karolina) *g. (b. Schwarzen- ^ 5 &
Ferencz-Fülöp Francziska

'

| f

berg M. Anna)g££
sz. 1708. f 1786. sz. 1715. f 1781. Folyt. II. táblán.-? \^*
fudvarmester, apácza. *•

£|
(gr. Stabrenberg ajS <o

fi. Leopoldina) ^ -»

Kerestély M. Leopoldina M. Jozefa Gnndaker F. Zsófia Karolina g'o.
sz. 1732. (h. Licbtenstein (b. Fürstcn- sz. 1737. gr.Wald- (gr.Ltitzow^ <2

fl786. Fer.) berg Kar.) í 1802. stein János) c^íj
(gr. Mander- Vincze) g*£

scheid g,£,
Auffusta)

(' " —*— ••' ——

»

Furenes-Józs. János Miksa Lipót Augusta M. Valpurga Fülöp György József
8Z.1763.|1830. passaui ff t (*»• Salm 8. f fi
(gr. Schön- kanon. Konst.)
bora Fánij

i
* '

1

Leopoldina Atigust Krisztina Ervina Fáni
sz. 1791. sz. 1798. f t t

(gr. Tarouca (gr. Brtibl

Fer. özvegye) Fridr.)

Ezen vonal fiágon kikalt

') Hist. herald. Handbucb. Gótba, 1855/952.
2
) Scbönfeld Adelslex. 1. 116. ée Gothai Almanacb 1835. és )869. toly.
J

) 1687. évi 27. törc. ez.
4

) 1827 : 18. törv. ez.
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II. tábla.

569

Ferencz-Lipót, k* at I. táblán.

sz. 1688 f 1745.

csehorsz. helytartó
(h. Scliwarzenberg

J

M. Anna)
Sí. Franczieka Ferencz Ád. M. Jozefa János Valpurga M. Emestina SL^

sz. 1709. sz. 1711 f 1789. sz. 1712. ez. 1713. bz. 1716. az. 1718. 5 5
(gr. Clary Al- cseh tart f. (gr Rothal f 1798. (gr.Kollow- (gr. Czernin S |
dringen Gásp.) (1. gr._Wald- János) (gr.Kollow- rat Prok.) Hermán)

c

rat Anna)burg M. Ter.
2. gr. Dichtrich- r

7 77~

stein M. KriMrt.) +
3. gr. Wilczek T

M. Anna)

cn

János
alezredes

f 1789.

Joachim
kamarás

f 1808.

Gáspár | 3
kanonok -*

~

, M. Anna Jozefa Ádám Valpurga Ferencz Luiza Lipót Mária
sz.l74l.fl819. sz. 1746. sz 1751. sz. 1754. f
gr. Martinitz f 1823. f 1811. f 1821.

Fer.) (gr. Marti- (gr. Salm-Reif.
nite Kár.) Fer.)

<x>

sz. 1762. sz.1770. sz.1774.

apácza. f 1858. apácza.
(gr. Walseck
Karolina)

!

Bóra
bz. 1802.

(h. Salm
Miksa)

Karolin
sz. 1804.

(gr. Lamberg
Eduárd

Jaroszló

sz. 1809.

rnagy,
(t. gr. Donnoff Ant.
2. b. Orczy Eleonóra)

Róza
bz. 1836.

Lipót
«z. 1811.

tábornok.

Zdenko
sz. 1813.

kamarás
(gr. Stadion

Zsófia)

Zdenko Kunigunda. Alajos. Fülöp. Karolina
bz. 1846 sz. 1847. sz. 1850. sz. 1852. sz. 1856.

A család czimere kék udvarban nyolcz súgáru csillag,
]

)

Sterncgg család. Közülök Sternegg Ignác z az 1794. évi

erdélyi országgylésen honfiusitatott , a midn már római sz. biro-

dalmi lovag, és az erdélyi kincstárnál titkár volt.

Sternfeld család. Sternfeld János cs. kir. alezredes és grá-

nátos zászlóalji parancsnok 1836-ban országgyülésileg magyar nemes-

nek bevétetett.
2
)

Stettner család, (Makkos-hetyei) Pest, Soprony, Veszprém me-

gyei nemes család. Neve német eredetre mutat; és e minség czimere

') Ehren-Spiegcl 669. ésHist. berald. Hbuch id. 1. - Különben olvass

a családról Hormayr Medn. Taschetibucb 182T>. 2S2. lap

*) 1836. évi 47. tórv ez.

MAOTABOBS2ÁQ CSA LÁDÁI. X. KÖT. 24
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a paizsban egy kiterjesztett tenyér. *) A múlt században Mária Teré-

ria királyasszony alatt János-Károly es. kir. udvari tanácso^ és

1774-ben már a magyarországi föhadi biztosság igazgatója volt. Csa-

ládja igy sarjadzott :

János-Károly
u<3 v. hadi tanácsos

Gábor
us. 1743. f 1815.
m. kir. kara. tan.

János József Teréz Mária
lovas fcapit. udv. titkár (Nyitray

1812. 1815. kir. tön.)

A családfán álló Gábor Budán született 1743-ban. Iskolái be-

végeztével már 1770-ben a m. kir. üdv. kamaránál állott hivatalban,

1785-ben ezen kormányszéknél Budán tanácsossá nevezettett. Jelesen

kimívelt férfiú volt ; s fleg természettudományi gyjteményei ritka

becsüek voltak. *) Meghalt mellvízkorban 18l. dec. 22-én kora 75

évében Budán.

Bár összekötetését nem ismerjük, de e családból szármaeottnak

véljük Stettner Mátét is, ki Makkos-Hetyérl irta elnevét, és szin-

tén a m. kir. kamaránál hívataloskodván, 1829. kir. kamarai tanácsossá

neveztetett.

Ugyané család tagja Stettner György szül. 1799. jul. 2-án

Dukában Vas megyében. 1821-ben tévén ügyvédi vizsgálatot, egyéb

foglalkozásai mellett Fenyéry Gyula név alatt az irodalmi téren

is számos folyóiratba és zsebkönyvbe dolgozott. Utóbb nevét Zá-

dor-ra változtatá. 1848-ban a pesti váltó törvényszékhez eladó ül-

nökké, 1852-ben a soproni ftörvényszékhez, 1855-ben a bécsi leg-

fbb és semmisít törvényszékhez ülnökké, 1861-ben a hétszemélyes

táblához biróúl neveztetett. Irodalmi érdemeiért a m. tud. akadémiánál

még az elsk közt levelez, 1835-ben pedig rendes taggá választatott.

Adott ki egyebeken kivül jogtani munkát is ; és az „Ezer egy éjszaka"-

nak négy füzetét forditá. 3
)

Stibor család. (Igazabban S t i b o r i c z) Lengyel eredet,

mely mini többi közt czímere is mutatja : a lengyel Ostoia nembl

') Sjebmucher, Wapp'jn Sarnmlung.
2
) Tudományos gyjtemény 1827. IV. 3. s köv. 1.

•) Lásd diete*t Magyar írók I. 623. lap.
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származik. *) A XIV. század végén Magyar országban találjuk már Sty-

boriczi S t y b o r t, pozsonyi fispánt, és testvéreit Pétert és An-
drást, kik 1389-ben Magyar ország honfiusitatott nemesei közé fogad*

tatván, azon évben Budán ünnepélyesen okmányban adták ki a király

és magyar korona iránti hazafiúi hüségök fogadalmáról esküjökei *)

A nevezett három testvér közül Péternek többé nyomát nem lei-

jük, azonban 1395-ben midn Zsigmond királytól ismét terjedelmes

adományokkal ajándékoztattak meg, Stibornak testvéréül olvassuk

Wydgowski Miklóst és Podczesc hye Andrást.
Nevezett András, midn 1386-ban Ugrócz vár területén Tre-

bichova pusztát vagy falut alapitá, a megtelepitesi levélben ily czimzet-

tel ólt : „Nos Andreas Podczesje de Stiborziz, Capitaneu* Trenchin.

nee non Dominus castri Uhronycz,

A legidösb testvér Stibor, ki 1388-ban András és Mik-
lós testvérével kapta Beczko vagy Bolondócz várát, és abban 1891-

ben Mária királyné által is megersitetett, *) 1396-ban már erdélyi vajda

volt, *) és Zsigmond királyi adományzásából, kinek nagy kegyében

állott, a Vág környékén roppant dynasta, 1410-ben használt czimét

mutatja egy okmányának következ fejezete : „S t ib o r u s V aj v o-

da Transylvanus, Trichinii, Bistriciae, et Nitriae
Comes, totiusque terrae Povaziae seu Vaganae Do-
minus." 6

) Wagner szerint hajlott kora miatt utóbb az erdélyi vajda-

ságról lemondott, de 1414-ben midn nejével Dobrochnával együtt

fiók bolondoczi Stibor nevében is a vágujhelyi ágostonrendiek zárdá-

ját alapiták, még szintén a foljebbi czimzettel élt, azon különbséggel,

hogy ebben Nyitra megye helyett Zolnok megye fispánjának nevez-

tetik.
6
)

Nevezett nejétl Dobroehnától fia János keresztnevti volt, mu-

tatja egy 1411. ki okmány végzete, hol mint kir. komornok mester for-

dul elé. ') Es alkalmasint Stibor János volt az, kit Wagner össze-

*)Cromer, Poloniae Hist. corpus. Basiliae 1582. libro 15. p. 644. éa libro 16.

') Fejér, Cod. dip. tomo X. vol. 1. pag. 561.
5
) Wagner, Collect, geneal. dec. I. 125.
s
) Fejér Cod. dipl. X. vol. 1. p. 662.

•) Ugyan ott X. vol. 2. p. 393. Vajroda Transylv. totiue Vagi Dominus
et Cotues Posonieucis.

5
) Wagner id. h.

•) Fejér, Cod. dipl. tomo X. vol. 5. \
7
) Ugyan ott 332. •

24*
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téveszt atyjával, és a ki szerinte is 1434-ben balt meg, benne halván

ki a bolondóczi Stiboricz család, mert e fiún kivül (kit Wagner nem

ismert), Stibor Vajdának csak leánya maradt Katalin, ki alsóUndvai

Bánffy Pálhoz ment férjhez, kinek leány-ágán a báró Mednyánszky

család örökösödött a Stibor nemzetségnek nem csak birtokai egy részé-

ben, de nagy levéltárában is.

As eladottak szerint a családfa ez :

Stibor N.

Stibor Andreáé Miklós
1388. 1414. Podczesje Wydgovszky

erdélyi vajda. 1386. 95. 1386.

(Dobrochna.)

János Kata
fokoinornok (lindvai Bár.ffy

1412. f 1434. Pál)

E család ivadéka volt még azon Stibor is, ki Stiboricz
és Kis-Szobo v icsnak irta magát, és 1410— 1421. egri püspök

volt, tán fia a vajdának.

A család czimere — mint ezt Wagner ki is adá l

) — Stibor vaj-

dának 1395. évi pecsété szerint két egymással háttal álló félhold, köz-

tök arany kereszt ; a paizs fölötti sisakon félholdból sárkány fej . emel-

kedik ki szügyig. Ugyancsak Wagnemál 1410. évi pecsét szerint, hol

Stibor az egri püspök Jánosnak neveztetik, a paizs négy felé oszlik, aa

1, ée 4. udvar a felholdakat és keresztet, a 2. és 3. félholdból emelked
sárkányt mutat. A paizst püspöki jelvények diszítik.

£Miefftel család. 1765-ben nemesítetett meg Mária Terézia ki*,

rályasszony által czímeres nemes levélben ; mely szerint czimere négy-

felé osztott paizs, az L és 4-ik arany udvar fejében vörös pólyán két,

két arany csillag ragyog, amabban hármas zöld halmon repülni ké-

szül* galamb áll, emebben szintén hármas zöld halmon daru áll, fel-

emelt jobb lábával kövecset tartva ; a 2. és 3. kék udvar alján zöid tér-

folött fehúr folyam hullámzik ; fölötte balról jobbra rézsútos vonalban

három fehér rózsafej látszik, közepén vörö3 gombbal. A paizs fölötti

sisak koronáján arany Andráskereszt ragyog, két kiterjesztett sasszárny

között, melyek közül a jobb oldali vizirányosan félig arany, félig vö

rös, a másik félig kék, félig ezüst, amannak közepén csillag a szárny

•sínéivel ellenkezleg, emebben rózsa a szárny színeivel ellenkezleg

•zinózve látható. Foszladék jobbról aranyvörös, balról ezüstkék. a
)

') Wagner Col. geneal. dec L fig. ti. 1&.

') Adaini Scuta génül, tomo XI*
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Stift család. Stift András az Í827. évi országgylésen hon-

fiusitást nyert.
2

)

Stlpnicz család. (Ternovai báró, és nemes) Nemességre emelte-

tett a család I. Leopold király által 1662. évi septeraberben. A múlt

század elején élt Stipsitz G yörgy, ki 1702. aug. 22. lett pozsonyi

kamarai tanácsos, ennek utóda a mit században Stipsicz I g n á c z,

kinek neje báró Ujváry Jozefa volt. Tán ennek fia J ó z s e f, ki 1755.

aug. 15-én Sopronyban született; 1774-ben katonai pályát kezde mint

kadét, 1783-ban már ezredi segéd lett és Belgrádnál kitünteté magát,

1789-ben rnagy volt. Személyes vitézsége és roppant katonai tudo-

mánya minden alkalommal feltnt. A neerwindcni útközeiben mint tá-

bornoki segéd és alezredes vitézileg harczolt, 1794-ben M. Terézia rend

lovagi keresztjét nyerte, és ezredes, 1797-ben tábornok lett. Stokach-

nál a jobb szárny vezényletével ö dönté el a csatát, 1800-ban altábor-

nagynak neveztetett. A béke beálltával élelmezési fo felügyel, 1803-

ban a hadi könyvvezetés figazgatójává lett Az .1805* évi hadjáratban

ismét részt vett A pozsonyi béke után mint a hadi tanács tagja és az

ujonczozá&i osztály fnöke tett hasznos szolgálatot. 1806-ban ausztriai

báróságot nyert, és linczi katonai parancsnok lett. 1809-ben a fóher-

czeg helyébe generalissimus. A bécsi béke után érdemei jutalmául

val. b. titkos tanácsossá és 1811-ben Erdély katonai parancsnokává;

1813-ban lovas tábornokká, a 10. számú huszár ezred tulajdonosává,

és a hadi tanács alelnökévé neveztetett, és itt szerzett érdemei ismét

több rendbeli rendjellel, 1820-ban Arad megyei Tern o va helység-

re adománynyal, és 1821-ben Magyar bárósággal jutalmazta-

tatott, végre pedig 1824-ben 50 éves szolgálata jutalmául a Leopold

rend nagykeresztjét nyerte. 1830-ban az állam tanácsban hadi osztály-

fnök lett. Meghalt 1831. sept 16-án Bécsben epe mirigyben. Benne

— úgy látszik-— a bárói ág kihalt.

A nemesi ágból ismeretesek Stipsitz^ F e r e n c z , szül. 1745.

sept. 11-én. Papságra adván magát, 1774-ben N. Szombatban tanár,

1778-ban ó-budai plébános, alesperes, 1803-ban pozsonyi kanonok, 1805-

ben academiai igazgató, 1807-ben esztergám! kanonok lett. 1808-ban

1000 ft. adott a Ludoviceára ; végre olvasó kanonok lett Meghalt N.-

Szombatban 1817. april 2-án.

Stipsicz F erén ez már 1814-ben m. kir. karaarai tanácsos, és

máramarosi bányai administrator. Meghalt 1834.jan. 3. Budán. Neje

báró Pergler Terézia volt.

" r)T827. evi. 40. törv. ca.
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Stipsicz Alajos-Emanucl am. kir. Egyetem könyvtára-

nak öre. meghalt 1815. sept. 18-án. Nejétl Kroyber Mária Teréziától

maradt leánya Amália.
Stipsicz Ferdinánd cs. kir. tanácsos, a pesti orvosi egyetem-

nél tanár, mint nyugalmazott orvos tanár halt meg 1820. mart. 25 én,

kora 66. évében. Özvegyen maradt neje Herdenbergi Stöckel Rozália.

A család czimere a paizs kék udvarában zöld téren hátalsó 14-

bain ágaskodó ketts farkú oroszlán, els jobb lábával kivont kardot,

a ballal fehér galambot tartva, melynek csrében olajfa galy zöldéi.

A paizs fölötti sisak koronáján széterjésztéit szárnyakkal galamb áll,

csrében zöld galyat tartva. Foszladék jobbról arany kék, balról ezüst-

vörös.

Stockhamiiier család. Németországból Nürnbergbl eredt.

Els tudható törzse Stockhammer János volt, ki 1459-ben született

és 1523-ban halt meg. Ennek fia Lénárt (szül. 1485. f 1550.) V.

Károly császárnak német titkára, ez által 1524. mart. 10-én birodalmi

nemességre emeltetett. Ennek két fia maradt : II. János (szüL 1530.)

ós Sándor, kik 1578. nov. 10-én a császári örökös tartománvokra

nézve lovagi rangra emeltettek. Sándor a nürnbergi vonal folyta-

tója lett; II. János pedig nejével Harsdörfer Ilonával nemzé fiát

J á n o s -A d á m o t, ki nejével Aufhofen Eleonórával ily családfát al.

kotott

:

János-Ádám
(Aufhofen Eleonóra)

__^

I. Ferenez Pál-Ferencz
udvari orvos tr. (Cischini Bora)

/w
l7°wü! nr *

^Ózlef-János
'

(Wenmghofen Marg.)
1777

,

f

József-Antal 1791. indigena
udv. tan. (b. Haruckeru M. Anna)

1733. mart. 10m».t. zv.
Ignácz-Jeromos II. Ferdinánd

8z. 1750. ez. 1751.

(ns. Bernrieder (gr. Hartig Mária)
_Mávi«)^ j
Ferdinánd Hermán-Lajos
f 1825. b«. 1795. f 1868.

utolsó e$. tag.

') H ;si Herald. Handb. 959. Hellebrouth Szarvas hajdan é*8 mo#ti*
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János -Ádámnak egyik íia I. Ferencz, bölcsészeti és orvostu-

dor, cs. kir. házi-orvos, alsó ausztriai kormányszéki tanácsos 1 701. atig.

23-án I, Leopold császártól „Edler von" nevezettel birodalmi lovagi

rangra emeltetett, és errl 1710. aug. 5. I. József császártól is meger-
sítést nyert Nejétl Weninghofen Margittól fia JózsefAntai 1734,

mart. 10-én VI. Károly császártól birodalmi bárósággal jutalmaztatott.

János-Ádámnak másik fia Pál Perencz volt, ki nejével Cis-

chini Borbálával nemzé József -Jánost; ez cs, kir. pohárnok

volt, és 1777-ben II. József császártól grófi méltóságra emeltetett.

Nül vévén báró Haruckern Perencz Békés megyei fispánnak egyik

leányát Mária-Annát, ezzel Békes-Csanádban roppant birtokot nyert, ne-

vezetesen a szarvasi urodaiomban; és az 1791, éviországgylésen fele

díj elengedése mellett a magyarországi honfiusitofctak közé bevétetett. *)

Nevezett bitestársától két fia maradt : IgnáczJeromos (szül*

1750.) és II. Ferencz (szül. 1751.) Amannak nejéti ns. Bernrieder

Máriától maradt fia Ferdinánd, ki 1825-ben magnélkül halt el.

II. Ferencznek nejétl gróf Hartig Máriától fia H e r m a 11 - L a-

j o s cs. kir. kamarás, Békés és Csanád megyei birtokos, valamint Mor-

vaországban is a Malostoviczi birtok tulajdonosa, családja férfi ágának

utolsó ivadéka, meghalt magnélkül Hütte)dóriban Bécs mellett 185$.

aug. 8-án, kora 68. évében, családját sírba vívén. *).

A család Gzimere négy felé osztott paizs, az 1. ezüst udvarban

szétterjesztett szárnyakkal mintegy repülni akaró koronás fekete sas

látható, a 2. arany udvarban háráníosan fekv fekete pólya látszik, a

3. kék udvarban, fekete lovon vörös ruhás férfiú, födetlen fvel nyar-

gal jobb kezében kalapácsot tartva ; a 4. ezüst udvarban két fekete

madár egymással veszekedik, egrlk száraz törzsrl a másikra ugrik

;

a másik felemelt szárnyakkal várja a verekedést, A közép vértben

arany udvarban vörös ökörfej látszik, orrában arany gyürü függ.

Stojátioviis £ga2ádL Stojánovics Fülöp 1 792-ben I. Ferencz

királytól kapta czímeres nemes levelét

Czímere elször vizirányosan kétfelé osztott paizs, az alsó ezüst

udvarban hullámzó folyamon három vörös zászlóval, vitorlákkal ellá-

tott szállító hajó úszik; a fels osztály függleg két részre oszlik) a

jobb oldali vörös udvar jobb oldali fekö szögletébl felhk közül arany

nap sugárzik ki ; a baloldali kék udvarban a baloldali fels szegletben

!

) 1791. évi 73. törv. ez.

*) 18&8- évi Pesti napló aug. 14. sz.
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tüzes felhkbl két villám czikázik le. A paizs fölötti sisak koronáján

kék zászló lengedez. Foszladék jobbról aranyvörös balról ezüstkék. *)

Stojanovics esalád. A följebbitöl különböz nemes család,

melynek czímeres nemes levelét Stojanovits György kapta 1797-

ben I. Ferencz királytól.

Czímere ketts függönyös vágással három udvarra osztott paizs,

az alsó arany udvarban hármas zöld halmon koronából ki emelked,

kék ruhás, arany Öves, prém kalpagos magyar vitéz emelkedik ki,

jobb kezében kivont kardot tartva ; a két oldalas kék udvarban egy,

egy ezüst oroszlán ágaskodik, els lábaikkal ezüst horgonyt tartva. A
paizs fölötti sisak koronájából szintén ezüst oroszlán emelkedik ki,

els jobb lábával arany markolatú meztelen kardot tartva. Foszladék

jobbról aranykék, balról ezüstvörös. 3
)

Ezen két Stojanovics családhoz tartozik-e, és melyikhez, azon

hasonló nev nemes család, melybl Stojanovics Mihály Torontal

megyének alszolgabirája, sok ideig fügyésze és 1848-ban 2. alispánja

volt, nem tudjuk.

Stojanovits család. (Laczunási) János Temes megyében L a-

c z u n á s helységet kir. adományban, és errl vett elnévvel nemességet

kapott V. Ferdinánd királytól i 835-ben, és azon évi aug. 24-én Temes

megyétl kiadott nemesi bizonyítványát Krassó megyében kihirdetteté.

Stojáiiovits esalád. (Cseres temesi) Lehet, hogy e család is a

följebbi két, czímeres nemes levelet nyert családok egyike. Lehet, hogy

egészen külön álló ; — mert róla. hitelesen csak annyit tudunk, hogy

Stojanovics Miklós Krassó megyei Csere-Temesre 1831. dec. 16-án

nyert királyi adományt, mely 1832. oct. 2-án Krassó megye közgy-

lésén kihirdettetett. A család jelenleg is birja Cseres-temest.

Stojcsevich esalád. Stojcsevich István és János testvé-

rek 17G0. febr. havában M. Terézia királyasszony által emeltettek ne-

mességre. *)

Czimerok aranyfekete koczkákból álló függleges szelemen ál-

tal kétfelé osztott paizs, a jobb oldali vörös udvarban ketts rabláncz

látható, mely atyjoknak a török háború alatti fogságára vonatkozik ; a

baloldali udvar hárántosan két részre oszlik, a fels vörös udvarboi

arany oroszlán emelkedik ki, els jobb lábával kivont pallóst tartvaj

') Adami Seuta gentil. tomo XI.

*) Ugyan ott.

s

) Jelenkor poL lap. 1835. jun. 10. 46. sz.

4

) Collect. herald, nro 24.
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az alsó kék udvarban háromszeg alakban hármas ezüst bizanti pénz

látható. A paizs fölötti sisak koronájából két elefánt ormány nyúlik

fel, a jobb oldali félig ezüst, félig vörös, a másik félig fekete, félig arany.

Foszladék jobbról aranyfekete, balról ezüstvörös.

Stojkovics család. Stojkovics I f t i m i u s és fia 1808. július

29-én nyert I. Fercncz királytól czimeres nemes levelet, mely 1823.

dec. 10 én Krassó vármegyének gylésén kihirdettetett. Krassó me-

gyében jelenleg a család nem létezik,

Stopa ni család Stopani ker. János 1722-ben juL 11-én

III. Károly király által nemesítetett meg. l

) Czímere négy rész-

re osztott paizs, az 1. ezüst udvarban koronás egyfejü fekete sas ki-

terjesztett szárnyakkal látható ; a 2. kék udvarban zöld halmon piros

lábú és csrü fehér galamb áll, csrében zöld galyat tartva ; a 3. vörös

osztályban ketts farkú koronás oroszlán hátulsó lábain ágaskodik, els

lábait ragadozásra kinyújtva ; a 4-ik ezüst udvarban hármas zöld halom

középsjén arany királyi korona diszlik ; fölötte három vizirányos vö-

rös pólya van. A paizs fölötti sisak koronájából három (ezüst, vörös,

kék) strucztoll leng. Foszladék jobbról ezüstfekete, balról ezüstkék. 2
)

Stotzing csálad. Stoczing János-Rudolf az 1649. évi or-

szággylésen honíiusítatott. 3
)

StÖffinger család. Stöffingcr Mihály és Mátyás 1801-

ben I. Ferencz királytól kaptak czimeres nemes levelet. Czimerök füg-

glegesen két részre osztott paizs j a jobb oldali ezüst udvarban kirá-

lyi arany koronából szarvas-agancs nyúlik ki, fölötte kék csillag ra-

gyog ; a baloldali kék udvarban hármas zöld halmon fehér oroszlán

áll, els jobb lábával kivont kardot tartva ; — a paizs fejében arany

udvarban lándzsa fekszik zöld koszorúval díszítve. A paizs fölötti si-

sak koronájából szintén ezüst oroszlán emelkedik ki, els lábaival

szarvas agancsot tartva. Foszladék jobbról és balról ezüstkék. *)

Stöhr család. Erdélyi szász család, melybl Stöhr ker. Já-

nos 1774-ben a kassai kerületi hadi biztosságnál hivataltiszt, János
nep. 1796-ban az erdélyi kincstárnái titkár volt.

Stöhr Ferencz a m. kir. udvari kanczelláriánál fogalmazó,

1802-ben I. Ferencz királytól czimeres nemes levelet nyert, mely sze-

l

) Collect herald, nro 341.

*) Adami, Scuta gentil. tomo XI.

) 1649. évi 102. törv. ez

*) Adami Scuta gentil. tomo XI.
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ríut czímere négy felé osztott paizs, hanem közepén fehér folyam hul-

lámzik, és abban kecsege úszkál; az 1. ér 4. arany udvar bels olda-

laiból két fej fekete sasnak fele testrésze nyúlik ki, a3~ik kék udvar

ban magas fehér szikla emelkedik, a 4-ik kék udvarban arany örves

teher vadászeb ágaskodik. A paizs fölötti sisak koronájából két szar-

vas-agancs között arany csillag ragyog. Foszladék jobbról aranyfe-

keto, balról ezüstkék.
!

)

1815-ben az erdélyi királyi kincstárnál nemes Sthr János ta-

nácsos, Károly fogalmazó gyakornok volt.

Stössel család. Lásd Steöszel e§,

Strasger eaalád. Strasser Ferencz-Józaefaz 1687. évi

országgylésen honfiusitást nyert. 2
)

Sírba család. Trencsin megyei nemes család. A ezímeres leve-

let Strba János és általa nvére, továbbá fia Strba János és leá-

nyai M a r g i t és Z s ó f i a és ez utóbbinak férje szabados Vizoviczky

György és ezek utódai kapták L Leopold királytól 1691. évi dec. 31-én

Bécsben, mely czimerlevél 1692. jun. 17-én Trencsin vármegyében

kihirdetetett.

Nógrád megyében Felsö-Penczen 1836-ban még ólt a család egy

tagja : Strba Sámuel, ki igy szokta volt leveleiben magát aláirni

:

„Princeps Sámuel Strba de eadern, haeres de Blon-

d ó c z", birván nemit ez utóbbi elnévbl : a bolondosságból.

Strsbel család Strebel Józsefet 1790-ben ü. Leopold ki-

rály ajándékozta meg ezímeres nemes levéllel.

Czimere jobbról balra rézsútosan kétfelé osztott paizs, a jobb ol-

dali kék udvar egymás fölött három fehér folyamot mutat, a baloldali

arany udvarban zöld téren fekete oroszlán ágaskodik, els jobb lábá-

val rózsafejekbl kötött koszorút, els ballábával kivont pallóst tartva,

és annak begyével a zöld tért érintve. A paizs fölötti sisak koronájából

a ieirtho* egészen hasonló fekete oroszlán emelkedik ki. Foszladék jobb-

ról ezüstkék, balról aranyfekete 3
)

Streit család. Streit János- Henrik 1797-ben I. Ferencz

király által emeltetett ezímeres nemességre. Czimere elször vízirá-

nyoflan kétfelé osztott paizs, az alsó vörös u dvar bánnas zöld halmot

mutat; a fels osztály balról jobbra rézsútos vonallal két udvarra oszlik,

') Adami, Seata guntil. tomo XI.
J
) 1687. évi 28. törv, cas.

') Adami, Seuta gentil. tocoo XI.
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a fels ezüst udvarban természetes szín oroszlán ágaskodik, els' jobb

lábával kivont kardot tartva ; az alsóbb vagy baloldali kék udvarban

arany markolatú kivont kard és buzogány keresztbe helyezve látható.

A paizs fölötti sisak koronájából természetes szín oroszlán emelkedik

ki, kivont karddal. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról ezüstkék. *)

Strigner család. Gömör"vármegye nemes családa. A czímeres

nemes levelet Strigner András kapta 1718-ban III. Károly király-

tól. *)

Czimere a paizs kék udvarában zöld téren egy lábon álló daru,

felemelt jobb lábával kövecset tartva. A paizs fölötti sisak koronáján

vörös meztt kar könyököl, frótollat tartva. Foszladék jobbról ezüstvö-

rös, balról aranykék.

Strilich család. Strikch Antal és Péter 1790-ben L Leá-

pold király által emeltettek czímeres nemességre.

CzimerÖk függlegesen kétfelé osztott paizs, a jobb oldali kék

udvarban arany koronából három arany búzakalász emelkedik ki ; a

baloldali vörös udvarban zöld téren sárga csizmás, kék magyar ruhás,

kardos, arany öves, kalpagot* vitéz áll, kezeivel felhúzott íjjat tartva.

A paizs fölötti sisak koronájából szintén az elbbihez egészen hasonló

férfiú emelkedik. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. 3
)

Stiiuger család. A czímeres nemes levelet Stringer Péter
kapta 1741. octob. 28-án Mária Terézia királyasszonytól. *)

Czimere következ : a paizs ezüst udvarában középen ékbe vég-

zd, szegletes vörös pólya látszik, alatta egy, fölötte két három-

leveles zöld lóher áll. A paizs fölötti sisak koronáján két kiterjesz-

tett sasszárny között, melyek közül a jobb oldali fehér, a baloldali vö-

rös, szintén három leveles lóher zöldéi. Foszladék jobbról ezüstvörös,

balról ezüstzöld.

Strobel család. Strobel J á n o s és testvérének fia szintén Stro-

ba\ Jáfios 1744-ben Mária Terézia királyasszony által ajándékoztat-

tak meg czímeres nemes levéllel. *)

CzimerÖk vízirányosan kétfelé osztott paizs, a fels udvar vörös,

az alsó kék
;
az eltérben zöld téren aranyszarvú szarvas jobbfelé ugró

helyzetben látszik, fejet hátra 'ordítva. A paizs fölötti sisak koronájá-

') Adami Scuta gentil. tomo XI.

*) Ugyan ott

) Adami Scuta gentil. tomo XL
*) Collect. herald, nro. 207.

V Collect boraid, nro 208.
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ból két kiterjesztett fekete sasszárny között az elbbihez egészen ha-

sonló szarvas nyúlik ki. Foszladék jobbról aranyvörös, balról ezüstkék

Strobel család. Ennek alapitója Strobel Zsigmond berezeg

Batthyányi jószágai igazgatója, számvevje és levéltárnoka volt, ki 1766-

ban august. hóban Mária Terézia királyasszorytól czímeres nemes le-

velet nyert ')

Czímerök négy részre osztott paizs, az 1. és 4. vörös udvarban a
fels jobb oldali szegletben arany nap ragyog, mely felé barna sas re-

pül, elöl hármas halom zöldéi ; a 2. és 3. kék udvarban hármas fehér

sziklán három bástyás, közepén vörös fedeles tornyú vár. nagyszeg
kövekbl építve, díszlik, nyitott kapuval, fölötte jobbról ezüst félhold,

balról arany csillag ragyog. A paizs fölötti sisak koronáján kiterjesz-

tett szárnyakkal és lábakkal egyfejü fekete sas látható. Foszladék

jobbról aranyvörös, balról ezüstkék.

Stróbl család. Stróbl testvérek 1790. évben II. Leopold király-

tól kaptak czimeres nemes levelet

Czimere négy részre osztott paizs, az 1. és 4. arany udvarban

zöld oroszlán ágaskodik, els jobb lábával kivont kardot tartva ; a 2.

és 3. fekete udvarban arany ló hátulsó lábain ágaskodva látható. A
paizs fölötti sisak koronájából a leírthoz hasonló zöld oroszlán nyúlik

fel, két felöl két elefánt-ormány között, melyek közül ajobb oldali viz-

irányosan félig arany, félig zöld, a baloldali félig fekete, félig arany,

Foszladék jobbról aranyzóld, balról aranyfekete. *)

Zemplin megyében van S t r o b 1 y nev nemes család Szirmay

szerint

Stroszer család. Czimerleveles nemes család, melynek szer-

zje Tamás, s melynek eredeti nemes levele Gyr városa levéltárá-

ban van. 3
)

Strucz család. Kihalt. Ismeretes közülök Strucz F e r e n c z,

1617—1618 ban Nógrád megyei alispán, és Vácz várának kapitánya,

melynek feladásáért az 1622. évi 73. törv. ez. által megbüntetése ren-

deltetett. Neje volt szúdi Dúló Zsuzsanna, Dúló Gábornak Rimay Já-

nos költ vejének nvére. Tán ezen Strucz Ferencz az, ki Ztrucz

(vagy Trucz) néven 1098-ban Nógrád megye jegyzje volt ')

Stubeck család. Stubeck J á n o s, G o t fr i e d, G y ö r g y, S e-

V Colleet herald, nro 159.

') Adatni Seuta gentil. tomo XI.

') Szoutagh D. közi.

') Prot C. Neograd anni 1598. pag. 48.
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besty én, Fti löp-Károly, Mátyá s és András az 1659. év-

bon magyar honímsitást nyertek. *)

Stubenberg család. Stájer országi eredet igen régi család, je-

lenleg is ott, és honfiusitás által Magyarország családai közé tartozik.

Osvárai Stájerban a brucki kerületben, most a Herbersteinok kezei-

ben vannak. Eredetét a távol si homályban keresik.

Stubenberg Jánosnál, kinek báró Scharffenberg Benignától két

fia maradt : Rudolf és György-Hartmann, két f vonal tá-

madt, amattól származik az idsb szász vonal ; György-Hermán*
t ó 1 az ifíabb stájer ág, mely honíiusitást nyerve hazánkban is, minket

egyedül érdekel. Ez utóbbi vonal tehát, mely nevezett Györgynek

nejétl báró Thamhausen Dorottyától eredt, még két ágon virágzik, és

pedig Györgynek két unokája által, úgymint Farkas és Ferenc z-

Q"yrgy által két ágra oszolva. Ez ágakból Farkas és Gíly-

ly én bárók az 1655. évi országgylésen a 119. törv. czikknél fogva

nyertek honíiusitást

Farkasnak neje volt gróf Puckheím Mária, ennek utódaiból tá-

madt a következ táblázat

:

Gusztáv-Adolf
cs. k. kam.
f 1833.

(b. Staudach Fáni.)r— , * —

,

Anna József
0B. 1821. sz. 1824.

(1. Remekházy János (gr. Nimptech M. Anna)
2. gr. Zichy Fridrik) j— '

s*. 1857.

A táblán álló József bírja a gutenbergi uradalmat ; bir Stájer-

ban Stubegg és Mureg nev helyen, s Magyaroszágban Székelyhídon.

A család czimere fekete udvarban horgony.

A Stubenberg családból — mind a család leírás mondja 2
) —• a

külföldön 1771-ben ntlenül elhalt Vilmoson kivül senki sem lett, és

senki sem keresett grófságot, miután a család si eredetéhez ragasz-

kodva magát mindég csak „von" Stubenberg"-nek irta és irja, és mely

mellett még is mindég az örökös tartományok grófi rangú családaival

egy sorban állott és áll mai napig.

') 165$. évi 133. törv. ez.

') Hist Herald. Handbuck 969.
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Stumnier család. Neve után ítélve idegen származása volna.

A család megalapítója a múlt század els felében élt Sturamer I.

György, ki kitüntetett vitézsége és hadi érdemeiért 1741. évi octob.

28-án Mária Terézia királyasszonytól czimeres nemes levelet nyert. )

Azonban családi közlés szerint a család már elbb honosait és birto-

kolt, erre mutatnak nevezett Györgynek a múlt század elejérl Hont

megyei Visk helységrl és Zólyom megyei Korpona városában kelt, a

Palásthy és Szmrecsányi családok elleni magyar keresetleveleik. Ez id
szerint a család székhelye Hont vármegye volt, hol Ipoly-Keszi és Te-

rény helységben s más helyeken mint birtokosok fordulnak elö. Erre,

valamint átalában a család emelkedésére és fényére nézve tetemes be-

folyással volt a család tagjainak a Bánhidy, Péchy, benedekfalvi Luby,

nádasi Tersztyánszky, Pongrácz, Szmrecsányi stb. családokba házaso-

dása, melyek által Hont megyében a terjedelmesb báti, disznósi, túri,

várboki, cseri, Zólyom megyében a korponai stb. részbirtokokat örök-

löttek, és Hont megyében, majd utóbb Békés megyében megyei fbb
hivatalohat viseltek.

I. Györgynek nejétl Bánhidy Annától hat gyermeke maradt

:

Rozália, I. János, I m r e, ki mint hadnagy elesett Belgrádnál, ü.

György, I. J ó z a e f és A n n t, sipeki Bálás Mihályné. Ezek közül

I. J á n o s Hont megy** fbiztosa volt Els neje Folly Rozália,—

*

kitol csak leánya Eresé bét Paczolay Benedekné maradt, — 1766.

táján meghalván, másodszor nül vette benedekfalvi Luby Juliannát,

kitol következ hat gyermeke maradt, u. m. H. János, Emeren-
ti a Tersztyánszky Mihálynak harmadik hitestársa, L Ignácz,

Apollónia hajadon, Antal, és Elek fhadnagy és nyargoncz

elesett 1 800-ban a franczia háborúban. E hat testvér közül II. János,

Antal ésl. Ignácz három ágra oszlatták a családot ; és pedig ü.

János osztály utján Hont megyei T e r é n y helységben kapván bir-

tokrészt, innen ága terényi-ágnak és menyiben Békésbe szakadt bé-

kési ágnak nevezhet, Antal Ipoly-kesziben kapván részt, testvéré-

vel I. I g n á c z c z a 1 együtt az ipoljr-keszn
1

ág terjesztje lett, azon-

ban Antal birtokrészét testvéreinek eladván, *s fiában férfi ága Heves

megyében Gyöngyös-Patára költözvén, Antal ága hevesi-ágnak ne-

vezhet, mig I. Ignácz ága az osztályba jutott ipoly-keszii birtokról

honti, az az ipoly-keszii-ágnak vagy a család ez ágából eredt és or-

szág szerte ismeretes tudós Stummer/ rnoldnak irodalmi nevérl Ipa-

1 y i-ról ipolyi-ágnak nevezhet.

') Collect. Herald, uro. 209, — éa Hont megyei ltár.
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Terényi v. békesi-ág*

II. J á n o 8, kitol följebb emlékeztünk, Békés megyébe telepe-

dett, és ott a vármegyénél elbb, már 1790-ban esküdt, *) majd al-,

utóbb hosszú ideig (mintegy 1824—-1835-ig) a csabai járás fszolga-

bírója, és helyettes alispánja volt Meghalt 1837. körül Nejétl Péchy

Francziskáiól következ öt gyermeke maradt : 1. Francziska Si-

may Kajétán Békés megyei volt alispán és követ neje, 2. II. Imre,

kirl alább, 3. Mária rozvadzi Omazta Zsigmond Békés megyei al-

ispán neje, 4. Krisztina kis-jeszeni Paulowytz Gábor cs. kir. tör-

vényszéki elnök b jogigazgató neje és 5. Julianna Szinovytz

Lajosné.

II. Imre Békés megyének sok ideig 1825-tl tiszti altigyésze

1840. nov. 23-ig, ekkor czimz. központi fszolgabíró a következ 1843.

jul. 3-ig. *) Ntlen lévén, Örökösének tette az ipolykeszi ágból unoka-

testvérének Ferencznek fiát

Lajost, ki 1826-ben született, é* 1844-ben már Békés megye

nemessége sorába iktattatván,
3
) jeles tehetségeinél fogva már 23 éves

kólában 1848-ban Békés megye alispánjának választatott. A forrada-

lom alatt megyéjében kormány-biztos lévén, fegyver-letétel után kül-

földre menekült ; utóbb haza térvén, nül vette bajczai Beliczey Má-

riát, kitl gyermekei a táblán láthatók. Családi nevét már a forrada-

lom alatt elhagyva, és e helyett ágának egykori honti birtokáról T e

r é n y-röl magát „Terényi" nevezve és neveztetve, azt hatóságilag

is meg ersítette. 1861-ben ismét Békés megye alispánjának és az Oros-

házi kerületbl országgylési képviseljének választatott, és ott —
mint hírlapi necrologja ft

) szól : a határozati pártnak egyik legkiválóbb

tehetség tagjaként tnt ki. Meghalt a szép elméj, nagy remény fia-

tal 1863. évi april 6-án. Orosháza városa, melyet az 1861. évi ország-

gylésen képviselt, életrajzának és végs tiszteletének nyomtatásban

közzétételét és arczképének tanácsterme számára lefestését határozta eh

Ipoly-ke8zi ág.

I. Ignácz, I. Jánosnak fia, 1794-ben Hont vármegye esküdtje

') Nemességét ezen e'vbeu Hont megyétl nyert nemesi bizonyítvány

mellett hirdetetté ki Békés megyében 1981. sz. alatt.

*) Nemességét kihirdetteté Békésben 1808-bau 1572. sz. és 1820-ban 1183*

szám alatt.

s

) Békés megyei jegyz könyv 1844. évi 2022. fz.

4

) „Ország* polit. lap. 1863. 80. s*. Arczképe a Vasárnapi 0jsá$ 1864. 8

Mamában.
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majd biztosa, 1821-tól 1824-ig számvevje volt Els neje nádasi

Tersztyánazky Anna meghalt 1805. jun. 19-én Ipoly-Szalkán. Ettl

maradt egy fija : I. Ferencz, kirl alább. Második neje óvári és

szent-miklusi Pongrácz Borbála volt, kitl születtek : Francziska
tamásfalvi Kasza Ágoston alszolgabiró neje ; és II. József, ki Hont

megyének 1839—1842. maj. 13-ig rendszerinti esküdtje, egykor volt

fhadnagy s a forradalom alatt honvéd kapitány, 186í-ben Hontraegye

rendszerint esküdtjének megválasztva szolgabírói czimmel, 1862-ben

kinevezett alszolgabiró 1863-ig.

I. Ferencz szül. 1799-ben, Hont megyénél kezdé hivatalos pá-

lyáját 1821-ben mint aibiztos, 1824. febr. 3-tól a báthi járásban rendsze-

rinti esküdt, 1831-ban az ipolyi járásban alszolgabiró, a következ

(1835.) tisztválasztáskor a selmeczi járásban ugyanaz, 1839. maj. 7-én

ismét megválasztva az ipolyi járásba f sz. birói czimmel, 1842-ig,

utóbb Pozsony megyében PálíFyaknál jogigazgató. Meghalt 1848-ban.

Nejétl Szmrecsányf Szmrecsányi Arzeniától következ öt gyermeke

maradt:

a) Arnold szül. 1823. oct. 10-én. Elbb zohori, utóbb török-

szentmiklósi lelkész, pápai kamarás, a m. tud. akadémia rendes, és

más külföldi tud. társaságok tagja; 1863-tl egri káptalani kanonok;

„Ipolyi" irodalmi nevén általában ismert és hazánk jelesebb tudósai-

nak egyike, és a magyar irodalom terén megjelent számos munkálatá-

val , nevezetesen a ritka jelenségü „M agyar Mythologia" és

Magyar archaeologiai dolgozataival kitn elismerést aratott.

b) Lajosról (szül. 1825-ben) ki nevét „Terényi^-nek irta, mint

a békési ág örökösérl és folytatójáról följebb volt említés.

c) Auguszta.
d) 111. György szül. 1831. nov. 24-én 1850. után Árva me-

gyében volt hivatalnok, 1861-ben Posony megyei al-jegyz, 1862.

óta Pesten ügyvéd. Nejétl Varjú Jusztinától (szül. 1836.) gyermekei

a táblán láthatók.

e) Gyula sz. 1833. volt honvéd, most cs. k. fhadnagy.

f

)

Mária.

Hevesi-ág.

II. Antal (I. Jánosnak Ha) a franczia háborúk alatt katona-

tiszt, alapitá ez ágat. Ugyan akkor házasodott, nül vévén Brüsszelbl a

franczia származású Bourgeois Júliát, kitl következ öt gyermeke ma-

tt, m. 1. Apollónia Stéger János (f 1857.) Hont megyei f orvos-

nak volt neje, 2. Johanna ivachnofalvi Rády Ferenczné Gy.-Patán.
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9. T e r é z i a Guba Antalné, 4. II. Antal volt tüzér tiszt, 5. II. I g-

a á c z volt nádor huszár, most Gy. Patán lak.

A családfa l
) következ :

I. tábla.

Stummer I. György
1741.

(Bánhídy Anna)

Rozália. II. János Imre II. György. József. Anna
(1. Folly Eva hadnagy (sipeki

2. Luby Júlia) f Belgrádnál Bálás

j

Mihály)

1-tl Ewsee 2-tól II. János Emerentia I. Ignácz Apollónia Antal W
(Paczolay Békési (Teraztyánszky Honti f katonatiszt &*

Étenedek) h. alispán Mihály) számvev BourgeoisV

t (Péchy Franciska) 1821—1824. Júlia g
(1. Teraztyánszky £,

Anna ?

2. Pongrácz Bora)

Folyt. II. táblán.

_*.

Francziska II. Imre Mária Krisztina Júlia

(Simay Kaje- Békési (Omazta (Paulovitz (Szinovitz

tán alisp.) robiró. t Zeigm. alisp.) Gábor) Lajos)

Apollónia Janka Teréz II. Antal II. Ignácz

(Stéger János) (Rády (Guba tüzér tiszt Gyön. Patán.

Ferencz) Antal)

II. tábla.

I. Ignácz, ki m L táblán.

Honti számvev
(1. Teraztyánszky Anna*

2. Pongrácz Bora)
i

' *
1

1-tl I. Ferencz 2-tól Francziska József

r~

sz. 1799. f 1848. (Kasza Ágost) Honti v. hívat.

Honti ez. fbiró.
(Szmrecsányi Arzénia)

Arnold Lajos Terényi Auguszta III. György Gyula
•z. 1823. sz. 1825. f 1863. sz. 1831. sz. 1833.

egri kanon. Békési ügyvéd Pesten, cs. k. fbhadn.
Ipolyi. alispán (Varja Juszti)

Beliczey Mária) -££7 "Mária"
1

I
' " "" » " — ' í

1

Zoltán Lajos Berta. Aba Jolán. Ágnes,

f 1854. az. 1854.

') Családi s más hiteles adatok szerint.

MAGYARORSZÁG CSAI.ADAI X. KÖT. 25
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A család ezi-

xaere — mint itt

a metszvény mu-

tatja — a paizs

kék udvarában

hatágú csillag ra-

gyog; ez alatt szög-

letesen vont ezüst

szelemen , mely-

nek három szögle-

tében három
>
szár-

nyát repülésre

emel vörös rigó

áii ; a szelemen

vagy pólya alatt

arany markolatú

kard fekszik. A
paizs fölötti sisak

koronáján egymá-

son két kiterjesz-

tett sasszárny le-

beg, az eltérben

álló kék és annak

közepén arany csillaga van, a hátsó szárny vörös. Foszladék jobbról

aranykék, balról ezüstvörös.

Stupiczky család. Trencsin vármegyei curialis nemes család.

Nevok eléfordúl Stupiczky alakban is. Azon megye nemesi össze-

írásai *) szerint

:

1748-ban a fels járásban laktak Ferencz és Józsefnek fiai.

1768-ban József és János Nemes Kotessón székelt

1803-ban Antal és ennek három fia : Miklós, András és

Antal Ns Kotessón.

1837-ben ugyan ott Miklós és András találtattak.

84úr család. Stúr József 1792-ben I. Ferencz királytól kap-

ta czímeres nemes levelét. s
)

Czímere négy részre osztott paizs. az 1. és 4. arany udvarban

») Szont&gh Dáo. közi.

*) Adami Scuta gentii. torno XI.
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vörös ruhás, ezüst Öves, fekete csizmás vtfrös prém kalpagos magyar

ember áll, jobb kezében két zöld galyat tartva ; a 2. és 3. ezüst udvar-

ban zöld téren odvas fa-törzs áll, jobb oldalából száraz, baloldalából

zöldell ág nyúlik ki, A paizs fölötti sisak koronájából a paizsbélihez

mindenben hasonló vörös mezü magyar férfiú emelkedik ki. Foszladék

jobbról aranykék, balról ezüstkék. ')

Sturlécz család. Zemplin vármegye czímerleveles esaládainak

egyike. 2
)

Sturman család. Neve idegen származásra mutat. Egyik se
Sturman N. 1697-ben Tokaj vár alkapitánya volt, midn öt a várr-

séggel együtt Tokay Ferencz felkel vezér kardra hányatta. a
)

Zemplin megyében e század elején birtokos a család Berzék

helységben. 4
)

Ismeretes a családból e század elején Sturman Márton, kinek

nejétl szúdi Sembery Máriától leánya Beniczky Pál neje volt, Zólyom

megyében.

Stttrgkh család. Stürgkh György-Kristóf és János-
Kristóf 1729. évben honfiusitattak. *)

A család Stájer országi, hová Bajor országból szakadt, 1532-ben

megvette a blankenwertbi urodalmat , és házasság utján örökölte a

Vogelsbergi jószágot. I. Ferdinánd Császártól nyerték a Blankenwer

thi czimert, és 1638. maj, 19-én HL Ferdinándtól a báróságot.

Báró Stürgkh József-Kristóf nak báró Herberstein Máriától

volt fia György-Kristóf (szül. 1666. f 1739. maj. 27.) val b.

tit. tanácsos és fökanczellár. Ez els házasságra lépett 1695-ben báró

Stadl Mária Saroltával (f 1713.) Testvérével Ferencz Bernáttal 1711.

nov. 23-án III. Károly császár által grófságra emeltetett Többi kítet

1729-ben nov, 20-án Magyarországban is indigena lön. György-Kristóf-

tól a családfa •) igy j le :

') Adami Scuta geutil. tonio XL
') Szirmay, C. Zemplin not. top. 117.

') Ugyan ott p. 199. é* hist. 276.

*) ugyan ott 226.

*) 1729 : 47. törv. ez.

•) Gtóthai gr. Almanach 1859 t'vró'l úa Hist herald. Hhuch,

25*
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György -Kristóf

az, 1666 f 1739.

magyar indigena.

(b. Staál Mária)

József-Kristóf
sz. 1706. f 1764.
k&m. tanácsoB.

(1. b. Stadl Jozefa.
i

* —
-»

Ferencz-Ántal
sz. 1734. f 1791.

al. ausztriai ko.rm.

(gr. Wurmbrand Charlotte)

Károly-Antal
sz. 1764. f 1825.

cs. k, kani.

(gr, Gaisruck Mária)

Károly-Tivadsr Emma Mária
az. 1796.' cs. k. kapit. %%. 1800. sz. 1801.

(gr. Ö'Donell Adél) alap. hölgy. (gr. Szapáry Víncze)

Károly-Kaj. Eliza Aona
sz. 1832. és. 1836. sz. 1842.
ffthadn. (gr- Seüern

(gr. Meraviglia Jóssef)
Eleonóra)

Czímerök négy részre osztott paizs. az 1. és 4. udvar bárántosan

arany és fekete, benne zóld téren gólya áll, az udvar színeivel ellenke-

zleg színezve, csrében gyrt tartva; a 2. ós 3. bermelin szinü ud-

varban függleges vörös pólya látszik.

Stürmer «8alád. Nürnbergi eredet; a múlt században már

Bécsben honos, Stürmer József-Ádámnak Saitz Anna Máriától

Bécsben 1752. alig. 21-én született fia í gnácz-Lörincz, C3, kir. val,

b. titkos és államtanácsos, a török portán ausztriai internuntius, sz.

István r. közép keresztese, még 1801-ben osztrák örök. tart. lovagi

rangra, 1813-ban maj. 27-én báróságra emeltetett. 1820. nov. 12-ém

illetleg az 1827. évi országgylésen magyar honiiusitást nyert. Meg-

halt 1829. dec. 2-án, Neje volt 1787 ti báró Testa Erzsébet (szül.

1770. f 1846) kivel ily családfát 3
) alkotott

:

5

) Hist. Herald. Handbuch 970. gótLai grófi éu bárói alm. 1859. évrl.
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b. Ignácz
sz. 1752. f 1829
török követ

(b. Tcsta Eliza)

Bertalan Teréz
sz. 1787, sz. 1791.

1842. gróf. (b. Huszár
török követ 1850-ig Bálint)

(báró Boutet Ermance)

Károly
sz. 1792. f 1863.

altábornagy
Peechiera par.

(b. Bedekovics
Mária)

t

Philippin

sz. 1799.

alap. hölgy
Münchenben.

A családfán állók közül Bertalan 1842-ben grófságra emel-

tetett, míg testvérei bárók maradtak. Azonban Károly báró gyer-

mektelenül halt el, és még B er talannak sincsenek utódai.

A család czímere vörös udvarban arany pólya, melyen három

ezüst sisak látható.

Stvrinik család. Stvrtnik AgoBton cs. kir. altábornagy és Bu-

dán hadi parancsnok, 1814. aug. 4-én ausatriai báróságot nyertes 1836-

ban országgyülésileg honfiusitatott ; l
r
) tle következ ivadék szár-

mazik :

Ágoston

b. Ágoston
fparancsnok

f!841.
(b, Hanng Kata)

Lcopold
sz. 1790, tüzár ezredes

altábornagy f 1849. oct 5.

tüzérségi iprazg. (Sírausz Amália)

cs. k. kapit.

Walburga
(Becker Károlyné

Pesten)

Áagusztina
sz. 1816.

(Haüfler Károlv
Insbruckban)

Ágost Adolf
sz. 1818. ss. 1825.

gy. kapit. cs. k. kap.
(Lecbner Matild;

1 ; .

Lipót
sz. 1828.

drag. kap

.

Áagusztina
sz. 1850.

Henrika
sz. 1851.

Leopoid
sz. 1352.

Czímere négy részre osztott paizs, az 1* udvarban magas szik-

lán bagoly ül, a 2. udvarban zöld téren várkastély áll, a 3. udvarban

három ezüst liliom van, a 4. udvarban ketts farkú vörös oroszlán fej

fekszik.

') 1863. 47 ? törv. ez.
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Styaszny család. Trencsin megye czímerlevelea nemes családá,

a czimerlevelet 1 632 ben Gáspár nyerte és ugyan akkor Trencsin

megyében kihirdetteté. Nevezett megyében ily nev család 1660. és

1666-ban Nemes Kotessón, 1688-ban Kalniczon fordul elö, azonban

ezek mind egy család tagjai voltak-e ? nem tudhatni, fleg miután c

néven Trencsin megyében a Budiács és Latkóczy család egyes ágai

is neveztettek. *)

Styavniczky család. Lásd Tholt.

Styrutn család. Gróf Styrum Miksa-Vilmos J 741-ben

országgyúlésileg honnusitatott.
*2

)

Suba család. Gömör vármegye czimerleveles családainak

egyike 3
)

Subich család. (Brebiri) A nagy hirü Zrínyi család törzsének,

melybl eredtek, neve. Egyébiránt Horvátországban Várasd megyében

brebiri és vinodoli S u v i c h (igy) család máig létezik, melybl Lajos
ott 1835-ben ker. esküdt és tbrró ; Antal ugyan ott esküdt, József
Zágráb megyi fszolgabíró volt. Menyiben birják származási kimuta-

tásukat? nem ismerjük. Lásd Suvich cs. e kötet végén.

Subich család. (Nagy Koloni) Borsod, Heves megyei nemes

család. 1672-ben éli közülök nagy koloni Subicz Pál ft

) ügyvéd.

Subich Ferencz Heves megyébl 1760-ban magyar királyi

testr volt.

Subich Ferencz 1770-ben Albert szász herczeg és m. kir.

helytartó titkára, 1774 ben országbírói itél-raester volt.

Subich György 1839—*42. Heves megyei tiszt aljegyz, 1845-

tÖl pertárnok.

Subich családnak czímere a paizs kék udvarában zöld halmon

hátulsó lábaival ágaskodó, ketts farkú oroszlán, els jobb lábával ki-

vont kardot tartva, a paizs fölötti sisak koronájából szintén olyan

oroszlán emelkedik ki, els iobb lábával zöld olajfa galyat tartva, két

felöl bivaly szarv között, melyek közül a jobb oldali vizirányosan fé-

lig arany, félig kék, a baloldali félig vörös, félig ezüst. Foszladék jobb-

ról aranykék, balról ezüstvörös. b
)

') Szontagh D4d. közi
a
) 1741 : 70. törv. ez.

) Bartholomaeides C. Gröinör pag. 146.
4

) Protoc. C. Ncográd. anni 1672. jan. 18.

*) Adaini Scuta gentil. tomo XII.
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Suchodele-Tóth család. Közülök Mátyás 1480-ban csejtei

kapitány. *)

Sudarovics-Gaja család. 1751-ben Mária Terézia királyasz-

szony nemesítette meg.

Czímere következ : a paizs vörös udvarának közepét fíiggöle*

ges ezüst pólya foglalja el
?
és abban kék rózsafej latsaik. A paizs fö-

lötti sisak koronájából két zászló nyúlik fel, a jobb oldali Vörösfehér,

a baloldali aranykék szinü. Foszladékjobbról ezüstvörös, balról arany-

kék. ")

Suffa-Balasovies család. Lásd Zsuffa c«.

Sagh család. Sugh György 1801-ben I. Ferencz királytól

kapott czímeres nemes levelet, mely szerint czímere a paizs ezüst ud-

varában háromszegü kék álvány hegyén álló meztelen vad ember, fe-

jén és derekán zöld koszorúval, jobb kezében arany markolatú kivont

és derékban eltört kardot tartva, bal kezében a törött kard másik részét

tartja. A paizs fölötti sisak koronája fölött két kéterjesztett fekete sas-

szárny között arany nap ragyog. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról

aranykék. 3
)

Súgh György, 1835-ben Horvátországban ügyvéd.

Síighd család. (Kazsúi) Zemplin megyei eredet nemes család,

mely azon megyében K a z s ú, (hajdan Kasuh) helységben mint leány

ágon a kihalt régi Kasuhy családnak egyik utóda örökösödött, és ott,

valamint azon megyei Szomotor helységben még e század elején a bir-

tokosok között emlitetik. *)

Már a múlt században Bihar vármegyében élt Súghó István,

ki Trencsényi Máriát, (ki utóbb Laczkovics László Bikari alispán neje

volt,) vévén feleségül, ettÖl három gyermeke 6
) maradt; u. m. 1.

György Bihar vármegyének egykor aljegyzje, utóbb táblabírája,

végre királyi tanácsos, ki N. Váradon halt meg 1793. aprilben. Els

neje Simonyi Erzsébet, a második Kállay Ágnes (nosiczi Thurzó Já-

nos özvegye) volt; gyermeke egyiktl sem maradt.

2) Anna Laczkovics Imre Pest megyei alispánnak felesége.

3) Magdolna, Szent-Irányi József Bihar megyei alispánnak

hites társa.

') Kaprinay Mae. B. tomo L. pag. 106.

a
) Adamí Scuta gentil. tomo XII.

') Adami Scuta gentil. tomo XII.

*) Szirmay C. Zemplin. not. top. Í17. 237, 284.
8
) Vay Láfzló, Német hívség. 323. 887,
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Említett Sughó Istvánnak testvére, vagy unokatesvóre lehetett

Súghó Zsigmond, Bihar vármegyének a múlt században fszolga-

bírója, kinek nejétl Palugyai Annától fia volt J ó z s e f, a ki 1800-ban

a Bihar megyei fölkel seregnél kapitány, 1806-ban ugyan azon me-

gyénél szolgabíró volt. Neje Rietailer Ágnes volt. Ugy látszik, ennek

fijai : József Bihar megyének 1841 -tol 1845, jun. 16-ig alszolgabi-

rája, ós 1861-ben ismét választott fszoigabirája, és László azon

megyének 1841 -tol 1849-ig rendszerinti esküdtje.

Egy ág Nyitra megyében származván, abból ott Súghó József
1823-ban alszolgabiró, 1825. sept. 26-tól fszolgabiró 1833-ig.

Suhayda család. Törzse Suhayda I. János, ki ujaival II.

János, Mátyás és I. Pállal, nem különben testvérével Suhay-

da I. Istvánnal együtt I. Leopold király által Bécsben 1701. aug.

12. kelt ezímereslevélben nemességre emeltetett. Czimeres nemes le-

vele Nógrád megyében akkori laktahelyén 1703, mart. 26-án Loson-

czon tartott közgylésben kihirdettetett. *)

Ugy látszik — nevezett I. János egy személy volt azon Su-

hajda Jánossal, ki mint Tökoly híve és egyik ío tiszte 1683-ban a

nagyszombati jes. collegium fölgyujtásával és a sz. ra. képe kifosztá-

sával vádoltatott,
z
) és utóbb a kath. vallásra tért volna, mely utóbbi

állítás azonban valószinütlen maradt

Suhayda L Jánosnak megnevezett három fija körül a kett még

életében Nógrád megyébl kiköltözött, nevezetesen II. J á ivo s Békés

megyébe, hol 1720. dee. 10. évrl már nemesi bizonyságot nyert, és

Pál fija Gömör megyébe Királyi helységbe, ellenben az atya I. J á-

nos még 1726-ban a június 18-án kezdett nemesi vizsgálatkor Nó-

grád megyében eredeti czimeres nemes levele felmutatásával igazolta

kiváltságos állapotát, 3
) St mint azon megyei legéndi birtokos 1731*

évi sept. 1-én Legényen hat házhelyre, melybl kettt valósággal bírt,

Fels-Bodonyban szintén hat házhelyre (vagy is e puszta egy negyed

részére) gr. Pálffy Jánostól nádori adómányievet nyert, *) azonban

két fija már elköltözvén, harmadik fijának Mátyásnak utódai máig is-

me/etlenek lévén, halálával, mely valószínleg nem sokára bekövétke -

*) Nógrád megyei jegyzkönyv.
2
) Kazy História Univereitatis p. 158.

l
) Nógrád megyei jegyzköny, 1726 évrl.

*) Az eredeti adomány lóvé*! szerint, mely idegen kézre, 4s idjártával a

ttémileg hasonló nev Suhajdy családhoz került.
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kezett, ágazata Nógrád megyébl vagy legalább Legéndböl elenyé-

szett. l
)

I. Jánosnak két fia II. János és I. Pál által a család mosta-

nig terjed két ágra szakadt, mint azt a következ táblázat 2
) mutatja.

I. tábla.

II. János 1701.

1720. pékesben.

Mihály
Hevesben
Ecséden
fhadnagy

I. János
1701. ns. 1730. adom.

Mátyás
1701.

Oyo/gy

János
tán Szadán.

I. Pál
1701.

Gömór m* insurff.

1741.1744.
(L£kös Krisztina)

Folyt, //. táblán.

Ádám István Imre Gáspár
sz. 1772 f 1825. Egerben sz. 1780. f1860. Veszprémben
húsz. kapitány 1816. Jáczon. .

r^JJ '

f > (Poroszkay
1 1 ii i i

i K itti i

András
1816.

Károly
1816.

Judit)

IV. Pál IV. János Anna
szül. 1816. sz. 1818. dec. 29. (Guba János
Pest városi hív. helytar. tan. ügyv.)

•_ (Morlin Mária)

Irma
sz. 1847.

mart. 16.

István
sz. 1851.

dec. 20.

Judit
sz. 1854.

nov. 4.

') Legalább Nógráü megyében 1731-tó'l 1755-ig a nemesek sorozatában

a családnak nyoma sincs. Az 1755. évi nemesi vizsgálatkor kelt összeírásban

ily czimü rovat alatt : „Series oh neoadvenatum investigandorum" találtatik

„Adamns Suhajda in Legén d u
;

ezen Ádámot a Suhajdy család

igényli eldjének , és róla a Suhajdy családnál leszen említés. Egyébiránt

1781-ben ezen Ádám ellen is a megyei tiszti ügyész nemesség-igazoltató pert

folytatott.

') A asalád által közlött hiteles iratok szerint,
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11. tábla.

I. Pál, ki oí I. táblán.

1701. ns.

1741. 44. insurg. Gömrb.
iLökös Krisztina)

II. Pál

^
sz. 1751. f 1834.

Sztárnyán é*s Toruallyán
(Kók Erzsébet)

József
1787. Gomör. publ.

III. Pál III. János
az. 1778. dec. 6. Rosnyón lak.

Tornallyán publ. 1813.

f Pestea 1852. dec. 2.

(Varrinkovit8
Julianna)

I. Sámuel
Miskolcion

1813.
i 1

Lajos. József. Sámuel.

Ferencz László István József
6z.l8í5.máj.21. sz.1817.apr.25sz.1820.dec.25 sz.1822.

Pesten f 1860. jul.9. f 1847.mart.l5. sept. 1.

takarékpénzt, (Pintér Anna) sebész m. f 1862.

hivatalnok
(urb. Benyóvszky

Luiza)

Amália
ez. 1846.

april 4.

Krisztina V. Pál
sz. 1824. sz.J829.nov.1.

(Vida fl853.máj26.
Károly)

Ferencz. Anna. László

Alojzia Etelka Franeziska

sz. 1845. jan 24. sz. 1850. sz. 1851.

mái. 15. seut. 6.

sz. 1851.

sept. 6.

Aranka ikrek Gizella Róza
szül. 1857. jul. 25. sz. 1859"

aug. 27.

Az I. táblán állókra nézve megjegyezhetjük a következket. DL

János Békés megyénél 1720. dec. 20-án hirdetteté ki nemességét. En-

nek Mihály fia mint nyg. fhadnagy lakott Heves megyében Ecséden.

Fijai közül István (két fiával együtt) Gáspár (fiával együtt) és

Imre (kik kath. vallásban neveltettek) mert eldeik protest. vallá-

súak voltak) 1816. jul. 15-én Békés megyétl kivévén nemességökröl

a bizonyítványt, azt Heves megyében azon évi sept. 24-én kihirdették.

Utóbb, átvezetésen 1824. febr. 4-én István és Imre váczi lakos

ujolag, testvérek Ádám pedig, ki a Ferdinánd huszár ezredben kapi-

tány volt és sebei miatt nyugalmazva, szintén akkor Heves megyétfll

vettek ki nemesi bizonyítványt Nevezett Ádám meghalt Pesten 182Ó.

febr. 23-án.

Imrének, ki Váczon lakott és 1860. aug. 29-én halt meg, ne

íétöl Poroszkay Judittól gyermekei közül P á 1 Pest városi tisztvisel,

János jogtudor, 180. után Pest, majd Fejér megyei törvénszéki ül-

nök és országos törvényszéki tanácsos, 1862-töl m. kir. helytartósági
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tanácsos, jelos és alapos jogtudós és több e szakbeli munka szerzje,

1863. óta a m. akadémia tagja.

A II. táblán álló I. P á 1 Gömör megyébe Királyi helységbe te-

lepedett, és 1741. és 44-ben a Gömör megyei felkel nemes seregben

is részt vett. Nejétl Lökös Krisztinától fija II. Pál (szül. 1751. jan.

25-én.) lakott Sztárnyán és Tornallyán, és József Gömör megyétl

1787- évi febr> 1- vettek ki nemességekrl elismervényt.

II. Pálnak nejétl Kók Erzsébettl fijai í. III. Pál született

Tornallyán 1778. dec. 6-án. Pestre tévén át lakását, itt halt meg 1852.

dec. 2-án. 2. Hl. János rozsnyói lakos és 3. Sámuel miskolczi

lakos. A két utóbbi Gömór és Kis-Hont megyénél 1813. január 16-án

hirdettété ki nemességét, mig testvérök : a Pestre költözött III. Pál
ugyan azon megyétl 1840. dec. 9-én vévén ki a nemesi bizonyítványt,

azt Pest megyénél 1841. mart. 27-én kihirdetteté. Ennek a táblán látha-

tó öt hja közül egyedül él Ferencz, a pesti takarékpénztár ügyes

konyvezetö tisztviselje, kinek gyermekei a táblán láthatók.

Ugyan e családból származott Suhajda János, ki Arad megyé-

ben nemességét 1828-ban hirdetteté ki. ')

A család czimere a paizs kék udvarában zöld téren hátulsó lá-

bain álló barnás oroszlán, els jobb lábával kivont kardot, bal lábával

három búzakalászt tartva; a paizs fölötti sisak koronáján Összetett

szárnyakkal fekete holló áll, jobbra nézve. Foszladék jobbról arany-

kék, balról ezüstvörös.

SuLftjdy csatád. Suhajdy 2
) Máté és általa neje Urbanovicz

Zsuzsi, fiaik János és Mihály, nemkülönben Rybarik János és

Szywa János 1659. jttl. 25-én Bécsben kelt czímeres nemes levélben

elbbi nem nemes állapotukból I. Leopold király által nemességre emel-

tettek, és czímeres nemes levelök akkori lakhelyükön Trencsin várme-

s

gyében 1660. (sabbato prox. ante Dnicam Ocu) kihirdettetett. s
)

A kor és egyéb körülmények összevetése azt mutatja, hogy a
följebb emiitett czímeres ns. levél szerz Suhajdy Máté egy s azo-

nos személy volt azon Suhajda Mátéval, ki 1673-ban mint Trencsin

megyei varini ágost. evang. pap a kath. vallásra tértnek iratik, *) és

') Arad megyei jegyzkönyv 125. sz. a.

') Elfordul e családnév „S n h u h a j d y
B alakban ia.

3

) Trencsin megyei levélte , és hiteles máiolat szerint.

*) Eibini, Memorabilia IL 23. hol ugyan Suhajda áll Suhajdy helyett,

de a két név könnyen össze volt téveszthet , fleg miután mindkét név él
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ki ismét elbbi vallására tértve, 1678-ban Nógrád megyei Szügy hely-

ségben evang. lelkész *) volt. Ezen Máténak a nemes levélben emiitett

János és Mihályon kivöl fia volt István 1701-ben szintén Szügy
helységben evang. tanító

2
) innen 1702-ben Felsö-Bodonyban (szintén

Nógrád megyében) evang. lelkész.
3
)

Ugyan ez idben, 1730-ban Nógrád megyében (úgy látszik Szügy-

ben) lakott Suhajdy Gáspár, ki 1731-ben az eredeti czímeres nemes
levél felmutatása mellett nevezett megyénél nemességi bizonyítványért

esedezett, azonban családfáját Mátéig be nem mutatván, *) Nógrád
megye által ez iránt eredete helyére Trenesin megyébe utasitatott, a

hol is 1731. évi sept. 27-én nemesi bizonyítványt nyert, kimutatván,

hogy atyja András, nagy atyja Mihály és ennek atyja Máté a

nemesség szerz, voltak.

Mind ezek daczára már Gáspárnak nja Suhajdy Imre, ki Szügy

-

be volt telepedett, nemessége bizonyítását 1783. maj, 28-án kénytelen

volt Trenesin megye eltt per útján igazolni, a mit is megnyervén, ar-

ról 1784-ben maj. 11-én a m. kír, helytartóság helybenhagyása mel-

lett, azon évi aug. 12-én Trenesin megyétl nemesi bizonyságlevelet

nyert, mely Nógrád megyében sept. 6-án kihirdettetett. Ezen Imrének

a nemesség szerztl bemutatott származását és gyermekeit, valamint

most él unokáit mutatja a családfai táblázat.

A múlt XVIII. század közepén még egy Suhajda (jobban Suhaj-

dy) Ádám telepedett Nógrád megyei Legénd helységbe hol egykor

á másik, némileg hasonló nev Suhajda család birtokolt. Ezen Ádám
a Nógrád megyei 1755 évi nemesi vizsgálatkor kelt összeírásba vilá-

gosan mint jövevény a lajstrom ily czimü rovatába iktattatott* : „/8e-

család tulajdona volt. Lásd Burius Micae Históriáé Evang. Edi-

dit P. Lichner Posonii 1864. p. 4. 14, 24. és 130. hol már Schnhajda alakban for-

dul elo, e's Máténak írva.

') Hornyánszky, Beitrage zur Geschicht evangelischer Gemeinde in

Ungarn. Pest, 1363. 263. lap. Itt is megjegyzend , hogy a Mathaeusés
Matbias nevek épen oly gyakran fölcseréltettek, mint a Georgina
éfl Gregorius.

2

) Hornyánszky, Beitrüge 264. lap.
3

) Ugyan ott 28. lap.

4
) Ezen körülmény is világosan mutatja , bogy Gáspárnak atyja nem

volt Nógrád megyei lakos , különben ott — miut ismert nemes
,
gyakorlatban

lett volna, és fia nem utasított volna Trenesin megyéhez.
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ries ob nevadventum investigandorum" (t. i. nobilium) *), és ennek foly-

tán, mint kétséges nemes ellen 1781 -ben a megyei tiszti ügyész nemes-

ség igazoló pert folytatott.
2
)

A Suhajdy családnak egyik ága a Dunántúlra szakadt, Vas vár-

megyébe, innen való volt azon Schuliajdi György, ki 1740. april.

21-én irta magát a wittehergi akadémia hallgatói közé és 1743-ban
tért onnan hazájába. 3

)

E század elején Szabolcs megyében Polgár mezvárosban éltek

Suhajdy János és Gáspár, kik Trencsin megye elé 1801. nov.

20-án a nemesség szerz Suhajdy Mátétóli származásukat következ-
leg terjesztették, u. m. hogy nevezett Máténak az armáiisban megne-
vezett fija János Pozsony megyei Puszta-Födimésre, ennek fia Sá-
muel pedig Szabolcs megyébe Polgáriba költözött legyen, és

ott nemzé fiát Istvánt, a kinek fijai voltak a folyamodó Suhajdy
János és Gáspár,

Gömör megyében is volt a családnak egy ága, ha ez nem inkább
a' Suhajda családhoz tartozott, ide mutatnak az adatok, melyek szerint

Varnay máskép Suhajda Mihály 1698-ban Sajó Gömörben Lovas
Lászlótól egy telkett vett zálogba. E Mihály 1703-ban kapott volna

Trencsin megyétl nemesi [bizonyítványt, és 1711-ben már egész csa-

ládja kihalván, javai János testvéréve szállottak 4

)

Ugyancsak Gömör megyében Geczelován volt evang. lelkész Su-
hajda Pál, kinek Zsuzsannától ott 1730. aug. 29-én született fija

János 5
), 1733. aug. 15-én született leánya Anna. 6

)
Az eléadottak szerint következ családfa közölhet :

») Protocol. C. Neograd anni 1755. Ezen és a következ adatnál fogva tel-

jesen hiteletlcnné válik a családnak azon genealógiája
, melynek állítólag ezen

Ádám 1781-ben szerzje, a melyben saját atyját Andrást Nógrád megyé-
ben lakott és telepedett, és (hadi) vagy biztosi hivatalt viselt személynek ál*

Htja, miután megyejegyzökönyvi hiteles adat szerint maga Áá&m azon me-
gyében jövevény (neo-adyena) volt.

>) Nógrád megyei iev. tér. Aeta nob, fasc;, V. nro. 7.
$

) Bartbolomaeides, Memória Ungarorum, qui Wittebergae Studueruni
p&g. 243.

4

) A Suhajdy cs. jegyzetei szerint.

*) Bartholomaeides Memor. Províneae Csetnek, 322.

•) Ugyan ott.
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Suhajdy MáUí
1659. (1€78.)

(Urbanovicz^Zsuzsi)

János
1669.

Pozsonyban költöz
i 1

Sámuel
Szabolcsba költöz.

Mihály

J659.
András

István
f. bodonyi ev. leik.

1702.

István

ott Polgáriban lak.

János Gáspár
Szabolcsban Szabolcsban

1801. 1801.

Gáspár
Trenesintól 1731.

lak- Nógrád
1 (Ebeczky Júlia)

Ádám
1755. 1781.

Vinkler Anna.

~~Éva
t

Jusztina. Zsuzsi. Mária. Anna. Imre
1781. 1784.

h. ügyvéd
(Medzihradszky Eszter)

Eszter.

t

Gedeon.

t

Kata. Janka. Karolina. György

f f f pe'nzügyi hivat.

18Ö3. Budán.

Antónia György Zsigmond

A család czímere az 1659. évi nemeslevél leírása szerint a paizs

kék udvarában bátulsó lábain álló, ketts farkú oroszlán, els jobb lá-

bával kivont kardot tartva ; a paizs fölötti sisak koronájából szintén

olyan oroszlán emelkedik ki. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüst-

vörös.

Éktjáiiszky esaiad. Trencsín vármegye czímerleveles nemes

családa.— III. Ferdinánd magyar király 1631. april. 29^-én Bécsben kelt

czímeres nemes levéllel Sujánszky Györgyöt, Mihályt, Jánost
Menyhértet és Sámuelt nemesi rangra emelte ; és czímeres le-

velök a következ évben (feria 3, post fest. b. Franeisci conf.) Tren-

csin megye eltt kihirdettetett *)

A család czímere a paizs kék udvarában hármas halom közép

söjén arany koronából kinyúló három arany búzakalász, oldalvást

jobbról ezüst félhold, balról arany csillag ragyog. A paizs fölötti sisak

koronáján felemelt szárnyakkal galamb áll, csrében három búzaka-

lászt tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.
a
)

') Trencsin várm. jegyzkönyv Szontagh D. közi.

2

) Kiadta Günther.
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TrencHÍn vármegye nemesi összeírásai szerint Suján laktak 1736-

han András és fija ifj. András, azután János és György
testvérek, nem különben középs András.

1745-ben szintén Suján találjuk Miklóst, id. és ifj. A n d r á s t,

Gábort és ennek fiait : Beczkón pedig Andrást
1 768-ban Suján laktak János és ujai András és János

és az utóbbinak kis fija János; -—azután György és ennek öt

fija tÖyörgy, Gábor, János, József és Sámuel;— to-

vábbá idsb András és fijai :Józsefés András; —- majd ifj,

András és négy fija: András, György, Miklós és Tó-
biás; — nem különben ifj. János és ennek fijai János és Jó-

zsef; — ágy szintén Miklós és fija András; — végre legidösb

András és négy fija Jánoe, Miklós, József és An d r á s. —
Ugyan ekkor Beczkón lakott András és fia szintén András.

1803-ban Suján a családnak már 31 férfi ivadéka jött a nemesi

lajstromba, Beczkón ekkor éltek András, Mátyás és János,
1837-ben a Suján lakó ág már 49 férfi tagot számlált, Beczkón

ellenben csak három házban laktak, és pedig az egyikben András
és ennek fijai Perenz, József, Károly, József, Antal és

Imre, a másikban János, a harmadikban Mátyás.
Sujánszky Antal 1824-ben már Pesten ügyvéd, meghalt 1839.

táján; ennek fija Sujánszky Antal (szül. Pesten 1815. aug. l.) Pest

józsefkülvárosi plébános, és prépost, ki mint magyar költ is nevet ví-

vott magának.

Suky család. (F. és alsó Zsuki f) Erdély legrégiebb törzsökös

kihalt családainak egyike. Eredete az els foglalás korában vesz el.

Nevét a Kolozs megyében fekv Suk (mostani írásmóddal Zsuk)
helységrl, mint legsiebb birtokáról vette. Teljes nemzéTcrendét nem
birva, a régiebb idkbl csak a nevezetesebb tagokat enilithetjtik meg.
A XIV, században 1332. eltt éltek Albert és Demeter két fó

ág törzsei,

1349-ben Domokos Koloz8 megye szolgabirája volt. 1448*

ben Miklós és István „comesu
czimzettel éltek. J

)

1437-ben a nevezett Albertnak ágából éltek Benedek, 2
)
ki

az akkori pórlázadás lecsendesitésében vett részt, mig rokonai M i -

h A l y és Dávid a következ évben épen ezen zavargásokban rész-

') Síékely Séndor, A« Unitaria vallás tört. 172.
J
) Eder, Ohservatfoaes in Fclmerum. 7&
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vétk miatt hütlenségi bélyegen elmarasztaltattak. Ez idben szerepelt

János is, ki 1437-ben a pórok lecsendesítésére egyik követül külde-

tett, és ö ellene valamint érdektársai ellen is Gáthi András és vingárti

Geréb András 1427-ben pert folytattak. »)

Nevezett Mihálynak fia volt János, Dávidnak pedig István,

ki magnélkül halt el.

Demeter ágából származott Simon, kinek fia volt János
1467. és 1474-ben, és tán Katalin 1474. körül harinnai Farkas

Miklósné.

1467-ben Erdély Mátyás király ellen fellázadt, a f pártosok

között voltak Suky Mihály és László is. Legyzetvén a lázadás,

mindkett joszágvesztéssel, azon felül Mihály életével lakolt. *)

Ez idben éltek még a Demeter ágából Miklós és ennek fia

Péier.

1525. körül találjuk Suky Jánost, kinek nejétl szász fülpösi

Bikli Margittól utódait mutatja e táblázat

:

t

János
(Bikli Margit)

i

—-—— —*— —

n

István Kata Anna. Magdolna Bora Orsolya
(Sz. annai 1525,

Laiár Ferencz) (Erdélyi

Tamás)

1653-ban élt Suky Benedek, ki az idben Lepsény Anna

nagyfalvi Bánfíyné ellen perlekedett.
3
)

Az 1581—1599. évek közt Gáspár tanács ur volt.

Suky Benedek 1614-ben Bethlen Gábor udvarnoka, 1612-ben

Tergovistiában, 1 636-ban török követ. Birta Doboka vármegyében Me-

leg-Földvár nagy részét, hol alattvalói az unitária vallásról a reform, val-

lásra tértek, de a Suky család az unitária vallás hive maradt, és vala-

mint , úgy utódai is 1651—1670-ig unitárius házi lelkészeket tar-

tottak.

A XVI. század közepén élt Súky Ferencz, Torda és Kolozs

megyének fbiztosa, kinek nejétül Bodoni Máriától ivadékát a család

kihalásáig mutatja a következ b
) táblázat :

) Fejér, Cod. dipl. tomo XI. 489-491.
3
) Teleki, Hunyadiak kora III. 536. ás Székely Sánd. id. h.

s
) Kemény, Notitia Oapit. Albcusis p. 230.

V Engelnél Bojthi Gásp. 874.

5
) Mikola, Hist. geneal. Transylv. 54. Székely S. és Hodor Károly közlése.
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Mihály Krisztina

1698. kir. hivatalos 1684.

(Stenezel Annaj (Vízaknai

István

1 1748. eltt
(Járniy Zsuzsa
özv. 1763.)

Ferencz
1650.

kolozsi fbiztos.
(Bodoni Mária)

Nagy István)

Mária

f 1705.

(Angyalosy
Mihály)

1. Pál
1696. kir.

táblai üId.

(ööcs Kata)

II. Pál Ferencz. László Sára Klára
(Pekry Klára f 1730 kor. (1. Maurer (P. Hor-

Gáborl709. váthJudit
(Szent-Iványi
Zsigmond)

2. Dániel
Fer.)

Boldizs.)

Bora Zsuzsa Mihály Krisztina
(Pataky (Szent-Iványi f f 1763. eltt

Fer. Zsigm. 1783. 1751. (b. Kemény
1763. özv.) után. Zsigmond)

László
(Gálfalvy
Bora

János

t

-"!

László 1791. Teree
kir. hivatalos f 1797. eltt
t 1792. mart. 11.

(ntlen)

A táblán álló Mihály kir. hivatalos volt, fíágon unokájában

Mihályban 1751. után kihalt.

L Pál 1696-ban kir. táblai ülnök, 1700—1 7Q2-ben Meleg Föld-

várott nvérével Klárával együtt birtokos. Kis-unokája az utolsó

László 1791 ben kir. hivatalos, meghalt mint ntlen 1792. mart.

lí-én kora 50. évében, eltemettetett a kolozsvári unitária egyház sír-

boltjában. Szerzeményeit az unitária községnek hagyá, és azokból újra

építetett a kolozsvári anyaiskola is.

A mi a Suky család birtokait és ezek viszonyait illetti, ezekre

nézve megemlíthetjük : hogy 1332-ben Albert és Demeter osz-

toztak meg Zsukon sa hozzá tartozó helységeken ; a déli rész De-

meternek, az északi Albertnak jutott.

143B-ban Suky Mihály és Dávid nótáztatván, ezeknek

zsuki, széváti, újfalvi, kötelendi, magyar- és oláh- Sármási jelenleg

(Nagy és Kis-Sármás) ombozi jószágaikat Albert király a Suky Albert

ágából származott Benedek és Mihálynak, úgyszintén Deme
térnek ágából Jánosnak, a Simon fiának és Péter nek, a Miklós

fiának adományozta.

1467-ben Suky János a hütlenségi bélyeggel jegyzett Mihály

nak fia, az atyjától elkobzott f. zsuki, oláh-zsuki, kötelendi, szóváthi

ItÁOYABORSZÁGCSALÁDA I X. KÖT. 26
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és szent- mi klósi részjoszágait Mátyás király kegyelmébl visszakapta,

1474-ben pedig a magba szakadt Suky István javait is fí nyerte.

A múlt század végén a Suky örökösök pere az erdélyi királyi

táblán tárgyaltatván és 1797. jun. 17. kelt Ítélettel eldöntetvén, ezen

per és Ítélet valamint a Suky családról, ugy birtok viszonyairól is több

adatot tartalmaz, melyek inkább e birtokok történetére tartoznak.

A Suky családnak tagja volt, de a táblázaton nem áll azon K a-

talin sem, ki 1610. körül Pekry Mihály nejéül iratik.

A család czímere Suky Pálnak 1686. évi ércz-csatján látható véset

szerint a paizs udvarában futó farkas, mely szájában bárányt visz.

Sulcz család. Sulcz idsb János 1 790-ben II. Leopold király

által nemesítetett meg. Czímere négy részre osztott paizs. Az 1. és 4.

kék udvarban zöld téren piros lábú és csörtí fehér galamb áll, fölemelt

jobb lábával vörös köves arany gyrt, csrében olajfa ágat tartva. A
2. és 4. kék udvarban pánczélos kar könyökölve, kivont kardot tart

A paizs fölötti sisak koronáján gyürüt tartó fehér galamb áll, olajfa

ág nélkül, két eleíántormány között, melyek közül a jobb oldali víz-

irányosan félig ezüst, félig kék, a másik félig vörös, félig fehér, amab-

ból fehérkék, ebbl vörösfehér zászló nyúlik ki. Fosziadék jobbról

ezüstkék, balról ezüstvörös. l
)

Sulyok család. (Lekcsei és alsó-szopori) Szatmár megyének

tegrégiebb nemes családai közé tartozik. Eredetét II. AndráB király

korában keresi és állítólag ekkor kapta volna Lekcse helységet ado-

mányban.

A család fészke — úgy látszik — Bács-Bodrog vármegye volt

Itt találjuk már a XV. század közepén Sulyok Györgyöt, ki a

H47. évi budai országgylésen Bács vármegye követe volt.
2
) Ennek

iehettek gyermekei: iekcsei Sulyok Lajos, kinek neje adorjáni

Érsek Máténak leánya Érsek Katalin 1521-ben idézteti várallyai Hor-

váth Jánost, a panaszlónönek Bodrog megyei Erdö-allyán okozott ha-

talmaskodása! végett,
3
) Sulyok György 1528-ban pécsi püspök;

és Sulyok idsb István, kitol a családfa következleg sarjadzott le

:

*) Adami, Scuta gentil. tomo XIl.

*) Kovachich. VeBt. Com. p. 268. hol nSulyoff
u

áll.

*) Geneal. auth. tóin. 1.

*) Ugyan ott, továbbá Deductiones genetl. íMs Mu.^aei tol. Cat. nro. 213.
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Idsb István
1470.

(eny. Török Margit,)

Bálás 1521.

1542. kir. fkomorn.

Anna
(Balassa
János)

I. Ferencz ifj. István

f 1552.

Krisztina
('Bocskay
György)

Sára
(Dobó
István)

(Kende K

György
11564.

ára) Bornemisza
Anna)

Magdolna 1552.

(gersei Peth
Tamás)

II. Perencz Anna
1550. 1670. (1. Both János

(Csáholyi Anna) 2. Palaíicz János

Zsófia

f 1590.

(Geszthy
János)

III. Istvá.i 1575. Anna Kata
(1. Szent-Ló'rinczi Kata (Prépostváry 1569.

% Görgey Anna) II. Bálint)

Petronella
(Suselith Horváth

Mihály)

r -^

1- tol István W János

£ 1642-47.
? Szatmári

jjj Perencz
p
o

alispán

(Bagossy
Anna)

Ilona

(Darvay
Perencz)

György
(1. Vass Erzse)
3f. Tóth Zsuzsi)

.. i

1-tl Sándor András

György
1630.

(Mokcsay
Kata)

93 gj

»»2-tól Péter Sára Sándor
- z

(Sárma- (Osd. (Tibay
sághi Kun Erzse)
Bora) István) r-

Bora
-i

(l.Várady
JánosBora András Kata

(Barako-'~~j7^~1 (Újhelyi 2. Kende
nyiFer.)

Janos
János) András)

Mária 1660.

(1. Weer György
2. Barkóczy Zsigm.)

Eva
(Eró'ss Gábor)

Kata
(Nábrády
Miklós)

Anna
(Kiss

Márton)

II. János
nótáztálolt

(Váradkay
(Erzse)

Ferencz
1663-1676.

Szathmári al,isp.

(1. Daróczy,Éva.
2. Uray Eva)

1-tl László
(Szentinariay Bora)

István. László.

János
(Kerekes
Mária)

Folift.aköv lapon.

2-tól Imre.
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János, ki az e'Öbbi lapon

(Kerekes Mária)

Fcrencz Bora János Krisztina Klára Kata László Sándor
(l.Dombrády (Doni- (i. Karner (ftosy (Kaposy) (Ktirthy) (Csoinay ; Fráter

Júlia. brády Anna. Mihály) Juha Júlia)

2. Dojinay János) 2. Magos 2. Nagy
Éva Anna) Mária)

ftÖlöándor. 2 tói Jósáé?,
j

ftí Jttlia. 2-tól András

Ádám. Karolina. Gedeon. Bora. Zsófi.

Izabella Berta Ödön
(Nagyidai (Szaplonczay 1862.

Ferenez János.

1-tl György 2-tól Gergely Ignácz Dániel Mária Teréz Hona

f 1832. t t t (Kércsy (Stepbán (Sempete-

(Pottoravay István) Mark,) ryné)

Eoaálto)

Karolina Honorata Rozália György András Klára
(Papp Károly) (Décsey (Uray Andr.) f 1843. f (Cray Károly)

Sámuel)

A táblásat élén idsb István ál],
l
) mint ki 1470-ben élt. Az

enyingi Török családból vett feleségétl Margittól, (vagy Krisztinától)

gyermekei Bálás, Ferencz, ifj. István, György és Mag-

dolna gcraei Peth Tamásné. Ezek közül

Bálás kétségkívül az, ki 1521-ben Török Bálintot és Heder-

vári Ferenczet Belgrádnak kezeik közül ki nem adására bujtogatta, 2
)

miért számzetett, de 1522-ben kegyelmet nyert. A mohácsi vész után

István testvérével Szapolyaibivei 1531-ben: Nádasdy ótalmára esküsz-

nek. Bálás 1542-ben kir, íokomornok mester volt 3
) Három leánya

') Az idézeti kútfk szerint, t. i. Geneai. autb. I. két helyen, és D e*

ductiones etb. kézirat a Múzeumban. — Ellenben egyik szíves közlm Dé-

esey szerint Sulyok Gábor állna a táblázat élén, mint atyja Balásnak, István-

nak, Magdolnának; Wagner is (Dec. III.) a Török családnál Gábort nevez,

e. Török András vejéül. De még is István látszik valószínbbnek, mert Ist-

ván-ról egyebütt is van emlékezet, Sulyok Gábort pedig eleddig nem ismerjük.

Azt is megkell jegyeznünk, bogy S. Istvánnak nejéül az idézett genealógiákon

enyingi Török Ambrus leánya Krisztina áll, nem pedig Margit, kit Wag
ner Trök András leányának ismer.

3
) Katona, Hist. eritica tom. 19/pag. 264. Szirmay Szatmár Ií. 265.

3
) Horvát István. Verbö'czy István emlékezete II. 289.
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maradt : Anna Balassa Jáno&né, Krisztina Bocskay Györgyné,

és Sára *) Dobó Istvánná, utóbb Csáky Pálhoz ment férhez.

I. Ferenczrl mit sem tudunk.

Ifj. István 1521-ben a szabáesi várat védi Bálás bátyjával.

1522-ben Ö is kegyelmet kap. Valószínleg ö az, ki 1552-ben Temes-

vár védelmében elesett.
2
) Neje Kende Klára volt,

3
) Kende bánnak

leánya. Ettl gyermekeirl alább.

György jeles ifjú — úgymond a történelem — I. Ferdinánd

alatt, kihez Szapolyaitól azért pártolt, hogy Hadadot megtarthassa,

nül vette 1562-ben kusalyi Jakchy Boldizsár özvegyét. 8
) Elesett.

1562-ben a halmi kastélyban. Nejéül ártánházi Bornemisza Anna ira-

tik.
5
) György Közép-Szolnok megye fispánja volt. 1560-ban kapta

a föispánságot I, Ferdinándtól, és a 47 helységbl álló Szilágy-esehi

uradalmat. Nejével a hadadi jószágokat. Gyermekeirl bizonyosat nem
tudunk. 6

)

Végre Magdolna gersei Pethö Tamásné volt,

Ifj. I s t v á n n a k Kende Klárától gyermekei voltak : II. Fe-
renez, Zsófia Geszthy Jánosné, ki 28. éves özvegysége után Déva
alatt halt meg 1590. mart. 4-én kora 64. évében ;

7
) és Anna elbb

bajnai Bóth Jánosnak, utóbb illadiai Palaticz Jánosnak neje, ki mint

ilyen 1564-ben nyugtatta Both Gáspárt Both György fiját a neki ki-

fizetett jegyajándokról 8

)

Nevezett F e r e n c z 1552-ben vette el Tardy Máté deák (lite_

• ') Szirmay C. Zemplin not. bist. 82. C. Ugocsa 18. hol Sár á«nak nevezi,

még is C. Zemplin not. top. 62. toll-hibától Annának írja : S árának neve-

zi a GeneaL auth. i. I. is két helyen ; — a Deduc. pedig hibásan Évának.

') Szirmay, Szatmár várm. II. 285. — Budai Ferencz M. ersz. pol. hist.

ijex Ut 271.

*) Lásd Sulyok Zsófia síriratát M. Akad. Történelmi tár XL 240.

*) lstvány História Edit. 1685. p. 268.
y
) Déesey közlése szerint. E munka V. kötete 2Ö1. 292, lapja szerint Bor-

nemisza Anna nem Jakchy Boldizsár, hanem Jakchy Mihálynak volt neje

(Boldizsáré Révay Anna volt) és így Istvánffy hibázott, midn Jakchy Boldi-

zsár özvegyét irta Mihályé helyett.

•) Déesey &í. ezerint ennek gyermekei voltak volna Ferencz a Csá-

hoiyi Anna férje és Zsófia Geszthy Jánosné, azonban idézett kútfink eze-

ket határozottan Istvánnak gyermekejiül jelölik. Eb hogy Zsófia csak ugyan

Istvánnak Kende Klárától leánya volt, sírirata elvitázhatlanúl bizonyítja.

') Történelmi tár, kiadja a M. Akad. Xí. 240,

•} Geneal. auth. tom. I ,
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ratus) özvegyét Osáholyi Annát ') Ez után 1570-ben a csáholyi ura-

dalomban magát kir. beleegyezés folytán beiktattatta. Ettl gyermekei

III. István, Anna Prépostváry Bálintné, Kata Kapy Ámiráané,

és Petronella Susalith Horváth Mihályné,

III. István 1575-ben Békés Gáspár részén harczol Báthori

István ellen. Két neje volt : az els Szent-Lorinczi Kala, a második Gör-

gey Anna, kiktl tizenegy gyermeket nemzett. Közíílök

Balázs családi jegyzék szerint Báthori fejedelem föszolgája,

magnóikul halt el Gyulafejérvárott, és a collegium mellett az ó -tem-

plom alá temetek.

8 á n d o r Bethlen Gábor bejárója , derék ember , Kolozsvárt

halt el.

István ugyancsak Erdélyben halt el.

Ferencz, 2
)

János alispán Szatmár megyében 1642—47-ben. *)

Gy örgy, ki 1638-ban nejével Mokcsay Katával együtt eladja

Nógrád megyei Szécsénykovácsi birtokát. 4
) Laktak Karásziéban. Két

leánya a táblán látható.

Péter, kinek Sármasághy Borbálatói gyermekei és unokája a

táblán láthatók. b
)

Sándornak nejétl Tibay Erzsébettl leánya a táblán látható.

Nevezett Jánosnak a szatmári volt alispánnak nejétÖi bagosi

Bagossy Annától két leánya s két fia maradt; György fiaiban ki-

halt, II. János nótáztatott Ennek nejétl Váradkay Erzsétl fia

Ferencz volt Szatmár megyének 1663— 1676-ban alispánja ;
6
) és

a családot máig fentartá. ElsÖ nejétl Daróczy Évától fia L á s z 1 ó, en-

nek ismét erdteleki Szentmáríay Borbálától két fia a táblázaton áll.

Fereneznek másik fia János, ki kiskereki Kerekes Máriától

8 gyermeket nemzett. Köztilók János kétszer nsült, elször Karuer

') Szirmay, Szatmár várm. II. 265.

~) Nem lehetett egy személy az 1663— 1676-ben alispánságot viselt Fe-

renczczel az id Összeyetése tekintetébl.
3

) Szirmay, Szatmár várm. I. 129.
4

) Eredeti oklevél.

') Ezen Péter (Szirmaynál Szatmár várm. II. 275.) Sulyok István fiá-

nak és pedig rosályi Kun Anna nev anyától állítatik. És nvére lett volna az

idézett kútf szerint Sulyok Kata Újhelyi Jánosné, ki a táblán leányául

van téve.
c
) Szirmay Szatmár várm. I. 129.
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Annáva]
;
a kivel mint Eödönffy osztályrészt kapja a Közép-szolnoki

peeri és körül esö birtokokat ; ettl csak egy fija György maradt,

kinek Pottórnyai Rozáliától ismét György született, ki 1837-ben

Közép-Szolnok megyében törvényszéki ülnök volt, és magtalanul meg-

halt Peerben 1843. mart. 17-én, özvegye nagydobai Décsei Mária pe-

dig 1850. maj. 24-én

Jánosnak Kerekes Máriától másik fia Sándor, ennek Fráter

Juliannától Gedeon és Ádám. Gedeonnak a táblázaton álló két

leányán kivül fia Ödön él, ki a megfogyott családot topább terjeszt-

heti. — Ádámnak szintén van fia. Laknak Szatmár megyében Sályiban.

Szatmár megyében e század elején birtokos a család Csáholy-

ban, Máté-Szalkán, Sándorfalván, Kocsordon, Sályiban, Sonkádon ; kü-

lönösen István Parasznyán, János Nyír-medgyesen, és Ferencz
Sonkádon. *)

IQ. István 1569-ben Kata nvérévöl kapott Angyaloson részt

kir. adományban. 2
)

TJgy látszik, hogy Isvánnak Kende Klárától is volt fia Ist-

ván, és ennek Kun Annától lett volna fia Péter, ki 1638-ban éli 3
)

Ezeken kivül volt még a családnak egy ága, mely föleg Erdély-

ben virágzott, és alsó-szopori (v. aisó-szópri) elnévvel élt. Kiváló tör-

zse Sulyok Imre (tán szintén Istvánnak Kende Klárától fia) 1574-

ben Erdélyben itélö mester, *) 1576-ban Bátbori Kristóf kanczellára

és Doboka megyében birtokos,
5
) Az elonevet adó Szopor helység Ko-

los megyében fekszik. Neje Kereszttúry Borbála volt, kivel ily család-

fát alkotott ;

Imre 1574.

(Keresztriry Bora)

János Franczieka.
1603.

István Kata Judit

t 1647. (Kapy András) íRettegby Máté)
(1. Almády Anna 1620.

2. Bárczy Bora 1630.)
r~

Sára
(osd, Kun István)

') Szirmay, Szatmár várni. II. 104—124;

\) Ugyan ott 126.

') Vesd össze Szirmay Szatmár II, 266. 275.

*) Hodor k. szerint, Szirmay id. h. 266. kaucssellár.

h

) Kó'váry, Erdély tört. IV. 32.
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Imrének fia János 1 603-ban Székely Mózses részén harczol.
l

)

Fia István 1639. 1644-ben 2
) élt, és birt Ádámoson és Tótházán.

Özvegye Bárczy Bora, utóbb Petky Istvánné lett.

Nincsenek a táblázaton Sulyok Kata és Krisztina Vitéz

Gáborné, kik tán a följebb emiitett Péternek gyermekei voltak, és

mint Kun örökösöknek ügyében 1659-ben az országgylés intézke-

dett.
3
)

A család czímere a paizs udvarában arany koronából kiemelked

két bányász sulyok. fr

)

&®mh$ry család. íratott „/SwwiomW'-nak is. Trencsin várme-

gye czímerleveles családai sorában tnt fel a XVII. században. A czíme-

res nemes levelet Sumbery Sámuel 1677-ben hirdettetó ki azon vár-

megyében. Még í690-ben elfordul a család Vág-Beszterczén j utóbb

Trencsin megyében nyoma sincs. *)

Nem lehetetlen, st elttem valószín, hogy e névbl származott

a f.~szúdi Sembery család neve, melyre e kötet 132. lapján van emlí-

tés. Ide látszik mutatni, hogy épen ez idben élt a Sembery család-

fán álló I. Sámuel is, kinek neje L o p i n y i Kata. az evang. papo-

kat termett Lepínyi családból származott.

§upiatesicy család. Supiaiszky Mihailyevich Márk 1791-ben

II. Lf:opold királytól nyerte czímeres nemes levelét.

Czímere négy részre osztott paizs. Az 1. vörös udvarban pánczé*

los kar kivont kard hegyén turbános levágott török fejet tart. A 2. zöld

udvarban két vízirányos fehér szelemen között magas élfa zöldéi,

alatta jobbról arany oroszlán fekszik. A 3. kék udvarban zöld téren

fehér tehén balfelé fordulva látszik. A 4. vörös mezben nyitott fehér

rablánca hosszában (függleg) látható, körüle két oldalról tiz arany

péuz ragyog. A paizs fölötti sisak koronáján szintén pánczélos kar kö-

nyököl, kivont kardja hegyén zöld turbános törökfejet tartva. Foszla-

áék jobbról ezüstvÖrs, balról ezüstkék. 7
)

') Bethlon Wolph Hist. V. 266.

') Kemény János önéletírása 412. lap,

') 1659 : évi 117. törv. ez.

* Az érdeklett sírk* szerint. — A „Sulyok nevezetet napjainkb&n

máé osalád is fölvevé, Stockinger Mór, temesvári ügyvád birtokos, 5 volt or-

szággyül. képvisel, 1861-ben változtatta nevét „Sulyo k u ra

*) Szontagh Dan. közi.

•) Burma, Micae Históriáé. Evangelic.

') Adanii Scuta gentil. tomo XII,
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Surányi család. (Kis-Surányi) Nyitra megyében fekszik azon

S u r á n y helység,' melyrl e család elö- és vezeték-nevét vette. Egy
kézirati családfa szerint törzse volt Buga r , ki 1296-ban élt és ettl

következleg ') sarjadzott le :

Bugár
1296.

Camea Márton
1323.

Trencséni várnagy.

Imre
(Kosztoláni Kata)

Péter de Surán.

Egyed de Surán.

Miklós

I. László
de Kis Sarán

(R^csényi Anasztázia)

Agata
(Ocakay Fer.)

I. Kristóf
1535—44

nyitrai alisp.

II. János
1560.

I

Erzse
(Bucsányi N.)

I. János

György Magdolna
1572. (Balogi

(gyulai Sándor) Bálás)
Margit;

Kata

f 1573.

(Felvásárdy
Pe*ter)

Anna
(Babindály
Jakab)

II. Kristóf

t 1555. körül.

A családfán álló I. Lászlónak neie RécBényi Anasztázia Bécsé-

nyi Miklósnak leánya, R. Péternek unokája volt. Fial. Kristóf,
1644-ben Nyitra megye alispánja, ki a kir. táblán Svelun (v. Svela)

János ellen perét megnyerve, ennek folytán Tibichova helység ré-

szére ítéltetett

L Jánosnak fija György gyulai Sándor László leányát Sán-

dor Margitot birta nül.

II. Jánosnak gyermekei közül ujának II. Kristófnak magvasza-

kadtán 1555-ben Hosszutóthy György adományban nyerte Posván,

Könyek, Kis-Surány helységeket, azonban mindezeket barátságos egyez

ség folytán 1566-ban teljesen átruházta Babindály Gergelyre és Ja-

kabra éa ez utóbbinak nejére Surányi Annára, valamint Vásárdi Pé-

terre és ennek nejére Surányi Katára.

!

) Geneal. autUent, tomo I.
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Valószínleg e családból volt Surányi Pál is, kinek fia János
1381-ben mint iktatási királyi ember említetik- *)

Más, a Nógrád megyében fekv Surányi nemzetség sei kö-

zül lehetett azon Surányi Bálás, ki 1295-ben a kihalt Szügyi család

okleveleiben fordul elé.

Surányi család. Beregh vármegyében szintén van Surány hely-

ség, és errl neveztetett a Chernavodai nemzetséggel vérséges, de már

kihalt család, mely e munka III. köt. 20—22. lapjain van érintve.

Többi közt az endrédi Szepessy és Kerepeczy családok elleni 1549-

ben kelt idéz levélben fordulnak el ; honnan egyszersmind kitnik,

hogy a Csarnavodai család ágazatai is viselték e nevet. A leleszi con-

vent okirati kivonata igy hangzik t Evocatoriae pro parte n o b. Joan-

nis de Surán, filii olim Gregorii, filii condam Joannis, filii olim

Sigismundi. filii Sebastiani, filii Gabrielis de Charnavoda ; item K i c o-

1 a i de eadem Surán, filii condam Sebastiani filii dicti Joannis,

filii praefati olim Sigismundi contra Georgium etc. Q
)

E családok egyikébl eredt Surányi Zsó fia, 1673-ban Bánffy

Gyorgyné.

Surány család. Surány Márton 1718-ban III. Károly király-

tól kapta czimeres nemes levélét. 3
)

Czímere függöleg kétfelé osztott paizs, a jobb oldali kék udvar-

ban ketts farkú arany oroszlán ágaskodik; a baloldali vörös udvar

hátulsó lábain álló ezüst egyszarvút mutatA paizs fölötti sisak koroná-

jából balról kiterjesztett fekete sasszárny nyúlik ki, és abból könyökl

pánczélos kar, kivont kardot tartva. Foszladék jobbról ezüstvörös, bal-

ról aranykék.

Tán ennek ivadéka él Erdélyben, hol Surányi Sándor Bels-Szol-

nok megyében m-bogáti és n.-kristolczi birtokos.

Trcncsin megyében az 1"<54. évi nemesi összeírás Nemes-Kocsó-

czon talált Surányi nev nemes családot ft

)

Surinann család. (Drskóczi) Trencsin megyei eredetnek mu-

tatja elneve. Közülök Gusztáv 1836-ban Zólyom megye aljegyzje.

Susa család. (Eöri) Közülök Mihálynak özvegye Somogyi

leány élt 1651-ben A.-Mesteriben.

') Fejér, Cod. dipl. tomo IX. vol. VIL vol. VII. p. 435. — A Surányi nem-

letsc'g több oklevele található Kaprmai Mss. B. tomo L. pag. 64—100.

2
) Leleszi Convent sub nro. 7. fase. 2.

s
) Collect. herald, uro. 492.

*) Szontagh Dán. közi.
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Stisani család. 1741-ben Mária Terézia királyasszonytól nyerte

czímerea nemes levelét. *)

Czímere elször vízirányosan kétfelé osztott paizs, a fels rész

fíiggleg ismét két udvarra oszlik, a jobb oldali ezüst udvarban egy-

más fölött jobb felé két arany örves fekete agár fut ; a baloldali vörös

udvarban ékbe végzd szögletes (aranyfekete koczkás) szelemen lát-

ható. Az alsó kék udvar alján hullámzó széles folyón fehér bárka

úszik, három fehér árboczczal, benne három férfi evez, a középs kék
a két széls vörös öltönyben, fekete kalapban. Apaizs fölötti sisak ko-

ronájából vörös oroszlán emelkedik ki, els jobb lábával kivont kar-

dot tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Suskovicz család. 1666-ban Trencsin megyében Trencsin vá-

rosában lakott ily nev nemes család. 2
)

Suskovicz család Zemplin vármegye nemessége sorában is

állt e század elején.
3
)

Sutha család. (Ladmóczi) Zemplin vármegye nemes családa, mely

azon megyei Ladmócz helységet birta a hasonevü család kihalása után. *)

Közülök Sutha Anna 1598—1620-ban Rhédei Pálnak neje volt.

Ez ágat (t. i. a ladmóczit) Szirmay a kihaltak közé sorolja. Más
Suta ág, vagy család szerinte Zemplinben e század elején is élt.

SuÜich család. Közülök Sámuel 1835-ben Pozsega várme-

gye szolgabirája volt.

Sutoris család. íratott S z u t o r i s-nak is. Törzse Sutoris J á-

n o s, czímeres nemes levelét 1679-ben Trencsin vármegyében hirdet-

teté ki. Utánna többé nyomát sem találni azon megyében. 5
)

Siiszták család. Suszták Mátyást a m. kir. testrség másod r-
mesterét és kapitányt 1768-ban Mária Terézia királyasszony emelte

a nemesség sorába. 6
)

Czímere négy részre osztott paizs, az 1. és 4. ezüst udvarban

párducz ágaskodik, els jobb lábával buzogányt tartva ; a 2. és 3. kék
udvar vizirányosan kétfelé oszlik, az alsó zöld téren egymás fölött két

fehér folyam hullámzik, a felsbl vörös ruhás, kalpagos magyar vitéz

derékig emelkedik ki, jobb kezében kivont kardot tartva. A paizs fölötti

sisak koronáján vörös mezü kar könyököl kivont kardot tartva, két kiter-

') Adami Scuta gentil. tomo XII.
2

)
Ssontagh Dan. közi.

3

)
Szirmay C. Zemplin. not. top. 117.

4
) Ugyan ott 104. 117. 283.

*) Szontagh. Dan. közi.
6
) Collect. herald nro. 115.
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jesztett sasszárny között, melyek közül a jobb oldali félig ezüst, félig

vörös, a másik félig kék , félig arany. Foszlatlak jobbról ezüstvörös,

balról aranykék.

Savica család. Lásd Subick cs. és e kötet végén.

Sükösd család. (N. teremi) Erdély kihalt családa. 1502-ben

élt Sükösd Gáspár. Tán ennek fiai Miklós és Gáspár 1579-

ben már „teremi* elnévvel. l
) Ez idtájban Anna Béldi Ferenczné.

Utóbb másik Anna Bethlen Jánosné. Sükosd Erzsébet Lázár

András csíki fökirálybiró neje a XVI. század vegén.

Sükösd János neje 1607. körül Lázár Katalin.

Sükösd István 1603-ban Székely Mózses mellett harczolva

elesett.
a
)

Sükösd Miklóst Báthori Gábor számzeti. 3
)

öy ö rgy, harmad ízen utóda Ördög Mártának, bírt Doboka me-

gyében, 1628-ban Bethlen Gábor küldi a m. kir. követe Kóry János

elébe. 4
) Neje Borzovai Erzsébet volt. Tán fia György, ki érszent-

királyl Zsigmond leányát vette nül. Utódait nem ismerjük. Erzs é»

b e t 1660. táján Petky Istvánné volt,

Sükösd család. (Sepsi sz. királyi) Székely család, melybl
József S. Sz.-Királyban ref. lelkész volt. Fija Sámuel szül.

1816-ban. Iskoláit Berlinben végezte. 1843-ban haza térvén , Léczfal-

ván, 1844-ben Déván lett lelkész. 1848, szén N.-Váradra menekült,

utóbb a székely földre. A forradalom vihara közt 1849. jun. 20-án el-

tnt Valószínleg elesett. Sirját senki sem tudja. Egyházi beszédeibl

egy réaz Baló Benjámin által 1858 ban adatott ki Aradon.

E család ivadéka Dávid is , ügy\éd Doboka megyében, s tan

Ö 1846-ban Székváros fjegyzje.

Sfinieghy család. Zala vármegye nemes családa. A ezímeres ne-

mes levelet Sümegi Mihály kapta Í717. évben III. Károly királytól.
5
)

Czímere a paizs kék udvarában zöld téren jobbról fehér egy-

szarvú, balról vele szemközt arany oroszlán, mindkett hátulsó lábain

állva. A paizs fölötti sisak koronáján vörös ruhás férfikar könyököl,

egy kiterjesztett fekete sasszárnyat és kivont kardot tartva. Foszladék

jobbról ezüstvörös, balról aranykék.

') Hodor, Doboka várm.

') Wolph. Bethlen Hist. V. 408.

*) Bojthi Engelnél Monumenta Ungrica 899.
4
) Pray, Epistolae Procerum H. II. 187.

*) Collect. herald, nrc 580.
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Sünieghy József 1812-ben (2. törv. ez.) a Ludoviceára 1000

ftot adott Nejétl Jagasits Juliannától fia Mihály 1822—-1828 kö-

rül Zala vármegye fszolgabirája volt, leánya Judit Berta Ignáezné.

SÜto család, (máskép Fábsics) Süt máskép Fábsics János
1700-ban I. Leopold királytól nyerte czimeres nemes levelét és követ-

kez czímerét : a paizs kék udvarában zöld téren arany koronán vö-

rös niezü kar könyököl; kivont kardot tartva. Foszladék jobbról arany-

kék, balról ezüstvoros. l
)

Süti esalád. Alapítója Süt György, ki 1738-ban ÜL Ká-

roly király által nemesítetett magt

2
)

Czimere a paizs ezüst udvarában hármas zöld halmon könyökl

pánczélos kar, kivont kardja hegyén levágott vérz törökfejét tartva. A
paizs fölötti sisak koronáján szintén ilyen kar, karddal s törkfejjel

látható. Foszladék jobbról és balról ezüstvörös.

Süt esalád. Süt Jánost 1756-ban M. Terézia királyasszony

nemesítette meg, *)

Czimere elször fuggleg két részre oszlik , a jobb oldali ezüst

udvarban zöld téren vasas vitéz áll, pánczélba , sisakba öltözve, sisak-

ján vörös strucztoll leng, oldalán pallós lóg, jobb kezével vörös zász-

lót tart, melléhez szorítva : a baloldali rész vízirányosan ismét kétfelé

oszlik, a fels vörös udvarba aranygrif nyúlik ki, els jobb lábával le-

vágott törökfejet tartva, az alsó kék udvarban jobbra dlve fehér

horgony látszik. A paizs fölötti sisak koronájából két egymásra helye-

zett kék sasszárny emelkedik ki, közepén dlt horgony látható. Fosz-

ladék jobbról aranyvörös, balról ezüstkék.

Süt nev nemes család van Heves, Szabolcs , Ugocsa és Bars

vármegyékben.

Ugocsa megyében e század elején Süt Sámuel birtokos Sz-
ls Vég-Ardóban. *)

Bars megyében Süt családból többen viseltek megyei kisebb

hivatalt ; így : Süt Kázmér esküdt 1828. 1840. körül, utóbb al-

szolgabiró, F e r e n c z szintén alszoigabiró 1842-ben , Ferdinánd
esküdt 1840-ben.

Süt Dorottya 1 668-ban Oláh János neje volt.

!

) Collect. herald, nro. 767,

') Ugyan ott. nro 313.

Ugy*11 ott. nro 150.

*) Szirmay C. Ugocsa $>. 11,
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Sváby család. (Tótfalvi) Szepea vármegye régi nemes családa,

át származva Gömör megyébe is. Neve hajdan ÍS v áp y-nak is Íratott.

1524-ben tótfalvi Svápy Gáspár és István Szepes me-

gyei Kacsinka helységbeli részbirtokaikat 100 forintért örökösen be-

vallják Dabraviiszky Jánosnak és Lászlónak. l
) 1526-ban Svápy Gás

pár Szepes megyei Busfalván két telkét 24 ftban elzálogosítja a fól

jebb emiitett Dubraviczkyaknák* 2
)

Szepes megyében közüiok többen viseltek megyei h/vatalokat

igy : Sváby Ignác z elbb aladószed, 1839-tl a magurai járásban

f szolgabíró, újra megválasztva 1842. jun. 22., és 1846. oct. 1-én is.

— Sváby Ferdinánd 1842— 1846. tiszti alügyész, Sváby Ká-
roly 1842—1846-ig föadószedö; Sváby Gáspár 1846-tól aladó-

szedö,

Sváby Károlynak nejétl Andréánszky Klárától leánya V e-

r o n k a Kovács Tamásné.

Svajezer család. Állítólag Helvetiából a XVII. század elején

szakadt Magyarországba.

E században ismeretes tagja Gábor, szül. Kassán 1784. jun.

11-én, ki Szatmár megyében Nagy-Bányán, majd Selmeczen fkamara-

gróf volt. Meghalt 1845. aug. 4-én Selmeczen. Gyermekei közül L á s z-

1 ó 1848ban honvéd fhadnagy, jelenleg Pécsett pénz-ügy igazgató-

sági hivatalnok, Gábor 1848-ban és jelenleg is huszár kapitány;

G é j z a Szatmár megyében lakik N.-Doboson ; Sándor bányásza-

tot tanul.

Családfájok következ :

Gábor
kamara gróf

sz. 1784. f 1845.

(v. nám. Eötvös Kata)

László Gábor Gejza Sándor Kati

pénzügyi hiv. húsz. kapit. N. Doboson bányász.

(1. Lónyai Klára.

2. b. Sahlhausen
Fanissza)

Ttóílióza Aladár. 2-tól Miklós. Ilona

f sz. 1859.

Svaid! család. Svaid! Mihály és táraai I.Leopold király által

Sopronyban 1681. oct. lén kelt czímeres levéllel nemesítettek meg. 3
)

') SzcuUjencdeki Convcnt, fasc. 9. nro 31.

3
) Ugyan ott fasc. 4. nro 29.

?

) Gyr megye levéltárában van az eredeti armalis.
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Nem így irván nevét má3 család ivadéka volt azon Schwei-
del József rnagy, ki mint a m. forradalom részese Aradon 1849.

oct 6-án föbe lövetett

Svartner család. Svartner Márton kismartoni polgár 1741.

oct. 28-án Mária Teréziától kapott czímeres neme3 levelet. 1
)

Czimere függoleg kétfelé osztott paizs, a jobb oldali vörös ud-

varban hármas zöld halomból magas fehér karó nyúlik fel, körüle zöld

leveles szlvessz tekerodzik, öt fürt kék szlvel rakva ; a balol-

dali kék udvarban arany horgony áll, két oldalról egy-egy arany csil-

lag ragyog. A paizs fölötti sisak koronájából két kiterjesztett fekete

sasszárny között fehér egyszarvú emelkedik ki, Foszladék jobbról

aranykék, balról ezüstvörös.

Svastics család. (Bocsári) Dunántúl Somogy, Soprony, Vas és

Tolna megyében lakó birtokos nemes család.

Egy irónk szerint Dalmatiábúl ered, hol Tinin várat birta. *)

Közülök többen viseltek megyei hivatalt.

Somogy vármegyében Svastics István 1828—1833-ig al,

1836—1849-ig fszolgabíró.

Pál 1828-tól aladószed 1836-ig, 1846-tól fadószed.

János 1828—1833-ig rendsz. esküdt.

Tolna megyében Lajos 1826-ban tiszti alügyész, 1829-ben

szolgabíró. (Lak-Kétyen.)

Svastics Péter és György, 1810-ben Arad megyében Írattak

be a nemesi lajstromba

Svaatics család. (Csécsenyi) Gyr megyei nemes. Közülök

I g n á c z Lebeny sz.-miklósi plébános, 1 796-tól több m. történeti mun-

kát irt és adott ki. Meghalt 1826. táján a
)

Svelila család, (Ozoróczi és mittói) Trencsin megyei nemes

kihalt család. Ismeretes közülök Mittói János, ki 1556-ban Ozorói

Miklós (Pobera) leányától Dorottyától nemzett leányát Margitot
Sándor Gáspárhoz Trencsin megyei alispánhoz férjhez adta. Valószí-

nleg ugyan volt az, ki 1660-ban ozoróczi Svehla János néven isme-

tetett azon megyében, ft

)

Svertner család. Lásd Schwertner cs.

Svoboda család. Lásd Szvoboda cs.

') Collett, herald, nro 204.

) Lehoczky Stemtnat II. 880.

\) Magyar írók ti, 289.

') Szonta&h Bán. kösd.
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Symándy család. Szóltunk már e családról ezen kötet 185.

lapján ; azonban nevök leginkább S y m á n d y alakban fordulván elé,

bet sorban itt van helye a családnévnek. Az ott nevezett Symándy
Péter nejével mezökeszi Palásthy Bálás leányával Annával Nyitra

megyében a régtl Holics várához tartozott Vratistya helység birto-

kába Lakyth Péter örök bevallása mellett 1551-ben beiktattatott. *)

1560-ban meszkeszi Palásthy János végrendelet- és élk közti

adományképen Nyitra megyei Mezökeszi birtokát, mely akkor idegen

kezekben volt, férfi ágának közelg kihalása miatt és Nagyváthy An-

tal deák neje Palásthy Dorottya rokona iránti szeretetbl, és nvéré-

nek Annának Symándy Petemének leánya Symándy Anna iránti

vonzalomból Örökösen adományozta. 2
)

Symándy Péter leányát Annát Izdenczy Péter vette nül, a csa-

ládfa következ lett

:

Symándy Péter
1551.

(Palásthy Anna)
i

— ^ ..
,

Anna
Izdenczy Pederné.

Izdenczy András Izdenczy Zsuzpa I*denc»y Dóra
1603. (Elefánty Lászlónk) 1603.

Syprák család. (Viszocsányi) Trencsin megyei régi nemes

család, mely a Viszocsányi családtól különbözött jogaikra és birtokaik

természetére nézve is, nevezetesen míg a viszocsányi Viszocsányi csa-

ládnak birtoka Viszocsány helységben csak fiágra,— a Syprák család-

nak ugyan ott birtoka mind két ágra volt szabályozva és noha a Sy-

prák család-ág tagjai is gyakorta csupán Viszocsányi néven fordulnak

elé, még is valamint származások megkülönböztethet, úgy családi

történtök is itt külön tárgyalást igényel.

1516-ban Viszocsányi Bálás megidézteti viszocsányi és dezseri

Syprák István fiait Benedeket és Miklóst, miszerint Viszo-

csányi László fiának Pálnak leánya részére a nász és jegy-ajándokot

elvévén, Viszocsányban curiájokat és házokat adják vissza. 3
)

1517-ben U. Lajos király régiebb adományra hivatkozva Viszo-

csány helységben fekv birtokrész és curiára viszocsányi Syprák Bene-

') Nyitrai káptalan 1550—1560. évi 339. bs. a.
3
) Efitttergoim káptalan libro II. folio 561.

*) Garan ez.-benedeki Convent faec 16. nro 21. és libro 142 nro 13.
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deknek és Miklósnak, kik Istvánnak fiai, ki Imrének, ki Sebestyén-

nek, ki végre Dezseri Jánosnak fia volt, uj adományt ád. *)

1617-ben Viszocsányi Bálás deák maga, Bernát és Már-
ton testvéreinek neveikben is ellentmond annak, hogy viszocsányi

Syprák Benedek és Miklós, Istvánnak fijai, sanyjoknak Honá-
nak, Viszocsányi László Pál nevti fijátói unokájának nász és jegy-aján-

dokképen kijelölt és a tiltakozókat Örökségképen néz$ Viszocsányi

curiára II. Lajos királytól uj adományt vittek :
8
)

Á családfa következ :

Dezseri János

Sebestyen
(Viszocsányi Ilona)

Imre

István
visxoadnyi Syprák

nevezet.

Benedek
1516. 1519.

Mátyás
1575.

II. János
1548-75.

György
1548. 1575.

III. János
1665. 1600.

(Szeleasényi

Jusztina)

Imre

_J548_^
Mátyás

1565. 1600.

(Rédeky
Magdolna)

Gáspár
1596. 1637.

(Lüley Kata)

IV. János
1637. 1G76.

(dicskei Kovács
Ilona 1689.

Fruzsina
1637. 1700

(Konkoly Pé*ter)

László
1599. 1610.

(Sámboky Anna)

Judit

Miklós
1516-17.

Erzse
1636—^2.
(Besznák
Mihály)

1610 99.

(Tihanyi
Miklós)

Ferencz
1708—40.

(Hyross Anna)

László
1736.

László
1708-19.

Gáspár
1708—19.

János
1786

Bora 1732-tól

(Rudnyánszky
László)

Kata
1626.

(1. Besznák
Gábor)

2. Bocsy Mátyás
3. Bihary István

4 líeleznay Zsigm.)

A temérdek okmányos kivonatok közül, melyek fleg birtok-

viszonyokra vonatkozólag a viszocsányi Syprák családról a garan sz.

') Nyitrai káptalan.
3
) Ugyan ott

MAOTAHORSEÍG CSALÍDAI. X. KÖTET. 27
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benedeki convont és nyitrai káptalan országos levéltáraiban találhatók,

elég legyen itt megemlítenünk, hogy a családfán álló Syprák III. Já-

nos elvévén feleségül nagy szelezsényi Szelezsényi Mátyásnak Csery

Fruzsinától született leányát Jusztinát, (ki utóbb Tarnóczy Kristóf ne-

je lett) ezzel a Syprák család Bars megyében a nagy-szeiezsíényi, kis-

sallói, kis-lóthi, fakó-vezekényi és kis baracskai. Nyílra megyében li-

povnoki, Hont megyében cseri birtokrészeket öröklé és részben reájok

örökségi jogot nyert ; és noha ezek egy részét (t, L a Bars megyeieket

Bossányi János és Gáspár zálogjogon bírván, magok részére adomány

mellett is megersíteni igyekeztek, még is nevezett Szelezsényi Jusz-

tina azokat 1605-ben a Syprák utódoknak hagyta végrendeletileg, ')

a Syprák és Bossányi család között pedig ezek miatt a per meg éve-

kig (1610.) tartott.
e
)

III. Jánosnak fija Gáspár nb'üJ birta Lüley Katalint, ki 1646-

ban már Szabó Miklós neje volt. Ennek fija IV. János, kinek a táb-

lán feleségül dicskei Kovács Ilona van téve. — úgy látszik egy sze-

mély azon J á n o s s a I, kinek 1633-ban felesége Allia Erzsébet volt *)

és igy Kovács Ilona már második neje lett volna.

A viszoesányi Syprák család leány-ági utódai közt áll a Rud-

nyánszky család is, és pedig a táblán látható Összeköttetésen kívül

még László ágán is, mert Lászlónak leánya Erzsébet Besznák Mi-

háíyné szülte Besznák Ilonát, ki Zahorák Simon feleségévé és anyjává

lett Zahorák Évának, Rudnyánszky Sándor feleségének.

A család — úgy látszik — kihalt, noha Siprák néven 1835-ben

a király? ügyészek és Szerem megye tábiabiráji közt találjuk Siprak

Józsefet, ki azonban más család ivadéka lehetett.

SS55.

$zabariy fcSAfáíl, (Máskép Lönckey) A Szabady más-

kép Lonckey családot L Leopold király Sopronyban 1681. sept. 2-án

kelt czimeves levélben nemesítette meg. a
)

Szabady nev nemes család van Somogy vármegyében, hol Sza-

bady József 1 843-ban megyei rendszerinti esküdt volt

') Ss». benedeki Couvent.
?
) Ugyan ott Pi-otoe. J. p. 426. Paso. 48. nro 39. és fasc. 79. nro 25.

3 Gyo'r remegve levéltárában wftu az eredeti armalis.
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Szabad? család. (Bérei) Közülök Farkas Kükülíö megyei

adóiró biztos 1840. köri.

Siabadfie&yf család. Komárom, Veszprém megyei nemes csa-

lád. A múlt század elején élt ismert törzse Szabadhegyi I. János, ki

nül vévén Marsovszky Zsigmondnak Litassy Máriától született leá-

nyát Marsovszky Ilonát, ezzel fleg Bars megyében a Litassy család-

birtokaiban szépen örökölt és a következ családfát ,
) alkotta :

I. János

f 1717. eltt
(Marsovszky Ilona)

II. János Ádám
1733. 1742. 1727.

(Pamhakel Anna)

Anna
1756—89.
(Desericzky
József)

Pál
1799.

II í. János
1766.

(Kvassovszky
Anna-Mária)

Ignác

z

1751.

Hortcnsia
(Hunkár
Mihály)

Anna András Mária
1799. 1799. 1799.

(Balogh (Hunkár (Simonyi
Mihály) Janka) Vendel)

Nepoinucena
1799.

(Lipovnicscky

Imre)

Móricz Antal Ludovica Janka
1859. Ácson 1859. 1859. 1859.

(Högyeszy Mária f) (Ferenczy N.) (Jaross István) (Jankovich^ N. N.
"^

If. íí '

L*j°8>

A családfán álló két testvérnek Móricznak és Antalnak szintén

vannak gyermekeik, ezek közül László jelenleg ügyvéd Pesten.

Szabadó* család (máskép Guth) Szabados máskép Guth

János czímeres nemes levele Pest megyében 1737. uiart 23-án hir-

dettetett ki;

SiabadsEállásy család. (Nagy és f. bányai) Doboka megyé-

ben Csomafáján lakott és bírt Szabadszállásy István, neje Cserná-

toni Rozália jogán, kitl két leánya maradt: Rozália 1837-ben

Márkus Józsefhé, és Ágnes ugyanakkor Ferenczy Józsefné. 2
)

A fiág Szilágyságban él

') Hiteles levéltári kivonatok szerint Rndnyánszky Póter közlése után.
'*) Hodor K. Doboka várm. 59. 227.

27*
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K .század elején a Szabadszállásy család birtokon Szstmár me-

gyei lik helységben. ')

Szttb&y ea^iiáil. (az eltt $zabó) György és Péter elbbi

Seabó nevöknek „Szabay tt
-ra változtatása roeilett 1791-ben II. Leo- .

pold királytól cziineres nemes levelet nyertek.

Czímerök következ, a paizs kék fejében felkel nap sugárzik,

alatt ezüst udvarban vízirányosan hat vörös vonal látszik, kétfelé sza-

kítva a paizs aljáról fölfelé nyúló lobor alakú kék udvar által, melynek

alján széles folyamban fehér hattyú úszkál, csrében zöld nádszálat

tartva. A paizs fölötti sisak koronájából szintén melléig hasonló hattyú

emelkedik ki. kétfell két kiterjesztett kék sasszárny között. Foszladék

jobbról aranykék, balról ezüstvös. *)

&&abc csaíáJ (Abradbányai) Erdélyben él. Közüíök Sámuel
1787-beu a külföldi egyetemekrl haza jövén

;
1796-ban a székely ke-

resztúri unitária iskola igazgató tanára, 1815-ben Tordán igazgató, 1832.

ben Koíosvárott tanár, de nem sokára éltes kora miatt nyugalmazva.

István 1825, körül Ábrudbányáo városi hivatalnok. Anna
egy könyvet fordított Huber aztán : „Nina vagy az arany menyegtö"

czim alatt, Kolosv. 1832. a
)

§&abé család. (Almáéi) Zemplin vármegye czímeTieveies ne-

mes családisi sorában áli.
4
)

Szabó «gai*d. (Altorjai) Székely nemes család, kiszármazva

Kolozs megyébe is,W Károly 1815—36. körül megyei ülnök és

tizedbér tárnok, Farkas ugyan ott fjegyz, 1848 ban pénztárnok;

testvérei: Károly fkormányszéki fogalmazó, utóbb 1860-ban r-

ben torv. széki Elnök, Karolina Máté Féter Özvegye.

Tán szintén e család ivadéka János (szül. Altorján) véczkei r

kath. lelkész.

Ssabó tiaalid. (Árkosi) Közülök Antal 1837. közül Abrud-

bányán városi gyakornok.

Szabó c&nláú. (Barátosi) Háromszéki székely eredet, közönsé-

gesen csak elönevén „B a r á t o s í"-nak neveztetik. Közölök Lász-
ló Marosszékbeii törv. széki ülnök 1816 körül, Károly ugyan az

1825-ben, Lajos imok Kraszna megyében 1815-ben. Antal elbb

') Sarmfty, Szatmár várm II. 98-

') Adawt)i
>
Seuta gentil. tonte XII.

) Magyar írok II. 29 \.

4
) Szirmay C. SempHo uot. top. 117.
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maroesséki alkirálybirálybiró, wtóbb kir. táblai számi, ülnök 1848-ban-

Ücscse József ennek gyermekei ; József, Antal, Karolina
és Emília* kik Atyjok éa nagybátyjok Antal titán is örököltek.

Saabé család (Baróihi) Székely eredet. Törzse Baróthy*

Ssabó István Erdélyben Tancson ref lelkész és Ápaííy Mihály er-

délyi tejedelem udvari papja volt, 1673. nov. 20 án kapott caímerea

nemes levelet Következd négy fija maradt : János, látván, Án"
d r á s, Dániel, as Ötödik Mihály atya halála níán született, (|»oe-

thnmus volt.) Ezek közül M i h á 1 y,' J á n o s és Á n d r á n utódai 1 768.

1772. és 1 780-ban az erdélyi kir. tábla eltt igazolták neraességoket

István ága kihalt Jánosé Erdélyben maradi és nsgyobbára Le-

gényben lakik. András ága Magyarországba telepedeseti

Ismert családfájok
J

) következ :

Istvón
táncai ref, lelkész

1$7& ns.

*4»os. {ótvart

t

István József. János

t i t

András
(1 Csáki Ilona

2 Biró Mária)

Mátyás.

Dániai, Mikáiy

Gábor
T

József.

Dávid
ss. 1739. f Í81Í*.

tudós jezsuita.

JúlBGS

István Ferencz

Jóssef. Samu. Sándor

£Uaüon (óíiémxdy

d. azéfeibiró Kata)

__
(Falfovits f

László. GáboiP Juliftöíl*>

Sándor. Károly. Zsigmond Lajos. Gábor.

Já&öe Jóá&se?

Biharba telepedett f

Pál
ügyvéd, kápt. jegyz
(dóra. Németh Mária)

Sándor. Béla. Ákos.

László
volt honvéd

Elek
egcndbúctos.

Gejza,

Amerikában lak. ^^ l5tF^
-L, —

Kálmán* Pái. Árpád,

Caak említve volt a család e munka I. 206. lapján Baréthy

név alatt.

*) Családi közlés szerint,
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András ágán áll a híres tudós jezsuita Dávid (szül. 1739.

aprii 10. f 1819. nov. 22.) ki Kassán tanárkodott, 1773-ban irta ebö

magyar verseit görög mértékre, és számos munkáival irodalomtörténeti

nevet vívott ki magának *) Úgy látszik látszik, — atyja, vagy ö test-

vérével Jánossal tért át a kath. vallásra, melynél fogva ága most e

valláshoz tartozik, míg az erdélyi ág re£ valláson maradt.

Dávid testvérének az emiitett Jánosnak egyik íija István

ügyvéd* és derék-széki biró Zilahon Köfcép-Szolnok megyében; atyja

J ó z s e fnek, ki kihalt, és J á n o s n a k, ki Bihar megyébe telepedett

és ott birtokos lett. Ennek fiai : 1. Pál ügyvéd, káptalani jegyz és

Bihar megyei táblabiró, azon megyében Kügy, és szigetin pusztában

közbirtokos. Nejétl dömötöri Neméth Máriától gyermekei a táblán

láthatók.

2. László volt honvéd, kiköltözvén Amerikába, Nebraszka te-

rületen lakik. Fijai a táblán láthatók.

3. Elek Csendbiztos, a táblán álló két fiu atyja.

Az erdélyi ágból Ferenez 1843. körül Miklósvár alszék fjegy-

zje, ennek fija Ferenez 1863-ban Kolos megyei törv. széki ülnök,

ennek nvére P ó 1 i.

Szabó család. (Baloghi) Szatmár megyében Mátészalka hely-

ségben baloghi Szabó Péter 1602 ben egy nemesi telekre királyi

adományt kapott 2
)

Siabó család (Batta-széki) Heves megyei család ; közelebbi tör-

zse Battaszéki Szabó Lukács, ki fija A n d r á s és utódai részére és

fölös gondoskodásból veje gyri Nagy János nevének is beiktatásával

I. Leopold királytól Laxemburgban 1677. maj. lén czímeres nemes le-

velet szerzett, mely Nógrád megyének 1677. évi maj. 31 én (íeria 2-da

post Dnicam Exaudi) Fülek várában tartott közgylésén kihirdette-

tett.
3
)

Lukácsnak két neje volt, az els Molnár Katalin, kitl szüle-

tett leánya gyri Nagy Jánosné. Második neje volt Kiss Erzsébet, ki-

tl született fija Szabó András.
Lukácsnak nvére volt Szabó Anna 1667-ben Füleken lakó

Szécsényi Borbély íamás neje.

A családfa következ :

') Magyar írók 1. 26.

*) Szinnay, Szatmár várra' II. 116.

') Az eredeti szerint.
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BaUaszcki Szabó

Anna Lukács
ftJxécséfyi 1677.

Borbély <i Molnár Kata)
Tamás, 2. Kiss Erzse)

1 *t$ Kata 2-tól András
ff. sytri 'Nagy r~~lZJ?T

Jt

János)

1828. Hevesen.
János György* József.

Szabó csalácl (Atyai) Lásd üzecze c#.

Szabó család. (Bágyoni) Erdélyben él, közölök Sámuel Ara-

nyos-széknél aljegyza
;
s adórovó biztos 1831-ben; utóbb árvaszéki ül-

nök 1848-ban.

Szabó család. (Bessenyei) Ez elnévvel élt Szabó Gergely
cs. kir. záloghás&ji föpénztárnok, ki 1 824. jun. 2-án kora 53, évében

Pesten halt meg, és iiy családfát alkotott :

G ergeiy

fíSU.
(ns Ákosy Magdolna)

Gergely Magdolna. József. Kata. Klára.
hit. ügyved (kís-karancsi

Nánásy Mih.
h. tgyv.)

Szabó család, (.Bethlent) Hazája Fogára* vidéke, hol György
1848. körül erdögondnok volt

Szabó fl&afád. (Bibarczüalvi) Erdélyi család. Közülök János
fókorm. 8«éki díjnok Kolozsvárott 1837, körül Tán szintén e család

ivadéka Láezió 1825. körül Bibarczfalván ref. lelkéss.

§zabé c&alád, (Röszörraénvi) Törzse Szabó-Böszörményi Mr
hály, ki ül. Ferdinánd királytól 1Ö46. sept 29-én Pozsony városában

kelt czimeres nemeslevelet nyert, l

)

Szabd család, (Máskép Osorvási) A család egyik elde Csor-

vási (Chiorvásy) Tamás 1821. april. 5-én Szebenben keltoklevél

melleit szaniszlóíi Báthori Péter magvaszakadtéval Szabolcs megyé-

ben fekv Bátor helységben egy nemesi eurialis házat tartozékaival

50. m. forintban Báthori Gábor erdélyi fejedelemtl zálogjogon nyert

Ugyan e család másik -tagja, tán épen az emiitett Tamásnak test-

vére János, maga és neje Jeney Sára
,
gyermekei István, F r U-

') J3ihar megye levéltárában yau az eredeti arraalis,
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z s i n a és Julii nem különben testvérei Dániel, Gáspár,
Zsuzsa és Kata, úgy szintén sógora A 1 a p y János részére is II.

Ferdinánd királytól 1625. nov. 17-én kelt czímeres nemes levelet

nyert, mely Borsod megyében kihirdettetett.

A család egyik tagja csorvási Szabó István, gr. Ahnássy Kál-

mánnak két- egyházi urodalombeli gazdatisztje Békés megye régibb,

úgy az 1847. évi szavazó nemességi összeirásábaíi és igy a nemesség

gyakorlatában találtatott.

A családfa tudhatólag következ :

l

)

N.

István János Péter

f H.-Bagoson H.-Bagoson f H. Bagosou
(Galácey Zsuzsa.) (Bazsa Sára)

I

i

II. István Imre Sándor
szül. H.-Bagoson 1797. f H.-Bagoson Újvidéken iak.

kétegyházi száintartó (Iglódy Zsuzsa)

(Rusznyák Kata)

Julcsa III. István Medárd Eszter

sz.. 1844. sz. 1844. sz. 185L fz. 1855.

(Szál Antal keresk. tanuló,

keresked)

A család czímere a paizs kék udvarában zöld téren hátulsó lá-

bain ágaskodó oroszlán, els jobb lábával meztelen pallóst, a ballal

zöld ágat tartva. A paizs fölötti sisak koronájábúl szintén olyan orosz-

lán emelkedik ki. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüsivorös.

Szabó család. (Csik-Szeredai) Közülok József kir. tanácsos,

a kolozsvári osvos-szebészi intézet tanára s igazgatója, és múzeumi al-

elnök, szül. 1807-ben. Eisö neje volt Rissbauer Adél, meghalt 1845-

ben, utánna brennerbergi Brenner Júlia. Ezektl gyermekeit mutatja *)

a táblázat

:

József
szül. 1807.

(1. Risshauer Ade'l.

2. Brenner Júlia)

1-tl Paulina Kamilla 2-tól Klaudia. Mária Lajos.

(Groisz Nándor (Grusz Albert
tigyve'dj fogalmazó)

Józsefnek testvére Lajos r. katb, pap, s maros-vásárhe -

helyi tanár volt. 1840. körül. Rokona István véczkai r, kath. lelkész,

Mogyoro&sy Jan. közi.
a
) Török Ant. közlése szerint,
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Ssabo eftalád. (Csengén) Közülök György 1845, körül Do

boka megye számvevje.

Szabó család. (Csik-szent-mártoni) Erdélyben 70 nemes család

van Szabó nevezet. Ezek között ~- Kvári zzerint — a legkiemel-

tett a cnk-szent-mártoni elönevü. Eredetére nézve székely. Czímeres

nemes levelét 1677-ben Apaffy Mihály fejedelemtl nyerte és azt 1678-

ban a fogarasi országgylésen kihirdettette.

Az ujabb, ismertebb nemzedék származása Józsefen kezd-

dik, ki nejével Tholdalagi Krisztinával következ r
) családfát alkotott

:

József
(Tholdalaghi Krisztina)
'""

Gábor 1771-

Dobokai fbíró
(Sándor Zsuzsa)

I. József Ferencé
(Betegh Teréz) 1791. 1810.

Lajos. Gábor. Mihály. íxnra.
Dobokai követ.

(Apor Klára f 1846.)

II. József II. Ferencz Lajos Klára Karolina
tart. biztos fhadnagy ffc'korm. tan. CKeczely (Pócsa Pál)

f 1853. (gr. Mikes János)
Zsófia)

Lajos. Be'la. József,

Józsefnek fia Gábor Doboka megye pénztárnoka 1771-ben,

utóbb fbírája, végre törvényszéki ülnöke. Fia

F erén ez szintén Doboka megyében fjegyz, 1791. és 1810-

ben az erdélyi országgylésen követ. Ennek fiai -

lí. J ó z s e f, elbb Doboka megyében hivatalnok , utóbb Kolos-

vidéki tartományi biztos. Meghalt 1853-ban.

II. F erén ez nyugalm. fhadnagy, 1854. april. 24-én egy
7
Ko-

lozsvárott felállítandó magyar ajkú leány tanoda számára kétezer fo-

rintott tett le, mely létre nem jöhetvén, az összeget utóbb a helybeli

színház alapjához csatoltatá.

L aj o s a fkormányszéknél kezdé hivatalos pályáját, és ott 1842-

ben lett tanácsos, 1852-ben a szebeni cs. kir. helytartósághoz tétetett át,

1861-ben nyugalmaztatott

A családfán nem találjuk a család több tagját Byenek :

Idsb Mihály, Kfíkiill megyében törv. széki ülnök 1848-ig

KöTári Erö\ ncv„ cs. 226.
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A család els sei közül sz. mártom Szabó B a 1 á s, ki 1628-ban

al-Csik szék jegyzje volt. l
)

F erén ez (csik.-sz.-mártoni Szabó) ki 1758-ban Al-Csik szék

alkirálybirája volt. 2
)

Gábor Csikszékben ülnök 1815. körül.

Márton 1843-ban Udvarhelyszéki dulló, utóbb törvényszéki

ülnök. Lakik Szombatfalván. 3
)

A múlt században János Kolozsvárról Szabolcs megyébe De-

mecserre költözött, és következ családfát alkotott

:

Já);Oö

Ferencz.

Sámuel. ísfcván. Jáuos. György.

Í791. évben é & t c k.

Ferencinek fiai, a négy testvér 1791-ben az erdélyi országgy-

léstl kérték, hogy nekik Apaffy Mibálytól 1677-ben adott és az 1678.

évi fogarasi országgylésen kihirdetett nemes leveiknél fogva nemes-

ségi bizonyítvány adassék.

Szabó esalád. (Csik-sz. mihályi) Szintén székely eredet, mint

elöneve mutatja. Közülök Mihály ügyvéd F. Fehér megyében 1825.

körül, Antal ugyan ott levéltárnok 1848-ban.

Tán szintén ezen család ivadéka Bertalan, 1831-ben ügyvéd

Csikszékben.

Ezen Csikszéki három család egyikébl eredhettek a Csikszék-

ben fhivatalt viselt következ Szabó nevézetíiek. *)

Kelemen 1705-ben Al-Csíkszéki alkirálybiró.

Balázs ugyanaz 1708-ban.

Másik Balázs, ki Litterati-nak is neveztetett, és i 708-ban Ai-

Csikszék jegyzje volt.

Szintén Csikszéki, ezekti egészen különböz család ivadéka

szent-györgyi Litterati máskép Szabó Mihály 1656-ban Al-Csikszék

jegyzje. 5
)

Szabó esalád. (Czófalvi) Háromszéki székely család, melybl

József az orbai alszékben árvaszéki mök 1848-ban.

') Benkö, Csík, Gyergyó és Kaszon 55.

') Ugyan ott 54.

*) Törk Aníel szeriut.

') Henkel Kár. id. h. 53—55.

') Ugyan ott 56.
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Szabó család. (Dalafalvi.) Ez elnévvel ék Szabó János,

esztergami kanonok, ki N.-Lévárdon született 1806. april 18-án.

Siabó család. (Dalnoki.) Elöneve szerint Háram^zéki szé-

kely eredet. Közülök Domokos sebészorvos Kolozsvárott, testvére

Károly fkormányszéki hivatalnok, Doboka megyében Császári hely-

ségben birtokos.

Szabó család (Dics sz. mártom.) Közülk József Kftkülió'

megyében írnok 1825. körül.

Mihály birtokos D.-Sz.-Mártonb&n.

Küküll megyében még több helyen birtokosok Szabó neveze-

tüek, jelesül Keszléren, Bábahalmán, Magyaroson, Csikmántoron stb.,

de valódi eredetük és Összeköttetésük elttem ismeretfen.

Siabó család. (Máskép Egyed.) 1628-ban nyert nemességet

Lásd e, munka IV. kötet 19. lapján.

Szabó család. (EkecsL) Komárom megyei család, melybl

ekecsi Szabó János 1647-ben a megyei alispán fogságában lévén,

atyja Szabó Mihály és (tán bátyja) Szabó Miklós t 300 füg

álló kezességre kivették. ')

1780-ban Komárom városában az udvarlelki nemesek sorában ál-

lott a Szabó nev család.
2
)

Siabó család. (Erdö-csanádi) Torda megyében székel, hol F e-

rencz 1837-ben törvényszéki ülnök, Lajos 1845- körül ügyvéd volt.

Szabó család. (Felvinczi) Közülök Ferenez 1837. körül

Aranyosszékben állomási biztos.

Szabd család, (Fónyi) Kolozs megyében 1831. körül Sámuel
adóiró, utóbb állomási biztos volt.

Siabó család. (Fogarasi) Marosszékí család, közülök Farkas
azon szék aljegyzje, utóbb törv. széki ülnök és számvev 1848-ig,

Szabó család. (Gönczi) Gönczi Szabó György 1629-ben

kassai lakos II. Mátyás királytól bizonyos adósság behajtása iránt ki-

rályi parancsot nyert.
3
) íratott neve „Zab ó"-nak.

Szabó család. (Halászteleki) Á XV. század közepén Békés

vármegye nemessége sorában állott, 1461-ben élt közüiök halászteleid

Szabó Sebestyén 4
).

') Fényes, Komárom várm. 64.
2
) Ugyan ott 89

*) Pozsonyi kápt. Fase % nro 16. E?. Staí.. I

') Teleki Hunyadiak kora XI. köt. 17.
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Siahó család. (Haraszt- kereki) Székölj eredet, ismert tagja

András a múlt században élt. ')

Szabó család. (Máskép Horváth) Lásd t munka F. köt. 168*

lapján.

Szabó család. (Máskép H ö I c h i c h) Lásd e munka F. höt :

181. lapján.

&iabó esaláé. (Xllyeíalvi) Erdélyi nemes család , melybl

György Iilyefalva kiváltságos város jegyzje 1848-ban.

Btabó egalád. (Irsai) Pest megyei nemes család. Közülök irsai

Szabó János 1796-ban Pest vármegye fö szolgabirája volt. Czímere a

paizs udvarában hátulsó lábain álló grif.

Siairó család. (H.4£arácsonfalvi) Erdélyi család melybl J ó-

zsef rákosi unitárius lelkész, s elemi iskolák igazgatója 1815. körül.

Szabó nevezeten az unitárius lelkészek között többen fordulnak

elé, igy István (tán az elbbivel azonos) 1843-ban vargyasi lelkész,

Sámuel hitanár Kolozsvárott 1831. év körül. Azonban mind ezek

vérsége viszonyát nem ismerjük.

Siabó-Keraencxey vaalád, Zemplin vármegye nemes családai-

nak egyike *)

Szabtf esalád, (Kézdi-Polyáni) Székely eredet. Közülök J ó-

zsef Kolosvár városi esküdt polgár, 1848. eltt városi szolgabíró.

A család egyik ágából József Torontál megyében becsei

járásban esküdt 1864 ben.

$sat)tf család. (Kezdi-Vásárhelyi) Közüiök Simon azon vá-

ros erdögondnoka 1825 ben ; Izrael ugyan az 1831 -bon, Dániel
fjegyz 1848-ban, jelenleg íobiró ugyan ott

Szabó család. (Máskép Keressstszeghy) Eredetére nézve Bor-

sod megyei, jelenleg Csaton székei, A család általában protestáns, és

állítólag a XVI. századig Keresztszeghy nevet viselt, azonban

nótába esvén, bujdoklottak és Szabó nevet vettek volna fel ; míg l.

Leopold alatt kegyelmet kaptak és nevöknek Szabó-Kcreszt-

S z e g h y-re változtatását nyerték. *)

A Szatmár megyei ágból János 1850-ben fijaival együtt a „K e-

resztszaghy" nevet vették fel, Jánosnak hét fia 1 848-ban honvéd

) Székely Constitntio 200 lap.

) Szirmay C. Zempiin not. top 117.

») Valószínleg L Leopold királytól n8Mh»-K*rt**t**e$hy* néven nyerték

& csimeres nemes levelet.
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I

volt, nevezetesen Antal és Albert tüzérek, Lajos hadbiró. G e
j

-

e a elesett a Temesvári ütközetben.

A Szatmár megyei ág alapitója, a nevezett János, máramarosi

kamarai erdmester, Debreczen vároafö-erdmestere, Szatmár megye f-

mérnöke, és bölcsészeti tudor, nejével vinklerköi Vinkler Phillippával

(szül. 1800 f 1832) ily családfát
!

) alkotott

:

János
fmérnök

(Vinkler Phiiippa)

Antal Fülöp Albert Lajos Gyula Kálmán Károly Oejssa

sz. 1815. sz. 1818. sz. 1819. sz. 1821. sz. 1824. sz. 1827. sz. 1829. sz. 1832.

h. mérnök h mérnök f 1862. h. ügyv. b. ügyv. 1858c».k. f 1832. f 1848.

ée ügyv. (Péehy sept. 13. 1. Pesten sz. biró. honvéd
ZBUzai) Szatmár m. (Térey (Vepélyi N.^)

r
~7""j"T? fmérnöke Anna)
András /Dava^fFiT r-—A-i- ,

sz. 1858. ^f**™** Sarolta. Kornél. Lajos,

oct. 12.
A*n }

TauU. Etelka. Piroska ikrek Béla'

$zahti család, (EL-Jakabfalvi) Kászoa Jakabfalváról egyik tag-

ja Marosszékbe Remetére származott; hol mini egyházi énekl mkö-
dött; ennek ja János szül. 1767. jan. 27~én. Papi pályára lépvés,

tanár, kanonok, apát, 1819-ben a fkormányszéknél a kath. coniissío-

ban eléadó lön. 1847-ben nyugalomban lépett mint kir. tanácsos és Leo-

poldreíid vitéze. Tudományos iró és egyházi szónok volt, meghalt

1 858-ban kora. 92. évében. *)

Saabó est&Jád* Zemplin megye czimerleveles családainak

egyike. |

&zabó esftfád. (Láczai) Elnevéi Zemplin megyei Lácza
helységrl irja. Közülök József szül. 1764. jul. 15-én Sáros-Pata-

kon, hol ref, tanár volt.

Ágnes ugyan e családból Zsarnay Lajos ref. lelkész neje, meg-

halt 1859-ben, eltemet, maj. 25-én.

Szabó család. (Lévaj) 1096-ban élt lévai Szabó János, ki

Darvas Jánostól Bars megyei zálog birtokok kiváltására engedélyt

szerzett, mit utóbb másra ruházott át. *)

&2&h4 család. (Méhi) Lá*d Czecze cs,

') í^by Kár. k'úA, szerint.

') Magyar írók I. 523

*) Swnöfty C. Zemplia aot top. 117.

% Gkirak
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$iabó esalád, (Mohi) Fels-Fejér megyében Mohában bírto-

ko s Sándor, ki ott 1848. eltt megyei irnok volt.

étaabó család. (Nagy-likai) Pozsony megyei Nagy-Ilka hely-

ségrl irta elönevét. 1492-ben ólt János ez elnévvel, és Nagy-Il-

kán egy puszta házhelyben beiktatást nyert. ')

Szabó család. (Negyedi) Törzse Szabó András, ki Ferdinánd

királytól Bécsben 1628. sept.

25-én kelt czímeres nemes leve-

let kapott 2
)

A czímer — mely itt látnató

— a paizs kék udvarának alyjá-

ban hármas zöld halom középs-

jén nyugvó arany korona, mely-

bl három ágon kinyílott fehér

liliom emelkedik fel ; a paizs fel-

s szögleteiben egy
9
egy arany

csillag ragjog. A paizs fölöti si-

sak koronáján vasba öltözött kar

könyököl, kivont kardot villog-

tatva. Foszladék jobbról arany-

kék, balról ezüstvörös.

A család leszármazását mutató egy régiebb irományban ez áll

:

nAndreas Szabó f 1637. armalium impetrator, in militia eonductitia,

serius in turma custod. coronae. Posonii. sub. D. commemoratus."

Ha ezen szavak értelmi vonatkozása és az 1622. évi 4. törv.

czik. abbéli tartalma : „ut corona rursusinarce Posoniensi, pristina ni-

mirum conservationis ejusdem sede solenniter reponatur, ejusdemque

custodiae prioribus sexaginta alii quadraginta pedites superaddantur,

in totó centum constituentes" — 03 végre a czímer lehet jelentése

és a czímereslevél tartalma összeegyeztetnek ; igen valószinti , hogy

Szabó András elbb a fogadott királyi katonai seregben, utóbb a

pozsonyi korona rseregben szolgált.

Es miután az 1625. évi 26. törv. ez. rendelete szerint azon 50

') Pozsonyi kápt. libro 4. Faac. 4. nro 11.

') A kanczelláriai jegyz könyvi szám pag. 1028. — A czímeres levél hi-

teles másolata a Nyitra megyei levéltárban van ezen utóirattal : „Anno /754.

dfe 27'. octobris in tuperiori Civitate NUritte eoram depulalione fine ínvestigationibus

Dominorum nobilium coas'dente cum suis genuinis originalibus collation.'
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német katona, kik a magyar korona-rsereg mellett szintén korona-r-

ségi szolgálatúi voltak felállítva, de kik, mint e törv, ez. 1. és "2. sza-

kasza tartalmazza : r <Juí quidem quinquaginta milites germani, quia

hactenus alíunde dependere videbantur, dignum est, ut deínceps a tali

Regiminc absolvantur, et non ab aliis, quam conservatoribus Coronae

et Cástéílanis habeant dependentiam ; in severiorique dísciplina, quam
hucusque fkcturn, coníáneantur ; atque super damnis per ipsos illatis

Dornlni ConserVattires Coronae et Castellaní debitam satisfactionem ad

partis lesae instantiam impendere debeant et tencantur" —• íéktelenke-

dÖk tévén, 'á magyar korona-örök és várnagyok parancsnoksága alá

rendeltettek ; — valószínnek látszik, hogy Szabó András, a várna-

gyok egyike lehetett és a törvényben említett eseteknél kitn szol-

gálatot tett, miért is szolgálatai jutalmául 1628. évben nemesít czínie

reslevelet nyert

Midn Szabó András a czímeres levelet kapta, volt két fia

Pál és Péter, ezek a ez. levélben említetnek. P á 1 Fels-Szélíben,

Péter Taksonyban Pozsony megyében telepedett le :

Péter szül. 1625. meghalt 1685-ben az említett okmány sze-

rint Maradt két íija : II. Pál és István, ez maradék nélkül halt el.

II. Pál szül 1657-ben; meghalt 1700. évben; — és hagyott ma-

ga után egy fiút II, Istvánt árván.

II. István szüU 1686-ban. Taksonyból Nyitra megyei Ne-

gyedre telepedett, és minthogy Negyeden volt már Szabó István neve-

zet, közönségesen Szabó Pál-Istvánnak hívattatott. Nöttl vet-

te Takács Erzsébetet, kitl két fiút hagyott; Józsefet, ül. Ist-

vánt és egy leányt Máriát. Midn 1754-ben országszerte nemesi

mvestígatio tartatott, magát a czímeres levélben említett Péter uno-

kájául igazolván, mind magát, mind két fiát a Nyitrai megyei neme-

sek lajstromába beíratta. Meghalt 1765-ben. Maradékai közönségesen

jN egyedi Szab

ó

a-knak neveztetnek.

I. J ó z s e f és III. 1 8 1 v á n által a család két ágra szakadván,

tagjai elszaporodtak.

III. István ágából, kik a nyitrai püspökség Negyedi curialis tel-

keibl inseriptiokat szereztek, — Gábor az 1809. évi insurrectío-

ban smesteri minségben vett részt.

Béla (szül, 1808.) a jogtani pályát bevégezvén, ügyvéd lett

1806-ban Gyr megyében és 1842-ben Mosony vármegyében magát
a nemesek lajstromába bejegyeztetvén, azon megyékben táblabí ró-

nak neveztetett ki. Szép tehetségét és közjogi alapos, mély tudomá-
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nyát tanúsítja következ czimü munkája : „Magyaromág Monarchin

állása status-jog és a sanctio progmatica értelmében* (Pest 1848.)

Alajos az orvosi pályára adván magát, orvos sebész tudor,

szülész és szemész mester, és állat gyógyász lett Jelenleg a kir m. ál*

lat gyógyintézetben Igazgató-Tanár. A „M agyarnéplap" s utóbb

a nH i r n ö ku politikai napi lapot alapította, melyek tulajdonosa.

Ede és Adolf az 1848. és 1849. években a honvéd seregben

hadnagyi rangban szolgáltak. Adolf Éjszak Amerikába kivándorolt

és ott telepedett meg.

A család többi tagjai nagyöbbára mezei gazdasággal foglalkoz-

tak s foglalkoznak.

A leszármazási fa fcövetkezö
]

) :

András
1628. nemes.

I. PaI

t

1. Péter
ez. 1625. f 1696.

I. latrán

t

II. Pál.

ez. 1657. f 1700.

II. István
sz. 1686. f 1755.

(hegyed i Takács E'rzse)

György
t

i. József
sz. 1741.

II. József Dávid
\ Atkáry f '

Anna)

József. Ferenes.

t

III. István
sz. 1747. f 1810.

János-Gábw.
(Atkár* ErZ8c

>

Antal. Anna
(Atkáry
István)

Mária
(szimó'i ifjú

Sz'ibó József.)

Rozália
(Jedlik Ferenc*)

.Jedlik Ányos
egyet, tanúr.

IV. István
sz. 1775. f 1830.

(Róder Teréz)

Fcly*. a k&v, lapon.

1. János
ss. 1780. f 1816.

Béla II. János ftz. 1813.

sz. 1808. sz. 1812.

f 1852.

(Izsáki Teák

Lídia)

Gyula
sz. 1849.

Gábor
sz. 1786 . fi 834.

Ambrus
sz. Ibi 5.

') Családi közlés szerint.
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IV. let ván, ki az elbbi lapon.

sz. 1775. f 1830.

(Röder Térést)

V. István
ez. 1800.

(Bielohradazky
Eleonóra)

Mihály
sz, 1808 . f 1856.

Sándor
sz. 1854.

Alajos
sz. 1818.

orvos dr.

(Sartory Sarolta)

Ede
sz. 1827.

Emília
sz. 1829,

Adolf
sz. 1831.

Alojzia

tz. 1850.

Károly
sz. 1851

Lajos
sz. 1853.

Béla
sz. 1855.

Gejza
sz. 1857.

Sarolta
sz. 1858.

Koszorús költink egyike Czuczor Gergely származása miatt, ki

leány-ágon, nagyanyjáról szintén a negyedi Szabó család ivadéka, ér-

dekes ide iktatni a következket

:

Komárom megyében Szimö helységben van egy, szintén Szabó

nev család, melybi Szabó József a múlt században nül vette

negyedi Szabó II. Istvánnak leányát Máriát. £ család származási

fája imez :

Szabó József
(negyedi Szabó Mária)

Anna
(Czuczor Jánosné

Andódon)

C*uc*or Gergely

akadémiai tag

sz. 1800.

István
(Trük Róza)

Józseí

István. Gergely. Ágoston.

E szerint a negyedi Szabó családnak leány-ágon két nevezetes

ivadéka a benczés rendbl Czuczor Gergely a jeles költ, és

Jedlik Ányos egyetemi tanár, n. rector, a jeles terül iszet és vegy-

tani tudós.

Szabó céalád. (Nyéki) Pozsony megyei Nyék helységben már

1484-ben, midn Nyéki Ulrik curiájába zálogjogon magát ország-

bírói parancs mellett a Theedi család beiktatta, a többi közt ellen t-

mondtak nyéki Zabó Lukácsnak fiai Péter és Benedek. *)

Lehet, hogy e család vérséges viszonyban állt a Pozsony megyé-

ben azon korban Nagy Ilka, Közép-Borsa, Theyfalu, Kisfalud, Magyar-

bél, Hosszú-Éthe vagy Theber-Eíhe, Bodobár helységben birí és ezek-

rl elnevezett Szabó családokkai.

') Pozsonyi kápt. Capsa 4. fesc. 7. nro. 4.

MAGYAJtORSJtia C8ALÍDAI X. KT.
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Szabó család. (Partai) Erdélyi család. Köztílök János szász-

városi állomási biztos 1848-ban. Öcscse Albert helyettes szolgabíró

volt Hunyad megyében, 1849-ben megöletett Dobrán az oláhok által

Farkas Elek, Lázár N. és Vajda Sándor birtokosokkal együtt

Szabó család. (Patróhi) Somogy vármegye nemessége sorában

állott 1488-ban patróhi Szabó László. *)

Szabó-Palámby család. Zemplin vármegye czímerleveles csa-

ládai sorában említetik.
2
)

Szabó család. (Péterfalvi) Ugocsa vármegye azon nemes csa

ládainak egyike, melyek 1750-ben Péterfalva helységre nádori uj ado-

mányt vittek.
3
)

E század elején kozülök Péterfalván közbirtokosok voltak Szabó

András, Pál, György, József, László és Gáspár. *)

Szabó család. (Petri) Petri Szabó Mihály 1492. eltt ecsedi

Báthori Andrástól Somogy vármegyében Merenyei Ambrus deákkal

' egvüt uapta Nezdefalut. 5
)

Szabó család. (Petrusevich) Szabó máskép Petrusevich (vagy

Petricsevich) János 1569-ben gyarmathi Balassa Jánost ós Andrást

erszakoskodás és megveretés miatt megidézteti. e
)

Szabó család. (Poharicb) Poharics máskép Szabó István

1655-ben hirdette ki czímeres neme? levelét Nógrád vármegyében.

Lásd Poharics cs.

Szabó család. (Máskép Pap) Szabó máskép Pap Miklós az

erdélyi fejedelemtl nemes levelet nyert, mely 1633. dec. 17-én kelt

Gyula-Fejérvárott ; és 1634. febr. 23-án Kraszna vármegyében kihir

dettetett.
7

)

Szabó család. (Rajkai) Mosony vármegyei nemes család, mely-

bl rajkai Szabó Bertalan, mint Heléna nev néhai nejétl szüle-

tett Dorottya leányának gondnoka 1551 ben Porkoláb János és fia

Bálás testamentoma ügyében Mosony megyei Rajkán fekví* (iitriatis

háza és Komárom megyei Neszmái y, Fizektó, Suuz, Almás helységbe&

részbirtokok iránt tanúval lást tétetett.
8
)

<) Teleld, Hunyadiak kora. XIC, köt. 101.

*) Szirmay C. Zemplin not. top. 117.

•) Szirmay C. Ugocsa pag. 124.

4
) Ufryan ott. 126. •

•) Budai Fer. Hist. Lexion I. K. 171.

•) Pozsonyi kápt. Ex. stat. 1. ól. F. 5. Nro 01.

7

) Bihar megye levéltárában vau az eredeti annaiie.

•) Eeztergami káptalan libro 27, ímbc. i. nro 8.
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1554-ben nevezett Dorottya Rajkán volt nemesi curiájának

Bezenczy Pálnak fia Kelemen által elfoglalása iránt Nádasdy Tamáa
nádortól szerzett megint, és idéz parancsot. *)

1569-ben nevezett Szabó Bertalan Mosony vármegye szol-

ga-birája volt. 2
)

1573-ban Szabó Bertalan eladta rajkai hazának felét Opp Ru-

dolfnak. 3
)

1614-ben Illésy János török tolmács Streith Farkas nemzetség-

bl származott Szabó János magvaszakadtán Rajka mezvárosban
kúriába beiktattatik, ellenmondván Szabó Zsófia. *)

&zabó család. (Máskép Raczkóy) Szabó máskép Raczkóy (vagy

Ráczky ?) P é t e r tiltakozik N.-Szombat város tanácsa ellen, hogy tá-

vollétében ottani szállását feltörvén, kereskedelmi czíkkeit elhordatá,

és 5000 fit. ára kárt okozott.
5
) Nemes voltáról nincs adatunk.

Szabó Sárói család. Ugy látszik, — Bars megyei Sáró hely-

ségben* eredet. A sok Szabó nemzetségtl megkülönböztetés miatt

Szabó-Sárói-nak neveztetik. 1812-én óta Békés megye nemesi lajstro-

mában találjuk.

A család több tagja Pesten ügyvédkedett. Egyik már 1796-ban

a Martinovicsféle összeesküvk pere tárgyalásakor neves ügyvéd volt.

Albert jelenleg ügyvéd Pesten

.

Szabó család. (Máskép Seres) Szabó máskép Seres György
1656. mart. 28-án Bécsben kelt czímeres nemes levélben nemesítetett

meg, és a czímerlevél azon évi august. 22-én Bihar megyében kihirdet-

tetett.
6
)

Szabó család. (Siklósi) Szabó máskép Siklósi Péter 1828

—

34. körül Gyr vármegye másod alispánja és egykor országgylési kö-

vete volt. Meghalt 1857 évi májusban kora 77. évében.

Szabó család. (Sásvári) Ugocsa megyében Sásvári helységben

1462-ben birtokosok voltak Szabó Tamás, Péter és Bálás. 7
)

Slabó család. (Szepsi Sz.-györgyi) Székely eredet. Közülök
Dániel Sepsi Szent-Györgyön esküdt népszószóló volt 1831. körül.

') Pozsonyi káptalan ex Statutoriis.

*) Ugyau olt libro 15. fasc, 2 pro 13. ei Stat.

') Ugyao ott Prot. Seríal. 13. f. 14.

') Ugyan ott az eredeti, es libro 5. Frqu. 8 uro. 17.

*) Esztergálni kápt. libro 4. folio 189.
f
^ Bib.«iT megye levéltárában van az eredeti czímeres nemeslevél.

) Szirmay C. Ugocsa pag. 11G.

28*
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Sfcabó-Sftnösi család. Erdélyi család, melybl József 1815-

ben Kolosvárótt fkormányszéki ajtónálló.

Szabó család. (Sarkadi) Küküil megyében sarkadi Szabó J ó-

zsef ügyvéd 1848-ban.

Szabó család. (Sárpataki) Szintén Küküllö megyei család, kö-

zülök János alszolgabiró 1794-ben, László 1815. körül szolga-

bíró, utóbb törv. széki ülnök, és számvevbiztos volt. — Valószínleg

e családból volt Lajos ugyan ott szolgabíró 1815-ben.

Szabo-ftáiz család, (M.-Süilyei) Már „Rácz a néven e munka

IX. kött tében volt róla szó. Ekéz adhatjuk még a követkozöket : ? á 1

ügyvéd, N. Enyed feldulásákor 1849. jan. 8-án az oláhok által gyilkol-

tatott meg.

Fogaras vidékén János szbiró 1815. körül. Lajos ugyan az

184£-ban. Mihály törv. széki ülnök, Antal sebész 1825. körül.

Szabó család, (Szálai) Nógrád megyében az 1684. évi nemesi

összeírásban találjuk szálai Szabó Miklóst, mint ki az akkori nemesi

insurrectioban személyesen vett részt.

Szabó család. (Máskép Szakai) Szabó máskép Szakai Am-
brus 1589-ben ellentmondott azon kir. helytartói iktató parancsnak,

mely szerint Szakái máskép Vajda Bálás és László Pozsony me-

gyei Gyorsóka helységben egy nemes telekbe beiktattattak.
l

) (Az

oklevélben „Z a b 6
a

és „Z a k a l
u-nak iratik.)

Szabó család, (Szánthói) Törzs-se Szabó Márton, kitl a csa-

lád a XVII. század közepe óta hiteles kimutatás szerint máig hatod- (s

tán heted-) izig terjedt szét, III. Ferdinánd király korában mint had-

nagy szolgált a cs. kir. hadseregben, és hadi pályáján vitézsége által

érdemeket szerezvén, 1652-ben febr. 21-én kelt czímeres nemes leve-

let nyert, mely Abauj megyében a nemesség szerznek si szül föld-

jén kihirdettetett.
2
)

Nevezett Szabó Mártonnak si lakhelye és szerény birtoka Abauj

vármegye Szántó nevezet mvárosában volt. Itt házasodott meg, fele-

ségül vévén az srégi szászfái Uza család egyik sarjadékát, uzapanniti

és szászfái Uza Bernátnak selyébi Kovách Dorkótól származott leá-

nyait Uza Erzsébetet, kivel Szászfán, Kériben és egyebütt is si birto-

kot öröklött és kitl született fia Szabó I. Z s i g m o n d és tán P é t e r.

Meghalt Szabó Márton, vagy is jobban mondva a török el-

') Pozsonyi kápt. Ex stat. libro 2. fasc. 8. nro 15.

*) Hiteles ?kipyelek azerint, n&gyobbrdszint mind saját levéltáramban.
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leni egyik Ütközetben 1659. táján elesvén, özvegye Uza Erzsébet má-

sodszor férjhez ment Goinör megyébe runyai Soldos Sámuelhez.

Szabó I. Zsigmond édes

atyját korán elvesztvén , édes

anyjáról mostoha atyjánál runyai

Soldos Sámuelnál nevelkedett

Gömör vármegyében és idvel

Gömörmegye táblabírája és szol-

gabirája veit. Élt 1669—1696.

évi idközben. Birt neje jogán

Gagy-Bátorban Í3. Felesége ru-

nyai Soldos Borbála, runyai Sol-

dos Istvánnak Kertész Ilonától

született leánya volt ; ki miután

öszvegysógre jutott, másodszor

férjhez mentSzent-Iványi Mátyás

hoz, a multszázad elején Gömör
vármegye fjegyzjéhez, Ezen

Soldos Borbálától Szabó Zsigmondnak hat gyermeke született, u. m. két

fiú I. L á s z 1 ó és IL Z s i g.m o n d, és négy leány, úgy mint : Erzsé-

bet Lövei Korpás Istvánné, Borbála hajadon, Mária Possat

Györgyné, kik mindhárman magnóikul hunytak el, és Zsuzsanna
JáanGyörgyné.

I. László Gömör megyében maradt, hol Felfaluban székelt.

Ezen vármegyének 1745—1765-ben jeles alispánja volt. *) A reform.

vallásról a kath. egyház hívei közé lépett. Kétszer nsült, els neje

Szent-Iványi Borbála, mostoha nvére, említett Szent-Iváuyi Má-

tyásnak els nejétl nagy-dobai Dobay Borbálától született leánya

Szent Iványi Borbála (1724) volt, kitl három gyermeke maradt : L

József Krisztina senkviczi Paukovich András Gömör megyei

fjegyz felesége és Juliánná görgi és toporczi Görgey Jobné.

Másodszor nül vette Rády Anna Máriát, kitl Qgj leánya maradt i

Borbála, visontai Kovách Antal Nógrád megyei fszolgabírónak

(1789.) felesége, ki Szakaiban lakott.

L József 1762-ben Gömör megye fszolgabirája volt, meg-

halt 1766. eltt Házas volt, de ága elenyészett.

ILZsigmond (I. Zsigmond fia) Gömör megyébl Nógrád .me-

') Barihoiomftttíss C. Gömör. 761.
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gyébe tette lakását, miután Mucsínyban birtoka volt, 1732. eltt Bás-

thy Imrétl és Jánostól Demeeser jpuszta felét, öellén Gábortól pedig

Nevák helység egy negyedrészét szerezte meg. 1741-ben runyai házát

át engedte, illetleg elcserélte testvérével I. Lászlóval. EJt még 1769-

ben is. Neje Sas Erzsébet volt. Ettl négy gyermeke maradt, úgymint

:

Mária Szilassy Ádámné, I. János I. Gábor, és Anna nemes

Panda Ferenczné.

I. Gábor Runyán lakott 1769—74-ben. Nejétl minaji Borne-

misza Annától fiai voltak II. Gábor, és III. Zsigmond, kiknél

családfánk megszakad. Úgy látszik ezek ágából eredt P á 1, kinek gyer-

mekei : György, volt 9. zászlóalji honvéd és nvére Szakáll Elekné.

I. Jánosnak fia volt II. József (lak. Kozárd.) Nógrád vár-

megye táblabírája, meghalt 1849. táján. Ennek leánya szent-jobi Sza-

bó Lászlóné, és fia F e r e n c z, (lak. Mukcsinyban) fiatalabb korában

1828— 32-ig Nógrád vármegye alszolgabirája, meghalt 1845. körül.

Nejétl Zmeskal leánytól fia F e r e n c z Mucsinyban stb. birtokos. Ne-

jétl Illésy leánytól több gyermek atyja.

A II. Zsigmondtól származó ág reform, vallású.

A családfa következ :

Márton
hadnagy
1652—59.

(szászfai Uza Erzsc)

T. Zsigmond
1669—1696.

Göniöri tb. és sz.biró

(runyai Soldos Bora f 1750.)

í. László Erzse Bora Mária II. Zsigmond Zsuzsa
1745—1765. (iövei Korpás hajad. (Poasat 1722—1769. (Jáan György)

göinóri alispán. István) György) Losonczon lak.

(LSzent IvánviBora f (Sas Erzsébet)

% Bády^A .-Mária)
;

i-tol József Krisztina Júlia 2-tól Bora
GiJmöri fo'szbiró rab 1765. kör. (Górgrey (visontai

i£l765. táján. (Paukovieh Jób) Kováeh
András) Antal)

Mária János Gábor Anna
(sziiasi Szilassy 1764. 69. 1769. 74 (Panda

Ádám) (Fáy Erzse) Runyán (F<;renez

tITT f
' (minaji Bornemisza

Kozárdon , tbiró ,--AT^
,

mh. 1849. Gábor. Zsigmond.
(N.

a
N-)

Folyt, a kbv. lapon.
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Jóssef, ki a* tWbbi lapon.

Kozárdou, íbiró

mh. 1849.

(N. N.)

N. Ferencjs

(sz.-jóbi 8zabó 182&-S2.
László) nógrádi alsa.biró

Zmeskal K.)

Ferenez N. N. N.
Mucsinyban 1864.

(N. N.)

N. N. N.

A család czímere — mint följebb a nietszvény mutatja — a paizs

kék udvarában arany koronán könyökl férfi kar, kivont kardot tart-

va. A paizs fölötti sisak koronáján pellikán fészkel, fiait melle véré-

vel táplálva. Fosziadék jobbról aranykék, balról ezüstvörös,

Szabó család. (Széosényi) Nógrád inagyéi Szécsény városból

eredt, és innen Széchény- Szabó-nak nevezett Szabó György, és ál-

tala neje Róza Agatha, és gyermekeik Márton, Gráspár, GyÖr gy
és Katalin I. Leopold király által nemesítettek meg Bécsben 1667.

oct 8 án kelt czimeres nemes levélben, mely 1669. évben (feria 4.

prox. post Dnicam 2. Adveníus) Heves és Küls Szolnok megyék

közgylésén Fülek várában kihirdettetett. *)

A nemesség szerz Szabó György valamelyik megnevezett fiá-

nak fia volt Szécsényi Szabó András, ki az 1684. évi nemesi össze-

írás szerint a nemesi insurrectioban vett részt.

Ugyan csak e nemesség szerztl származtatá magát a Nógrád

megyei Becske helységben iakó Szabó család, és az érdeklett armáüst

magara alkalmazva, ily családfát igazolt 1 841. január 21-én Nógrád

megye eltt

:

I. György
16^7.

(Rósa Ágafca)

Márton Gáspár II. György Kata
1667. 1667. J517_ i667 -

Mátyás.

János

István Pál Károly
Becskén 1841. Becské*D 1841. Becskén 1841.

') Az eredeti ArmaHs Nógrád megy levéltárában.
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Kzeu családfái kimutatás mellett Jánosnak fiai különben is ne-

mesi gyakorlatban élk, uévszerint I fi t v á n, P á i és Károly Becs-

kén lakoló kisebb birtokosok, Nógrád megyétl 1841-ben nemesi bi-

zonyítványt nyertek. l

)

Azonban e családfára vonatkozólag azon állítás, miszerint II.

György egy személy lett volna a Nógrád megyei 1709. évi neoieei

lajstromba foglalt Szabó GryÖrgygyel, egyéni véleményen szerint téve-

dés, mert az azon Szabó György (lásd alább) lehetett, ki 1694-ben

mint sztregovai lakos Balezer máskép Martini Sámuellal együtt neme-

sítetett meg, és kinek nemeslevele Nógrádban 1694-ben kihirdettetett.

(Valószínbb is lévén, hogy ez utóbbi élhetett még 1709-ben, mintsem

az 1667-ben élt Szécsényi Szabó II. György.)
Mint említk, a Nógrád megyei nemesi összeírásokban az 1684.

évében találjuk a fíileki járásban szécsényi predikátummal Sz.

Andrást, ugyan akkor ugyan ott elnév nélkül Szabó Jánost, a

kékk járásban pedig Sz. S i m o n t ' és Györgyöt. (És ez utóbbi

György inkább lehetett a szécsényi II. Szabó György!)
Említetett Szabó Simonnak pedig nejétl Bobor Borbálától leá-

nyai voltak Mária, Krúdy GyÖrgyné és Kata Nagy Mihályné. a
)

1705-ben a szécsényi járásban találják Szabó Pált
1709-ben a losonczi járásban Szabó F e r e n c z özvegyét és Sza-

bó Györgyöt, (bizonyosan az 1694-ben Balezerrel megnemesítet-

tet.) A. füleki járásban Szabó Ádámot és Dávidot, mint katoná-

kat. — A szécsényi járásban Szabó Mátét (1706-ban kuruez ka-

pitányt) ki egészen má&czím érrel élt, mint a szécsényi Szabó család.

(Róla alább,)

171 l-ben Sz. Györgyöt (a Balezer rokonát) Dávidot és Ádá-
mot, kik a Rákóczy hadból 1710. novemberben tértek haza.

Az 1765. évi nemesi Összeírás mint jövevényeket említi Má-
tyást Sztregován, és Mihályt.

Egyébiránt a Széchény-Szabó család czímere a följebbi armalis

szerint függlegesen kétfelé osztott paizs, a jobb oldali vörös udvar

baloldalából kék ruhás kar könyökben meghajolva nyúlik be, ezüst

ketts keresztett tartva ; a baloldali kék udvarban levágott turbános

törökfej látszik, fölötte jobbról félhold, balról arany csillag ragyog. A
paizs fölötti sisak koronájából természetes szinti grif emelkedik ki,

') Jegyzkönyv 173. sz. alatt.

*) Sz.-bcnedeki Conveot,
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els jobb lábával kivont kardot, a balban zöld galyat tartva. Foszladék

jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Szabó család. (Szent-jóbi) Bihar megyei nemes család. Törzse

Szentjobi Szabó László, ki elbb Fráter István itél mesternél, utóbb

Rédey Ferenez váradi fkapitánynál szabó-mester volt, és mint ilyen

1618-ban Bethlen Gábor által czímeres nemes levéllel jutalmaztatott. *)

Utódai közül ismeretes

László a költ, ki 1767-ben született Ottományon Bihar me-

gyében, és 1786-ban II. József rendszere alatt mint protestánsa nagy-

váradi nemzeti iskolában oktatóvá neveztetett. A Józsefrendszer mul-

tával ettl elesvén törvényre adta magát és 1794-ben Bihar me-

gye aljegyzje és gr. Teleki Sámuel fispán titoknoka lett Belekeve-

redvén a Martinovicsféle összeesküvésbe, halálitélete fogságra változ-

tatott, melynek folytán Kufstein várában 1 795. oct. 10-én meghalt kora

28. évében. a
)

Másik tagja a családnak szintén László, kinek szántói Szabó

családból vett feleségétl leánya Onody Zsigmondné lett. El a család-

ból s birtokos Ottományban Szabó Márton s tán többen.

Szabó család. (Szathmári) Erdélyben Abrudbányán idsb
István adószed, ifjabb István fjegyz, utóbb városi tanácsi

és bányaszéki ülnök s hegymester volt 1848. körül. Pál aljegyz

184a táján.

Szabó máskép Székely család. (Borbándi) Küküll vármegyé-

ben György szolgabíró volt 1831-ben. József Vízakna város ki-

rálybirája, utóbb Hunyad vármegye szolgabirája 1848-ban, s több or-

szággylésen követ. Leányai Anna, Mária, Borbála, Küküllo

megyében Egrestn, és Bala-vásáron birtokosoknak iratnak.

Szabó család. (Szemerédi) Hont megyei Szemesedrl írta el-

nevét Töixs-se Nyitra megyei Ludán mvárosból eredt Anda Gál
volt, ennek nejétl Némethi György leányától Margittol fia M á

s
t é, en-

nek András 1545-ben a sághi Convent eltt igazolta be ezen ge-

nealógiát.
3
)

Valószilüg e család ivadéka szemerei Szabó Mihály is, ki

1572-ben Sz. Mihály-úr helységbeli minden jogát, melyet Ifjú János-

nakfia Farkas kötelezvénye folytán birt. Teíegdy Györgyre ruházta. *)

') Az eredeti Ottománybarv Szabó Mártonnál.

«) Toldy F. M. költeszet-kézi-könyve I. 574.-5.

") Esztergám! kápt. Capsa 32. fase. 12. nro 48.

*) Ugyan ott C. 34. f. % nro 27-
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Szabó család. (Szepesi) Szabó-Szepesi család Zemplin

vármegy** czíraerleveles nemes esaládai sorában áll. ') Közülök Is1í-

vá a a m. tud. akadémiára 1827-en kétBzáz forintot adott. 2
)

Szabó család. (Máskép Szojja) Lásd Szojja cs.

Szabó család. (Hosszu-Éthi vagy Theber-Ethi) Pozsony me-

gyei Csallóközben birtokolt KöztÜök Sándor (Sándrinus Zabó de

Hosszuethy alis Theberethy) Fekete Egyeddel és több más társával

1520-ban hütleneégí bélyegen veszté javait , és azokat Nagy-Hechei

László kapta. 3
)

1526-ban Márton Theber-Ethén egy telkét elzálogosítja a

Biró és Mihály csaiádbelieknek. *) Antal 1 547-ben Csenkesz-Ethei

birtok végett tiltakozott.

S/jabó család (Theyfalvi) Pozsony megyei nemes család, mely-

bl theyfalvi Szabó János saját és neje Gergethey Orsolya (Grerge-

fciiey István leánya) nevében, ugy gyermekeik Miklós és Erzsé-
bet neveikben is Gergetbei, Theyfalu, Martfalva, Ujfalva helységbeli

birtok iránt 1510-hen gróf Szentgyörgyi Péter ellen tiltakozott *)

Szabd család; (Turóczi) Közülök Mátyás 1682. körül Do-

boka megyei birtokos volt.
6
) Ma ott nem létezik.

Szabó család. (Udvardi) Komárom megyei nemes család, mely-

nek ismert törzse udvardi Szabó István a XVII. században, ki nül

vévén Konkoly Thege Erzsébetet, ettl leánya Zsuzsanna Fekete

Jakabné volt.

Sxab család. (Uzoni) Háromszéki 3zékely család, melybl a

múlt században élt uzoni Szabó György, ki nül vette árkosi Ve-

ress Mózses özvegyét Imre Ilonát 7
)

Tamás levéltárnok volt Háromszéknél 1315. körül.

Siabó család. (Vágási) Udvarhelyszéki Vágás falubeli eredet

nemes család, közülök Ferencz 1848. eltt fkormányszéki hi-

vatalnok.

Szabtf család. (Veszprémi) Szatmár megyei Csenger helység-

') Szinnay 0. Zemplin not top. 117.

a
) 1827 : évi 12. törv. ez.

•) Pozsonyi kápt. Ex stat Uíiro 2. fasc. 8. nro 13.

4
) Ugyan ott Prot Serial 6. tolio 10.

s
) Pozsonyi kápt. Prot 1. P. 217.

é
) Hodor, Doboka várna. 228.

T

) Ns. székely nemz. Const 211

.
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ben veszprémi Szabó Bálint 1565-ben egy nemes udvartelket kapott

királyi adományban. *)

Valószínleg ö az, ki zudrói Veszpémy Bálint név alatt ugyan

ott 1577-ben szintén egy telekre kapott adományt. 2
)

Szatmár megyében e század elején is birtokos Szabó nev csa-

lád Esztró, Sándorfalu, Rápolt helységben, névszerint Szabó Zsig-

mond Ders helységben. 8
) Azonban veszprémi Szabó Bálint utódai-

e? —- azt nem tudjuk.

Szabó család. (Viski) Kolos megyében József 1815-ben me-

gyei ajtón-álló.

Szabó család. (Zágoni) Székely eredet. Közülök Antal f-

kormányszék melletti ügyvéd 1842-ben Kolozsvárott, testvére Jó-

zsef fö-számvevségi tiszt 1836. körül, fiai József, Imre és

Alajos, leányai N. Folyovicsné, Teréz és Róza Ács Ferenczné.

Szabó család. (S.-Zaláni) Közülök Elek ügyvéd Torda me-

gyében 1825. körül, Áron törv. széki ülnök Udvarhelyszéken 1837.

körül

Szabó család. (Zetelaki) Udvarhelyszéki székely származék

Tagjai közül János Koloskerületi tartományi biztos 1815. körül,

Gergely tartományi föszámvevöségi tanácsnok 1831. körül. Ennek

fia Ferencz Kolos megyében több helyen birtokos.

Szabó család. (Borsai) Pozsony megyei Közép-Borsán volt bir.

tokos. 1509-ben Mátyás, Antal, Veronka és Ilona bizonyos

eladományzott középborsai nemesi kúria végett a Csöke és Takács

családokkal egyezkedtek. *)

1512 ben Szabó Ilona Borsay Péter leánya megnyugtatja Fel-

sö-Kis -Magyari birtokra nézve a leány negyedet illetleg a Loránth

családot. 5
)

Szabó máskép Berekovics család. Közülök János Csejthén

Nyitra megyében kiváltságos házát Pálffy Jánostól 1604-ben örökösen

megszerzi. 6
)

Szabó-Décsi család. Törzse Szabó-Bécsi János, ki 1686.

évben I. Leopold királytól kapott czímeretá nemes levelet.
7

)

V\
; Szirmay, Szatmár várm. II. 131.
2
) Ugyan ott

*) Ugyan ott. 40. 81. 116. 123.
4
) Pozsonyi kápt. Prot, 1. folio 170. 171.

*) Ugyan ott. Folio 338.

•) Esztergálni kápt. libro 11. folio 28.

') Colleet. heralg. nto. 896.
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Czímere a paizs kék udvarában zöld téren hátulsó lábain álló

oroszlán, els jobb lábával kivont kardot tart. A paizs fölötti sisak ko-

ronáján karó mellett szl tényész, adtokéról két oldalra két piros fürt

lóg. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról aranykék.

Szabó család. (Máskép Csepreghy) Törzse Csepreghi máskép

Szabó Mihály a XVII. században Léva várában volt sok ideig f-

iiadnagy, nül vévén Zámori máskép Zakács Annát, azzal következ
£gat terjesztett

:

Mihály
(Zámory Anna)

_András István
r~

Klára
~'

f
I^^^Í^Ü

!

(Sipeky Mátyás) ~ János
'

Pál
"

(Rédeky Terez)

János
f

József 18367"
1

Szabó esalad. (Doborgází) Pozsony megyei nemes család volt.

Közülök Mihály 1505-ben Takács Lörincz megöletése iránt nyo-

moztatott. *)

1627-ben valószínleg e család ivadéka nemes Szabó János,
nejével Anasztáziával, fiaival Márton és Jánossal és leányával

Erzsébettel doborgázi Szelle Simon nejével Közölczés helységben

nemes telket vesz kis-léghi Léghy Tamástól. 2
)

Szabó-Imre család. Szabó-Imre N. (keresztnevei nem tudjuk)

I. Leopold királytól kapott czímeres nemes levelet, mely 1693. oct.

9-én Heves megyében ki hirdettetett. A nemesség szerznek (ki

tán Mihálynak neveztetett, mert a Nógrád megyei 1709. évi nemesi

lajstromban „Michael Szabó-Imre " név fordul el#) fiai voltak Má-
tyás és István, kik Nógrád megye eltt az 1726. évi nemesi vizs-

gálatkor nemességket atyjoknak nemes levelérl szóló s följebb emlí-

tett 1693. évi Heves megyei bizonyítványnyal igazolták.

A Nógrád megyei 1711. évi nemesi összeírás szerint Szabó-Imre

Mihály mint császári hségben elhunyt fordul el; ugyan ott beírva

István, mint ki Honn tartózkodott a Rákóczy forradalom alatt.

Az 1755. évi nemesi lajstrom szerint András megyei fbiztos,

István pedig a birtoktalan nemesek sorában állt

l
) Poesonyi kápt Prot. i. éa 2. fol. 72.

3
) Ugyan ott. Prot. ö. f. 66S.
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Szabó család. (Iklódi) Trencsin megye nemesi összeírásába

1834-ben beiktatva. «)

Szabó család. (Máskép Kovács) Zemplin megye czfmerleveles

nemes családainak egyike. *)

Szabó család. (Kisfaludi) Pozsony megyében Kisfaludon birt

Szabó Benedeknek fia szintén Benedek 1512-ben. 8
)

Szabó család. (Magyar-béli) Szintén Pozsony megyei család,

melybl János 1614-ben élt. Ugyan ott birt 1639-ben Márton. 4
)

XJgy látszik — a nagy-ilkai Szabó családdal egy vérségü vagy közös-

Jogú család.

Szabó család. Lásd Szr-Szabó és Sziits-Szabd cs.

Szabó család. Erdélyi család. Törzse Szabó Péter, ki Ho-

gye Jánossal együtt 1634. aug. 12 én Gy. Fejérvárott kelt czimeres

levélben nemesítetett meg, és czímerievele 1639. maj. l-én Bihar

megye törvényszékén hirdettetett ki. 5
)

Szabó család. Szerzje Szabó Péter, ki 1654-ben nyert czi-

meres nemes levelet-
6
)

Czímere a paizs kék udvarában zöld dombon arany koronából

kiemelked vörös ruhás, fekete kalpagos magyar vitéz, kinyújtottjobb

karjával kivont kardot villogtatva. Ugyan ilyen alak látható a paizs

fölötti sisak koronáján is. Foszladékjobbról aranyvörös, balról ezüstkék.

Szabó Család. Lázár György eszközlésére Bátbori Gábortól kap-

ta czimeres nemes levelét, mely Alsó-Fejér megye levéltárában van,

Tán éhez tartozók az Alsó-Fejér megyében él Szabó nevezet család-

ból Ignácz, ott 1831. körül adóiró biztos, Lajos Hariban birto-

kos, Ferencz 1861. törv. széki ülnök, lakik N.-Enyeden.

Egyébiránt valamint Magyar — úgy Erdélyországban még szám-

talan Szabó nev család van, melyeknek azonban elönév hiányában

családok szerinti csoportosítása is lehetetlen.

Az elnév nélküli Szabó család alapítók közül még itt elé sorol-

hatók a következk :

Szabó család. A czimeres nemes levelet Szabó János nyerte

1706 ban. *)

!
) Szontagh Dan. közi.

;

) Szirmay, C. Zemplin not. top. 117.

•) Pozsonyi kápt. Prot Bud. 3. f. 330.

') Pozsonyi káptalan P«>t 34. f. 197.
J

) Az eredeti Bihar meg^t .evéltárában van.

•) Adami Seuta gentil. tomo XII.

') Collect herald, nro 761.
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Czímere a paizs kék udvarában zöld téren álló , vörös ruhás,

prém kalpagos, sárga csizmás , kardos magyar vitéz , kinyújtott jobb

kezével királyi pálczát tartva -

t
eltte jobb felöl a földbe szúrva piros

zászló leng. A paizs fölötti sisak koronáján vörös mezü kar könyököl,

kivont kardot tartva, mely alatt jobbról arany nap , balról félhold, a

kardhegye fölött arany csillag ragyog. Foszladék jobbról aranykék,

balról ezüstvörös.

Szabó család. A czímeres nemeslevelet Szabó András nyer-

te 1709-ben I. József királytól
]

)

Czímere a paizs kék udvarában zöld téren álló sárga bugyogós,

piros kaftányos janicsár , tar fvel , oldalán puzdra lóg
,
jobb kezével

kivont kardot tart. Ugyan ez alak ismétldik a paizs fölötti sisak ko-

ronáján is. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Szabó család. Törzse Szabó György 1694-ben l. Leopold

király által Balezer máskép Martini Sámuellel stb. emeltetett nemes-

ségre, és nemes levelök azon évi nov. 22-én Nógrád megyében hir-

dettetett ki. 2
) Mindkett elbb Nógrád megyében Sztregován B. Ba-

lassa alattvalója lévén. 1695-ben Balassa Pál esztergami kanonok ezen

• megnemesitésnek az esztergami káptalan eltt ellentmondott. 3
)

Nevezett Szabó György a Nógrád megyei 1709. és 1711. évi

nemesi összeírásokban található. Valószínleg pedig fia volt azon

György, ki 1755 ben a nemesi lajstromban szinten mint sztregovai

lakos, de „jövevény", - jegyeztetett be.

Szabó család. A nemességet Szabó György és Keres*

tély 1714-ben szerezték. '*) Czímerök a paizs kék udvarában arany

búzakéve. A paizs fölötti sisak koronájából arany grif emelkedik ki,

els lábaival arany búzakévét tartva. Foszladék jobbról aranykék,

balról ezüstvörös.

Szabó család. Alapítója Szabó György, ki Sóos Péterrel

1717-ben III. Károly királytól kapott czímeres nemeslevelet. )

Czímere a paizs kék udvarában zöld téren álló vörös ruhás,

sárga csizmás, kék öves, prémkalpagos magyar vitéz , oldalán fekete

hüvely kard lóg, jobb kezével három nyilat tart. A paizs fölötti sisak

•) Collect. herald, nro 741.

") Protoc. C. Neograd, anni 17i6.

*) Esztergami kápt. libro '27. fol. 1.

•
4

) Colleet. herald, nro. 640.
s
) Ugyanott nro 594.
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koronáján vörös meztt kar könyököl, ijjat tartva. Foszladék jobbról

ezüstvörös, balról aranykék.

Szabó család. Szabó István és Ferencz 1741-ben Mária-

Terézia királyasszonytól nyerték czímeres nemeslevelöket. *)

Czímerök a paizs kék udvarában zöld téren almás szürke lovon

ül magyar vitéz, nyereg takarója, dolmánya, csizmája narrancsszinti,

nadrágja vörös, fején vörös tetej prém kalpag, oldalán fekete kard-

bÜvely lóg, balkezével a ló kantárát, jobb kezével kivont kardját

tartja. A paizs fölötti sisak koronájából szintén olyan öltözet, zöld

öves vitéz emelkedik ki, kardot villogtartva. Foszladék jobbról arany-

kék, balról ezüstvörös.

Szabó család. Szabó Mihály kapott 1756-ban Mária Terézia

királyasszonytól czimeres nemes levelet.
2
)

Czímere vízirányosan kétfelé osztott paizs, a felsÖ kék udvarban

fehér mén száguld ; az alsó ezüst udvarban jobbról balra rézsútosan

vont négy vörös szelemen látható. A paizs fölötti sisak koronájából

vörös nadrágú, kék dolmánya magyar ember emelkedik ki, feje födet-

len, jobb kezével kinyílt piros rózsát tart. Foszladék jobbról ezüstkék,

balról ezüstvörös.

Siabó család. Szabó Mihály 1790-ben II. Leopold királytói

kapott czímeres nemes levelet, mely szerint czímere függiég kétfelé

osztott paizs, ajobb oldali kék udvarban zöld téren magas zöld fa alatt

fehér elefánt áll, a jobb oldali arany udvarban kékfehér csíkos rövid

szoknyás, meztelen szerecsen áll, kezeivel felvont ijjat tartva. A paizs

fölötti sisak koronáján szintén zöld fa alatt fehér elefánt látható. Fosz-

ladék jobbról ezüstkék, balról aranyfekete. 3
)

Ssabó család. Szabó Ambrus és fiai György ésMi-
h á 1 y és Györgynek leánya Katalin czímeres nemes levelet nyer-

tek III. Ferdinánd királytól j azonban volt földesurok Várady Pál a

megnemesitésnck az egri káptalan eltt ellentmondott.

Szabó család. (Darmói) Ez elnévvel említetik Juliánná
szül. 17öl-ben, meghalt 1831-ben Kassán. Neje volt Sihulszky más-

kép Lifmiczky Jakab kassai polgármesternek, ki 1801. jnL 28. halt

meg Kassán *)

Szaboazlai család. A hivatalos tiszti névtárakban néha Szahosz-

') Adatni Scuta gentil. toino XII.

*) Collect herald nro 151.

") Adami Scuta gentil. tomo XII.
4

) Magán közlés szerint.
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lai máskor Szoboszlai néven fordul el
;
pedig nevoket bizonyo-

san „Szotoszló" városról vevék.

Elnevök szerint több ily család van
;
ilyen :

a szaboszlói Szaboszlai család, melybl F e r e n c

z

1791—1809-ben Doboka vármegyében törvényszéki ülnök, fiú ágon

kihalt. ') György 1794-ben Doboka megyében irnok. Egyik tagja

most is él.

Másik a búzás-bocsárdi Szaboszlai család, melybl

János 1815-ben Fels-Fejér megyében alszolgabiró. L a j o s ugyan

az 1848. eltt.

Tán ez utóbbinak csak külön ágát képezi a b ü r k ö s i Szo-

boszlai család, melybl József 1794-ben szintén Felsö-Fejér

vármegye alszolgabirája volt ; noha már „Szoboszla i
a-nak iratik.

Ismét tán más család a szoboszlai Szoboszlói máskép Tóth ne-

vezet, lásd Szoboszlai cs.

Szacsvai család. (Léczfalvi és esztelneki) Ts gyökes székely

eredet. Nevét Háromszék Szacsva nev helységérl vette. Egyik el-

de Szacsvai Gergely már a XV. században részt vett a szent-im-

rei csatában Hunyadi alatt. Azonban szakadatlan családfáját csak

Bethlen Gábor koráig vihetni föl. Ekkor élt Szacsvai Mihály, mint

egyik kapitánya Bethlen Gábornak, kitl 1623-ban a szacsvai jó-

szágra adományt kap, és ugyan akkor vitézsége jeléül ily czímert : a

paizs kék udvarában hátulsó lábain álló oroszlán, mely els jobb lá-

bával kivont kardot tart.
3
)

I. Mihálynak II. Mihály fiától unokája György és

András oszlaták a családot két fágra, úgymint amaz a 1 é c z fa 1-

v i, András pedig az esztelneki ágazatra. *)

Nevezett György feleségül vévén Léczfalvi Gele Lörincz leá-

nyát Katalint, miután ezen ipa (t. i. Gele Lörincz) rpropter homi-

cidium" nótát incurrált I. Apafly Mihály korában, léczfalvi jószágát el-

') Hodor, Doboka yárm.

') 1794. évi erdélyi Schemat 37. lap.

*) Családi közlés szerint Hodor K. által ; megjegyezvén, hogy e leírás

nem egyezik meg Kváry leírásával (Erdély ce. 226. 1.) mely ezerint a czímer

hármas zöld halmon könyökl kar, kivont kard hegyén levágott törökfejet

tartva.
4
) Kváry szerint I. Mihálynak másik fia volt László és ennél szakadt

volna ki a másik ág ; szerinte a családfa nem egyez az itt közlöttel, mint nlább

látandjuk.
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vesztvén, ezt veje Szacsvai György titulo novae donationis impe-^

trálta különféle hadjáratokban szerzett érdemeiért, és abban 1663.

febr. 26-án bdiktattatott. Eddig e család „de eadem" predikátum-

mal élt; ez idto'1 ez ág „Léczfalváról" neveztetett, és így ala-

kult még a léczfalvi ág.

Azonban Szacsvai Józsefné Eczken Klára özvegységében fiait

Ádámot (ki B,-Szolnok vármegyei fbíró lett) azután Sámuelt
és Jánost megyei birtokaira kitelepítvén és fijai polgári állásukat

akkor legitimálni is kívánván , Önkénytesen produkált, minek követ-

keztében a nevezett három testvér „de eadern et Léczfalva
u mind az

erdélyi törvényszékek, mind az udv. kanczellária által 1776-ban pro
donatariis et possessionatis nyílványítattak , noha azután

is nagyobbára a léczfalvi predikátumot használták.

Ez ágból Sándor (szül. 1753.) az els magyar hírlapírók egyi-

ke volt ; 1787. jan. 6-án Bécsbl „Magyar kurír" czimu* lapot indíta

meg, és folytatá 1792. végéig. Merész s gyakran éles czikkei miatt

végre Bécset odahagyván, Kolozsvárra sietett, hol többször ismételt

szélhdés életének véget vetett 1815. maj. 15-én. Fiai közül.

Zsigmond 1832-ben a fkormányszéknél fogalmazó, 1838-

ban titoknok, e minségben 1848-ig az udv. kanczelláriánál, majd 1861-

ben tanácsos, mint ilyen jelenleg nyugalmazva, ezen ág benne s gyer-

mekeiben él,

A családfa, — a léczfalvi ágon egészen lehozva — következ :
J

)

György
1663. Léczfalvát

(Gele Ktita)

1. Mihály
1623.

ÍI. Mihály

I. János

II. János

I. Zsigmond

f
III. János

1. Sándor
sz. 1753. f 1815.
^hirlapiró.

Folyt, a köt. lapon.

V. János

fl844.

András
esztelneki ág öse.

József
(Eczkeu Klára)

I. Ádám Sámuel
1786. B.-Szolnok f
fpénztárnok
(Kifor Anna)

,— _/\
,

Eva
(czegi Balogh

György)

János

t

') Hodor K. szerint családi közle's szerint.

MA.tíTAJBOBSZÍ.3• CSALÍDA1. X, KÖT. 29
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I. Sándor, ki a* döbbi lapon*

sz. 1753. f 1815.

hírlapíró.

II. Sándor

f 1820.

Alojzia

fl844.

II. Zsigmond
18G1. fó'korm. tanácsot

(Harsányi Bora)

SándorAnna
(Capellini

Adolf)

E családfa lényegesen különbözik a Kváry által közlttl, me-

lyet — habár hitelesség tekintetében a család által közlöttnek utánna

kell tennünk, még is mind a különbözés felmutatása, mind az ezen

meg nevezett hitestársak végett ide kell iktatnunk. E szerint I. Mi-

hálynak , ki 1623-ban adományt és czímert nyert, fiai IL Mihály
és László, amaz a léczfalvi, ez az esztelneki ág törzse, II. Mihálynak

fia György, a Geie Kata férje és 1663-ban Léczfalva szerzje; en-

nek fia III. Mihály, kinek Farkas Ilonától IV. Mihály, kinek

Fejér Erzsébettl I. J á n o s és Gr y ö r g y, ez utóbbi két leánynak

atyja, u. m. Teréz Donát Józsefnének és Mária Keresztes János-

nének. — I. Jánosnak* nejeitl Pesti Júliától és Körösi Annától gyer-

mekei : S á n d-o r a hirlapiró, és János, ki mint huszár hadnagy

1842. halt meg.— Sándornak Szatmári Júliától fiai a táblán álló Sán-

dor és él Z 8
i
g m o n d, és ezek nvérei Júlia és Sára Miké Sán-

dorné.

Az esztelneki-ág származtatásában Kvári táblázata szolgál ala-

púi, szerinte ez Lászlótál következleg sarjadzott :

László

István
1659.

tatár rab.

Ferencz
(Csomortáni Dorka

Eíztelntkriil.)

János

István
(Kászoni Jndit)

Ferenc?.

(Sükösd Katalin)
r~

István

Antal

József

István
N -Váradra telep.

Idáun

Perencz
(Teleki Róza)

Ferencz
kolosi

föbiró 1809.

József. János. Lajos.

N. Váradra telep.

György

N.
(Bakó Per.)

Róza
(Géczy
Lászió)

Imre
képvisel

f 1849-
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Antal ágán álló Ferencz 1848-ig az erdélyi fkormányszék-
nél fogalmazó, utóbb ia hivatalnok.

Istvánnak (ki Váradra Bihar megyébe telepedett) fia Ferencz
Kolos megyében 1796-ban aljegyz, 1804-ben alispán, 1809-ben az

akó kerületben fbiró. Több leánya közül egyik Bakó Ferenczné. Bírt

a mezségen és Petriben.

Józsefnek fia Imre, fiatal szép szónok, 1848/9-ben Bihar me-

gyei országgylési képvisel, a függetlenségi okmány fogalmazásáért

vérzett el 1849-ben.

Szaday család. (Szadai) Zemplin vármegye kihalt családa,

mely azon megyei Szada helységrl, mint si birtokáról kapta nevét.

Hajdani Írásmóddal a helység és családnév „Zoda" alakban fordái

el. Már 1300-ban comes Ioannes de Zoda birta e helységet. *)

1374-ben „Zoday M i k 1 o s
a htlenség! bélyegén nyerte a Mo-

noky család Szadát. a
)

Siádeczky család. (Szadecsnei) Trencsin vármegye régi birto-

tokos családainak egyike, és Szádecsne si fészkének jelenleg is bir-

tokosa.

A család korán megszaporodván, számos tagjai miatt a szétosz-

lás okozta, hogy a Trencsin megyei 1736. évi nemesi Összeírás néme-

lyeket földes úri, másokat pedig már csak az egyszer curialisták so-

rába iktathatott ; és pedig az elbbi rovatba jöttek Imre és János
fiával Miklóssal együtt, az udvarhelyesek között pedig négy J á-

bob, négy Mihály, két Andor, egy István, e^y György, egy

Zsigmond, egy Márton és egy Miklós fordálnak elé.
3
)

1748-ban Moys-Lucskán laktak : Miklósnak a fiai; — a közép-

járásban Jánosnak a fiai ; — Szádecsnén Zsigmond, Ádám, Mi
hály, István, Márton, Ferencz, három János, négy An-
drás és két György — az alsó-járásban lakott Imre, Dezseren

pedig János.
Az 1768, évi nemesi összeírásban Szadécsnén laktak els János-

nak örökösei Miklós és Gáspár, második János és ennek fiai

Miklós és András, — ismét III. János és ennek fia Tádé
— majd IV. János és ennek fiai János és József, végre V.

János és ennek fiai György és Gáspár, — továbbá József

') Szirma? C. Zemplin not top. 103.
a
) Ugyan ott 171.

*) Szóntagh Dán. közi.

29*
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fiával Mihályival, — I. ö y ö r g y, fiával Józseffel,— íí. György
és fiai Imre s György, — továbbá I. András fiaival J á n o s-

s a l és Mihályijai, és végre II. András fiával Andrással.
1803-ban Szadecsnén már negyven családtag Íratott össze ; Ha-

lácson pedig Antal fiával Lászlóval.
1837-ben a nemesi összeírás Szadecsnén már 78 családtagot ta-

lált, ezek közül mint kiköltözottek említetnek Ádám Fejér megyébe

;

János Bács megyébe, A ntal-GyÖngysre, ki 1815-ben Szádeczky

Zsigmond (tán atyja) nevére kapott nemesi bizonyítványt, K á-

r o 1 y Nyitra megyébe szakadtak.— Ugyan csak 1 837-ben Fels Liesz-

kón lakott János, Halácson Elek.

Szádeczky János a múlt század közepén Nógrád megyébe te-

lepedett, hol Trencsin megyétl 1755. sept. 15-én kelt nemesi bizonyít-

ványát Nógrád megyében 1760. maj. 10-én kihirdetteté, !

) Tán ennek

leánya vagy unokája volt Szádeczky Krisztina Podhorszky Gáspár-

nak hitvese.

Mihály 1805-ben Vág-ujhelyi kath. segédleikész volt

E családból a legközelebbi idben fleg ismeretesek László h*

ügyvéd és 1850-ben Trencsin megye társas törvényszéke elnöke, és fia

L aj o s szintén ott szolgabíró és állami ügyész.

A család czímere a paizs kék udvarában arany koronán könyök-

l kar, kivont kardot tartva ; fölötte jobbról félhold, balról aranycsil-

lag ragyog. A paizs fölötti sisak koronáján szintén olyan kar könyö-

köl, kivont kard hegyén levágott törökfejet tartva. Foszladék jobbról

aranykék, balról ezüstvörös.

Siadliss család. Árva vármegyei czimerieveles nemes család,

és 1815-ben Szadliss Mátyás Árva megyétl nemesi bizonyítványt ka-

pott. 1823-ban ismételve folyamodott azért a Szadlis család néhány

tagja, de sikertelenül.

Régebben Trencsin megyében is szókelt Szadlis család, neveze-

tesen 1646-ban Kiszucza-Ujhelyen.

Szaidel család. (Sz.-Udvarhelyi) Közülök János Sz. Udvar-

hely város követe 1810-ben az erdélyi országgylésen, József

ugyan azon városban pósta-mes^er 1815-ben. János ugyan az 1825.

után és városi tanácsnok, és követ 1834-ben, Ifj. János ügyvéd,

Károly iktató 1848. eltt *)

') Protoe. pag. 62.
3
) Török Aní. kttsl.
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Szájbeiy család. Czíraere következ : a paizs jobbról balra

vont fehér széles szelemen által elosztott paizs, az alsó osztály zöld,

a fels vörös, a fehér szelemenben pánczélos kar kivont kardot tart,

balfelé fordulva. A paizs fölötti sisak koronáján szintén olyan kar kö-

nyököl, kivont karddal. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Szájbely Henrik Theol. dr. 1850. pozsonyi, 1852-töl esztér-

gami kanonok.

Szájbely Frigyes Pesten h. ügyvéd 1838. körül, és utóbb is.

Szakács család. (Szent-erzsébeti) Több tagja Székely-Ud-

varhely városában hívataloskodott. Sándor 1792. és 1794-ben as

erdélyi országgylésén követ. György ügyvéd 1825. körül, Jó-

z s e f iktató, István sebész 1848. eltt.

Szakács család. (Krasznai) A Szilágyságban birtokos. Pe-
rencz Közép-Szolnok megyei levéltárnok 1848. eltt.

Tán szinten e család ivadéka Dávid és István, kinek öz-

vegye Sándor Borbála Doboka megyében Fellakon, Dávid özvegye

pedig Kis Deveeserben birtokos.

Szakács család. (Kis-Magurai) Közülök Sámuel ügyvéd

Abrudbányán 1848. eltt.

György erdgondnok Dézsen 1831-ben, melyik Szakács csa-

lád tagja ? — nem tudjuk.

Szakács család. Zempiin vármegye czímerleveles nemes csa-

ládai közé soroztatik. Birtokos azon megyében Gereselyen. ')

Szakácsy család. Szabolcs megye nemessége sorában található.

Szakadáty család*A XIV. században éit Szakadáty G y ö r g.y,

kinek fia Jakab, kinek János, kinek Tamási 448-ban rigóme-

zn Hunyadi János alatt barczolt, törökfogságba esett, de onnan id-

ve! megszabadult, 1455-ben V. László király érdemeiért újra ineger-

síté Szakadat és egyéb jószágai birtokában, *)

Szakadáty család birtokos Szaímár megyében, hol többi közt «

század elején Miklós birt Derzs, és Kántor-Jánosi helységben. 3
)

Szakadáty Z s i g m o n d 1820-ban Arad megyében hirdetetté ki

nemességét. *)

') Szirmay C. Zemplin not. top. 116. 279.
a
) Katona hist. érit XIII. 2. pag. 620. — V. ö. Leboczky Stemmajfc. II.

36& <fe Budai Polg Lex. III. 274.

') Szirmay Szatiüár város. II. 81. 88. «tb.

*) Ara<* megyi\ i«jgy»ökÖnyv 1522. sz. alatt.
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Szakadáty János Erdélyben 1848-ig fkormányszéki ír-

nok volt

Szakáll család. Nógrád megyei nemes család Losonczon és vi-

dékén. Örökségi birtoka Kis-Romhányban fekszik. Törzse Szakáll

András, 1688. mart. 8-án I. Leopold királytól kapta czfmeres ne-

mes levelét.

A megyei nemesi összeirások családtagjai közül évenkint a kö-

vetkezket tüntetik fel :

1 705-ben Szakáll János és András, valamint ugyan ezek

1709-ben személyesen részt vesznek a nemesi fölkelésben.

1711-ben szintén azok — mint a foradalom alatt honn marad-

tak, jelöltetnek.

1726-ban Szakáll András a nemesi investigatiókor elémutatja

a foljebbi czímeres levelet.

Az 1734. és 1755. évi kétségtelen nemesek sorában állnak Sza-

káll András és István.

Jelenleg a család két, vagy több ágon is él. Egyik ág ivadéka

Ele k 1848. eltt Losoncz város jegyzje, volt honvéd százados, 1861-

ben választott megyei fbíró, jelenleg a nógrádi gazdasági egyesület

titkára. Neje szántói Szabó Emma.
A másik ágból Andrásnak fiai : Antal, Ferencz és La-

jos élnek, kik közül Antal 1842-ben rendszerinti esküdt, szolga-

bíró czímmel
;
jelenleg Gömör megyében él.

Szaka 3 család. (Váradi) Törzse Szakái János, ki nejével

Osiallayi Judittal és István és János nev fiaival IL Rákóczy

Györgytl 1658. évi dec. 20-án Székelyhidon kelt czímeres nemes le-

velet nyert, mely Bihar megyének 1659. april. 8-án tartott közgylé-

sében kihirdettetett.

A család czímere a p&izs kék udvarában zöld téren sötétpej (spa-

diceus) lovon ül, aranyozott karddal övedzett, veres magyar ruhát,

zöld lefityeg prémes föveget és sarkantyús sárga csizmát visel vitéz,

jobb kezével két vitorlával ékített dárSát, baljával meztelen kard he-

gyén levágott vérz fejét tart. A paizsot koronás sisak fedi. Foszla-

dék jobbról aranyvörös, balról aranykék.

Hiteles okiratok szerint családfája *) következ :

') Mogyoróssy János közle'ee szerint.



SZAKAL. 455

I. János
1658.

(Csiallayi Judit)

I. István

f Debreczenben

'""ITMihálv
fDebreczenben.

IL János
utódai tán

Abauj megyében

András
f Debreczenben

II. Mihály
Zsarolyáni ref. pap.
(Szathraáry Erzee)

Kata
(Arvay
Gryörgy)

II. István

f Debreczenben

Ferencz f 1835
k.- tárcsái jegyz

(dab. Halász Zsuzsa)

I. Imre
ref. lelkész

Porcsalmán
(dab. Halász Zsófia)

II. Lajos
Szatbmár megyei

esk. 1861.

Veronka
(S*abó Lajos)

Mária
(Jaké Pál)

Lajos < Antónia
8*. 1816. (Hatbázy

Békés m. fjegyz István)
(Tormássy Mária)

Antal Ludovica Albert Róza Viktor
sz. 1821. (Szabó sz. 1819. (Fábián sz. 1833.
keresk. Mihály) festesz. Gábor) keresked'

Jolánta. Ilona.

A család lakta megyéjében mindenütt a kétségtelen nemesek se*

rában állt a legújabb idkig. ')

I. Mihály Szatmár megyében Zsarolyánban ref. lelkész és es-

peres volt. Ennek két fia Ferencz és I. Imre két ágra oszlatták

a családot.

Nevezett Ferencz Békés megyében KórÖs-Tarcsán mint köz-

ségi jegyz balt meg 1835-ben. Nejétói dabasi Hálása Zsuzsannától

következ bat gyermeke maradt : 1. Lajos, az ismert népdal-költ,

kinek nevével, fleg az eltt a szépirodalmi lapokban gyakrabban le-

hetett találkozni, szül. 1816-ban,— mint b, ügyvéd, Békés megye tiszti

alügyésze volt, Í848
/9-ben fjegyz lett, 1861-ben ismét megválaszta-

tott, de lemondott, és mint ügynök jelenleg kereskedést folytat 2.

Antónia Hatházy István b. ujfalusi ref, lelkész neje volt 3. An-
tal keresked Mezö-Berényben. 4. Ludovika Szabó Mihály Cson-
grád megyei volt fjegyz neje. 5. Albert fesztész, ki mvészete
érdekében a külföldet is be utazta, 6. Róza Fábián Gábor körös-tar-

csai népoktató neje. 7. Viktor K.-Tarcsán keresked.

l

) A család nemességeri bizonyítványt vett ki Bibsrmegrétl 1796 eV
**» (jegyaköny 10-dik VII. sz. a.) Nemesi gyakorlatát mutatják Szatbmár
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I. Imre (II. Mihálynak másik fia) Szatmár megyében Porcsal -

mán ref. lelkész, nejétl dabasi Halász Zsófiától (ki az elbb említett-

nek nvére) következ három gyermeket nemze : 1. II. Imre 1857-

tl Czégény-danyádi Szatmár megyei község jegyzje, 1861-ben me-

gyei esküdt, 2. Veronka Szabó Lajos neje. 3. Mária Jákó Pál

h. ügyvéd, jelenleg derecskéi szolgabíró neje.

§zaká! család. (Kis-Jókai) E birtokos nemes családból Pál
birtokos jelenleg Békés megyében Szent-Andráson, Csaba-Csíidön és

Szent-Tornyán, neje Dabasról való Dinnyés Erzsébet. Atyja Szakái

Jakab 1831-ben Íratott Békés megye nemessége sorában. *)

A család többi ivadéka birtokos Bihar megyében Tótiban.

Stakállos család Trencsin megye nemessége sorában leljük

1646. és 1648-ban, a
) nevezetesen Alsó-Drskóczon.

Zemplin vármegyében e század elején is a nemesség sorában

olvasható.
8
)

Szakmárdy család. (Diankovczei) Horvátországi nemes csa-

lád, melybl János itélo-mester, 1666. sept. 13. 1667-ig m. kir. sze-

mélynök (Personalis) volt. Meghalt Beszterczén.

É92akmáry család. Bars megyében Léván tartja lakását. A csa-

lád magát Erdélybl eredezteti. Czímere útba igazítása szerint a czí-

meres nemes levelet Szakraáry István és András kapták 1722.

dec. 5-én IH. Károly királytól 4
)

Czímerök — mint itt a metszvény ábrázolja, a paizs kék udva-

rában zöld téren fehér lovon ül vitéz, nyereg takarója bibor szín, nad-

rágja, dolmánya vörös, arany zsinórzattal és gombokkal, fején pré-

mes kalpag, lefityegvei, lábán sárga csizma van, jobb kezével kivont

kardot villogtat , a ballal lova kantárát tartja. A paizs fölötti sisak

megyétl a 1797—1800 és 1807. évi nemesi subsidialis összeírások, és ugyan ott

1809. évi xiexneei felkelési lajstrom, melyben Mihály zaarolányi prédikátor

és ílai FereacK és Imre is bcirva vannak.

l

) Békés megye jegyzkönyve 2300. sz. a. 1881. évrói.

*) Szontagk Dán. közi.

*) Szirmay C. Zemplin not. top. 116.

4
) Colleet herald, nro 3á9.
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koronáján pánczélos kar

könyököl , kivont kardot

tartva. Foszladék jobbról

aranykék, balról ezüstvÖ-

rös.

A család e századbéli

ivadéka közül n e p. Já-

nos 1820. eltt Bars me-

gye fjegyzje volt , utóbb

mint azon megye helyettes

alispánja, és hzg. Eszter-

házy aradalmaiban úriszé-

kék elnöke mködött. Fiai

közül A 1 aj o s elbb m.

kir. testr/ utóbb 1850-ig

Barp megye pénztárnoka,

Imre 1848-ban Báthi lel-

kész, 1849-ben honvéd tá-

bori pap, András 1848.

és 1861-ben Bars megye

pénztarnoka , N e p. Já-

nos jelenleg is Rakonczán plébános.

A családfa ') következ :

i

—

p

András
(Klobusiczky N,)

Nep. János
Bars m. fejegyzö 3820. eltt.

(Reinprecht Erzsébet 1862.

Alajos
Bar&i
pénzt.

1850-ig

Eleonóra
(Kanovics
László
ügyvád

N. Jázotob.)

^ ° ^W o
{

B András Judit Vinezentia Nep- JAnoa jj

| £cuS;g,| Barsi (Nedeczky (Palu plébános g

g£&§3%s pénzt. Istv.) gya:
s s° * §'-+£1848. 61. Virthen) Flória

Rákon
czán.

-+

Szakmáry család. Szakmáry Dávid és András 1712-ben

III. Károly királytól kapták czímerea nemes levelket a
)

Czímerök a paizs kék udvarában hármas zöld halom középs-

jébl kinyúló két szl vessz, zöld levelekkel és egy-egy érett szl

') Szontagh B. közi.
3
) Oollect herald, nro. 711
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fürttel terhelve, folöttök a paízs tetejében arany csillag ragyog. A paizs

fölötti sisak koronáján fészkében üló\ s fiait melle vérével tápláló fe-

hér pellikán látható. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Tán e család ivadéka Szepes megyében Lucsivnán birtokos Szak-

máry Donát, és fiai 1850-ben.

Sáros megyében Szakmáry Antal birtokos,

Zeraplin megyében szintén a nemesek sorában áll e nev
család. f

)

Szakmáry család. (Kövendi) Ez elnévvel Szakmáry Mózes
1848. eltt Aranyos szék táblabírája. De neve „S zathmár y"nak

rva is eléfordúl.

Szakmáry család (Szakmári) Közüiök Sámuel 1848. eltt

Vajda-Hunyadon kir. urad. hivatalnok.

Szakmáry csatád. Szakmáry János 1797-ben I. Ferencz
király által nemesitetett meg.

Czímere a paizs Jkék udvarában arany koronából kinyúló, zöld

levelekkel dúsan ellátott három teljesen kinyílt piros rózsa. A paizs

fölötti sisak koronájából fehér egyszarvú emelkedik ki, szarvára zöld

leveles piros szlfürt van függesztve. Foszladék innen aranykék, on-

nan ezüstfehér. *)

Szakmáry család. Azon régi nemes család, melybl György
elbb pécsi, utóbb 1521—1524-ig, haláláig (april 7-ig) esztergám! ér-

sek s magyarország prímása volt.
3
) Kassán a Szent-Mihály templomát

megujittata s megbvítette, 1783-ban két márvány követ találtak, me-

lyeken nemesi czímere volt kimetszve ilyen felirattal : *)

Georgius Szakmar

Lilia bina rosis totidem conjuncta gerebam

;

Rex detit auratum Corvinus et ipse leonem.

MCDLXXXXVin.
Melv szerint czímerében két liliom és két rózsa volt látható, és

egy arany oroszlán, melyet a család Mátyás királytól nyert czíaierébe.

Siakolciay család. Trencsin vármegye nemesi összeírása mu-

tatja föl 1646-ban mint Alsó-Drskóczon lakozót. Utóbb ott nyoma

sincs.
5
)

') Szirmai C. Zeraplin nol. top. 116.

") Adatra Scnta geittil. fcomo XII .

3
) Scbmitt Areh. Eppi Strigonienses II. 31.

<) Bndaí Hint. Polg. lex. III. 276.

*) Szontagh Dán. közi.
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Szakoly! család Zemplin vármegye czimcrieveles nemes csa-

ládai sorában áll.
l

)

Szdkony család. (Máskép Bognár) Szákony mákép Bog-

nár János 1713-ban III. Károly királytól kapta czímeres nemes le-

velét. *)

Czímere négy részre osztott paizs az, 1. és 4-ik vörös ndvarban

pánczélos kar könyököl kivont kardot tartva ; a 2. és 3, kék udvarban

arany félhold ragyog. A paizs fölötti sisak koronáján szintén pánczé-

los kar kivont kardot villogtat, két oldalról két kiterjesztett sasszárny

között, melyek közül a jobb oldali félig arany, félig kék, a másik félig

vörös, félig ezüst. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról ezftatkék.

Tán ezzel azonos a Veszprém megyei Szakonyi család, melybl

Ferencz szalóki birtokos, nejével Bersenyi Teréazel 1814-ben el-

adják sz. balási, bocskai és esztregnyei birtokrészöket Inkey János

kamarásnak ; ugyan ekkor Szalókon birtokos Sámuel.
József 1746. april. 28»-án szül. Dabronban. Tanult külföldön t

1772*ben lett Nemes Csóbán prédikátor, 1786-ban Pápán, 1803 ban

Veszprém megyei senior. Meghalt 181 í. táján. Irt „Oskolai vezér" s

egyéb munkát. 8
)

Veszprém megyében többen viseltek megyei hivatalt, igy Sza*

konyi Lajos 1838. körül aladószedö, István ugyan akkor fszol-

gabíró volt, söt még 1847. jul. ö-én is megválasztva.

Ezeknél sokkal elbb Szakonyi István 1658—92-ben Szatmár

megye jegyzje volt

Stalácsy család. Komárom megyében Csúzon birtokos. •)

Szalaházy család. Doboka megyében birtokolt Meleg-Földvá-

ron, tle származtak leány ágon a Hosszutelky, Budabázy, Liptay, T-
töry és Menyhárt családok. Többi közt M a gd o 1 n a szül. Ttörben

IÖ09-ben
;
s férjhez ment Lipthay Györgyhoz. 5

)

Nevezetes tagja volt a Szalaházy családnak Tamás, elbb 1524-

t51 veszpémi, 1527-tl egri püspök és m.-ország fkanczellára 1537-ig. 6
)

Szalánczy család. (Szent-Tamási) Régi család, melyet a Chák

nemzetségbl származtatnak. 7
) ^Erdélyben szerepelt, és oda — úgy

') Szirmay C. Zemplin not. top. 116.

') Collect. herald, nro 666.
s
) Tudományos gyjt. 1826. évi X. 87.

*) Fényes £. Komárom várna. 121.

*) Hodor, Doboka várm. 228. 1.
6
) Pray, Specimen Hierarchiáé.
7

) Pray Mss. tomo XIV. p. 7.
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látszik — Magyarország alsó vidékérl a temesi bánságból szakadt.

Beházasodás után Erdély legnevesb családaival jött összeköttetésbe.

A XV. század közepén már Erdélyben virágzott, midn Szalán-

czy János 1508-ban Izabella alatt ország tanácsos volt ; és adót vitt

a török Portára. ') Ennek utóda, s tán íia György, ki 1594-ben Bá-

thori Zsigmond alatt számzetik s javaitól megfosztatik. Idsb L á s z-

1 ó szintén egykor nótát kap, fejét veszti (1594. sept. 3.-án Gy-Fejér-

várott) és elveszti Brányicskát. Ennek fia

Ifjabb László már Sz. Tamásról irta élnevét. 1603-ban

Székely Mózses megbízásából Radul vajdához követségben jár, 1636.

körül Küküllöben lakott Csápon. a
)

György birta Zágont, magvaszakadtán 1626. jun. 26-án kapta

azt Mikes Zsigmond. Neje volt Kemény Magdolna.

János 1632-ben az erdélyi fejedelem altitkára volt, mint ilyen

irta alá april 7-én ífj. Rákóczy György részére az esküformát. Ez évi

jun. 14-én Halmiban jelen volt Kemény János nászünnepén *) Ennek

neje volt — ágy látszik — Kemény Erzsébet a fejedelem nvére. ft

)

Ezzel egy korban élt s tán testveié volt

István, 1636-ban követ törökországba a nagyvezirhez. 1637-

ben szintén követ, nov. 2-án indulván törökországba, ez év végén dec.

1-én Segesvárott fogságba tétetik. 1640—£2-ben ismét követ, az 1646

—

47-ben is. Két fia és három leánya volt.
5
) Egyik leányát a középst

1636.-ban vette nül Torday Ferencz, a máBÍk volt tán Erzsébet
Jósika István dévai kapitányné, a harmadik lehetett Anna Torocz-

kay Mihályné. Birt s lakott Mihályfalván (F.-Fejér várni.) és Csápon.

Fia lehetett

Gábor, kinek Dobokai Klárától gyermekei : István ós Do-

rottya rápolti Macskásy Györgyné.

Erzsébet neje volt Barcsay Ákos fejedelemnek, 1660 évi ta-

TAszon halt meg a Dévai várban.

Másik Gábor nak neje volt Vitéz Anna.

György -1704-ben aláírja II. Rákóczy Ferencz számzetését,

neje Petky Anna. Tán nvére Anna, 1693. táján Bulcsést bóér neje.

.') Wolph Bethlen Hitt.. I. 621.

%
) Haller naplója.

*) Kemény Önéletírása. Kiadta Szaiay 235 és 54. •

*)E munka VI. köt. 175. lapon Szaláucay Lászlónak nejéül vaa írva

Kemény Erassébet.
s
) Haller Gábor naplója Kemény Not. Cftp Albens. II. H6.
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Klára 1720. táján Katona Mihályné.

László és Gábor 1738-ban Csápon birtokosok.

Zsigmond 1753. a kir. táblai imokságtól búcsút vesz, és meg-

nsül. Tán ennek fia

Zsigmond 1788-ban Szebenben tanuló, 1795-ban A. Fejérben

szolgabíró, „Orinény-székesi" elnévvel.

A család jelenleg is szépbirtoku Küküll megyében, ezen és A.

Fejér, Kolos és Hunyad megyében többen viseltek megyei hivatalokat.

1827-ben Sámuel helyettes alispán, Zsigmond árvaszéki

biró A. Fejér megyében. József derékszékbiró és árvabiró Kü-

küli megyében, és talán 1846-ban sz. fölötti kir. táblai ülnök és az

országgylésen kir, hivatalos. István (de Sz. Tamás) helyettes szol-

gabíró Kolos megyében.

Elek 1827-ben Hunyad megyében szolgabíró, utóbb törvény-

széki Ülnök. Fia ElekésMózses, amaz Hunyadban szolgabíró volt.

Józsefnek a kir. táblai ülnöknek fia Sámuel hivatalnok

1863- tói kormányszéki titkár.

Alsó-Fejér megyében Orményszékesen egy ág birtokos, ebbl
Anna, szintén Szalánczy Kristóf özvegye 1858-ban. Másik Kristóf
él Szebenben, hivatalnok a kamarai levéltár mellett

László adóiró biztos A. Fejérmegyében.

Sámuel 1848. eltt megyei fóbiró.

István özvegye Szalánczy Jusztina, László özvegye Ér-

sek Teréz.

Élnek s birtokosok Ferenc z, Miklós, Domokos, Gá-
bor, Lajos stb. kamarai levéltári tiszt, Lajos A. Fejér megyei

törv. széki ülnök 1862-ben

Egyik Szalánczynak özvegye Pallós leány 1848. octoberben Kk~
Enyoden a dúló oláhok gyilkolása ell menekültében két fiát a kútba

vettfcté s magát is utánnok Öíte, *)

§ialárdy család. Nevérl ítélve, Bihar megyei kihalt nemes

család. Három tagját ismerjük a XVII. századból.

Szalárdy Miklós, alkalmasint pap, 1643-ban s utóbb is két

magyar könyvet ad ki. •)

János Erdélyben 1666-ban fadószedö, a Rákóczyak korára

x
) B. Kemény Gábor, Enyed veszedelme 60. lap.

*) B«nk# Ti antyIrama gener. II, 409.
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fölötte érdekes rSiralmas magyar krónika** irója, ') mely

munka Pesten 1853-ban nyomatott ki.

F e r e n c z ugyan ez idben N. Váradon hadnagy. 2
)

Sialatnoky család. Közülök Szalatnoky György 1600-1603-ig

pécsi püspök volt.
3
) íratott neve „ZalcUiwky" -nák. is.

Szálay család. (Kerecseni) Alapítója Bornemisza János, Po-

zsonyi föispán
;
ki Berzencze várában örökösévé tette kerecseni Zalay

Jánost, szintén pozsonyi fispánt, a ki 1537-ben a pozsonyi káptalan

eltt végrendeletet tett bábolnaki Károlyi Imre, ennek két fia G y ö r g y

és J án p s és rokona kerecseni Nagy János részére, a kitl a

kerecseni S z a 1 a y máskép Nagy nev család következ nemzékrend

szerint 4
) származott :

Kerecseni Nagy János

Imre Mihály Kelemen Ambrus
lbb7m Anna 1563.' ^onayentura"

1

^PéteP
(farkasfalvi Farkas r- ^^ i

Albert
(Szapáry Zsuzsi

elbb Szelestey Sándorne')

István 1689. Zsófia Kata Zsuzsi

(Radostics Zsuzsi) (l. Madarász (Meszlényi (Zárka

:M,; *rtT «-«S£w
Benedek) Mih%)

A család Szála (vagy Zala) megyei Kerecsény helységrl veszi

elönevót.

Czimere a paizs kék udvarában hátulsó lábain ágaskodó ketts

farkú oroszlán, els jobb lábával kivont kardot, a ballal üstökönéi fog-

va levágott s vértl csepeg törökfejet tart. A paizs fölötti sisak koro*

nájából szintén hasonló oroszlán emelkedik ki. Foszladék jobbról arany-

kék, balról ezüstvörös.

Szálay család. Esztergom vármegyébl szakadt Pest várme-

^ébe, hol nemes levele 1816. mart 19-én tartott közgylésen kihir-

dettetett.

Ismert törzse Szalay János, kinek fia szintén János, ennek

Mátyás, ennek nejétl Baranyai Katalintól fia I. Péter született

') Benkö Transylvania gener. II. 410. Tud. gyjt. 1824. IX. 77.

2
) Szalárdy Siralmas krónikájának kilenc* könyve. Pest, Pest 1853.

539. lap.

') Pray, Spec. Hierarchiáé I. 256.

4

) Wagner Tab. geueal. tab. XVVIII.
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1163. nov. 20-án. Meghalt 182£.aug. 4-én Budán, mint elnöki titoknok

a magyar királyi helytartó tanácsnál.

A családfa *) következ :

János
i

*•—

i

János
i ' ^ ' "j

Mátyás
(Baranyay Kata)
i
— -—•* —

j

I. Péter
az. 1763. f 1825.

m. kir. helyt íitoka.

(Rudolph Teréz)

II. Péter

t

Irén.

Zsigmond Ágoston

f sz.1811.
. udvari tanáes

(Tttrck Karolina)

Imre. Gábor.

t

László
sz. 1813.

m. akad. titk.

(Békeffy Francziska)

István
sz. 1820.

udvari tanács.
(Mayerffy Ida)

Zsófia. Pál.

Péter. Mária. PáL
t

Kosa. Gizella.

I. P é t e r a tudományok nagy kedvelje lévén, kéziratban há-

rom rendbeli munkát hagyott hát-

ra : 1. Igaz magyarnak óhajtásai.

1806. (Lásd a nemzeti Múzeum
kéziratai közt). 2. Urbárium Reg-

ni Hungáriáé, 3 kötetben ivrét-

ben, mely az 1825. évi ország-

gylés által kiküldött úrbéri vá-

lasztmány munkálatainak egyik

alapjául szolgált. 3. Memória Pa-

latinorum et Locumtenentum Re-

giarum Regni HungáriáéJide dip-

lomatica illustraia studio et opera

PetriSzalay concinnata. 4-rét. —
Jeles magyar érem gyjtemé-

nyét Veszerle József tanár kéz-

iratban maradt munkájában b-
vebben ismerteté. Nejétl Rudolph Teréztöl öt gyermeket nemzett, kik

közül kett : Péter és Zsigmond kis korukban elhaltak, három

•) Családi adatok szerint.



464 SZÁLAI.

életben maradt u. m. Ágoston. László és István, mind hár-

man jeles férfiakká válván.

Ágoston, (szül. 1811. oct. 24-én) a sopronyi királyi váltótör-

vényszék elnöke s udvari tanácsos, a m. tud. akadémiának 1. tagja.

Ifjúkorától fogvas zabád idejét a hazai régiségek stúdiumának szentel-

vén, hazai régi irományokból, pecsétekbl, pecsétnyomokból, gyrk-
bl, képekbl, s egyéb hazai régiségekbl igen jeles gyjteményt szer-

zett, mely több ezer darabot számlál. 1831-ben mint jogász több ifjú-

barátjával Horvát Istvánnak arczképét, ki a Diplomáticából tanára

volt, ugy a két halotti beszédet mint nyelvünk legrégibb Írásbeli em-

lékét részre metszve kiadta. Nyomtatásban megjelentek tle. 1. Leve-

velekaXVI. és XVII. századból, Pesten 1830. külön és a Tudományos-

gyjteményben. 2. Magyar régiségek Pesten 1831. külön és Tud. gyjt
3. Négyszáz magyar levél a XVI. századból 1504.—1560. Pest 1861,

(E gyjtemény teszi a m. akadémia által kiadott „Magyar Leveles-

Tárnak" els kötetét.) Hitvesével Türck Karolinnal három gyermeket

nemzett : 1 . Irént, 2. Imrét és 3. G á b o r t, ki meghalt.

László (szül. 1813. april. 18-án) a m. tud. akadémiának rendes

tagja és titoknoka, sz. kir. Pesten városának 1861-ben egyik ország-

gylési képviselje ; hazánknak átalánosan ismert jeles publicistája, és

egyik legjeleab történet-irója. Számos irodalmi müvei közül nevezte-

sebbek a „Status-férfiak és szónokok könyve" Pest 1845—-47. Publicis-

tái Dolgozatok 1847. 2. köt. és „Magyarország története
11

eddig 6 kö-

tetben stb. Nejétl Békeffy Francziscától gyermekei :ZsófiaésPál.
István (szül. 1820. jan. 28-án.) a magyar királyi földterhemen-

tesitési pénzalap igazgatóság alelnöke, udvari tanácsos, s a m. kir. hely-

tartó tanács elnöki irodájának igazgatója, sz. István apóst, királyi rend-

jének vitéze. Nejétl Mayerffy Idától következ gyermekei születtek

:

1. Péter, 2. Mária, 3. Pál mhalt. 4. Róza 5. Gizela.

A család czímere — mint följebb a metszvény is ábrázolja — a

paizs kék udvarában hármas zöld halom középsjén arany korona,

melyen vörös csrü és lábú fehér galamb áll, csrében zöld galyat

tartva. A paizs fölötti sisak koronájából természetes szinü oroszlán

emelkedik ki, els jobb lábával kivont kardot tartva. Foszladék jobb-

ról aranykék, balról ezüstvörös.

Szalay család. Zala megyei Csicsó helységbl eredt, honnan

egy ága Fejér megyébe is átszármazott

:

A czímerea nemes levelet Szalay János, András éa Jakab
testvérek kapták 1635-ben II. Ferdinánd királytól, ily czímerrel : a
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paizs. kék udvarában arany koronás oroszlán hátulsó lábain ágaskodik
j

a paizs fölötti sisak koronájából szintén olyan oroszlán enielkedik ki.

Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. l
)

A családfa 1744. és illetleg 1768-ig következleg terjedt szét

:

Szalay N.

András
1635.

16G1.

János
1635.

1661.

Jakab
1635. ns.

Baiás

Idsb János

János

JL744.

István. János
1744.

i

—

János
1744.

Péter
1744.

Ferencz.

György
1744.

Mihály István

István
1744.

Péter György András

János
1744.

István
1744.

András
1744.

Péter János István György
174'4-bm Sár-Keresztúrott:

Mihály György József István
mindnyájan 176a, Fejér megyében.

1744-ben idsb János maradéki mind Fejér megyében laktak

nagyobbára Sárkereszturoít, úgy szintén 1768-ban is
7
mely alkalmak-

kal ott nemességket produkálták.

1744-ben Csicsóban (Zalában) lakott Mihály.
Szalay család. Szalay Miklós kapta a czímeres nemes leve-

let 1670-ben I. Leopold királytól, mely mellett 1726-ban produkált

Nógrád megyében Szalay István. a
)

Czímerk a paizs kék udvarában zöld téren száraz fatörzsbl

kinyúló zöld ágon ül fehér galambj szárnyait repülésre kitárva, és

csrében zöld olajfa galyat tartva. Ugyan ez látható a paizs fölötti si-

sak koronáján is. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

E családból István h. ügyvéd s Nógrád megyének a közügyek-

ben élénk részt vett táblabirája volt. Meghalt 1842. körül.

Szalay család. Pozsony, Pest, Nyitra megyében székel. E szá-

zad elején élt közülök idsb Gábor, 1808-ban volt m. kir testr,

kitl a családfa 3
) igy j le :

') Fejér megyétl 1744, aug. 18-án kiadott nemesi bizonyítvány eredet-

ben, és 1768. évi Fejér megyei jegyzkönyv.
*) Nógrád megyei jegyzköny 1726. évi.

3
) Szontagh Dán. közi.
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Gábor
1808.

József
Tápió Bicskén
(Takács Adél)

Károly
Krencseii

s Jáczon
(Simonyi
Kata)

János
Tornóczon

(Hollósy N.)

Gábor
Léván

(Gajdóezy N.)

János N

.

Pereszlényben (fiú)

posta kiadó.

János Anna Karolina Wg3 Erzsébet
Modorban (Beringer) (Erney N.) g g Köröskényben

* 25. (Alföldyné)

Fáni Teréz Elek
Krenecen (Köroskényben ügyvéd N.Szorubatban

(SzolcsányO Takácsné) (1. Vemer Mária
2. Kálmán Zsuzsi)

i r « -^-i

1-tl Irma.

József Júlia István Irma Viktória
sz. 1814. (Bicskey- T.-Bicskén Irsán

Tápió-Szelén né) (Csernyus)
plébán.

Antónia Teréz
(Bicskey) Aporkán

(Persayné)

Szalay család. Pest megyében köztiiök Mihály 1798-ban

alszolgabiró volt. Czímere a paiss kék udvarában zöld téren fészké-

ben üiö pellikán, fiait melle vérével táplálva. A paizs fölötti sisak ko-

ronáján kar könyököl kivont kardot tartva, a kard alatt arany csillag

ragyog. Foszladék jobbról aranykék, balról ezütvörös.

Tán e családból volt János, ki 1818. dec. 19-én kora 72. évé-

ben Alsó-Dabason halt meg. Özvegye maradt Tasnádi Székely Klára,

kivel 44. évig élt, de gyermekök nem maradt.

Szálay család. Trencsin megyében a nemesi lajstromokban

1 646-ban találjuk Györgyöt és Istvánt; utóbb Istvánnak Özve-

gyét Ugróczon. 1658-ban és 1764-ben Latkóczon lakott a család ; utóbb

Trencsinben nyoma sincs. *)

Szalay család. (Széki) Erdélyben Szék kiváltságos város ta-

nácsosa volt András 1848. eltt

Szalay nemzetségbeliek. Magyar s Erdélyben még számtalan

Szalay nev család s egyén volt, s van, kiknek családi eredetöket

8 összeköttetéseket nem ismervén, álljanak itt kortani rendben a kö-

vetkezk :

') Szontaglt Dán. közi szerint.
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Szálai Bálint deák 1526-ban kir. futár volt Nógrád a több

megyéhez. *)

Szálai Benedek eleesett 1556-ban Babocsa alatt.
2
)

Szálai Mihálynak neje 1559-ben Orsolya, Dubraviczky Márk

özvegye. 8
)

Szálai Kelemen 1566-ban várkapitány. 4
)

Sz. Benedek 1657-ben Soprony megyei Batiszfalvi nemesi

kúriáján osztozik nádori parancs mellett Anna nvérével. 5
)

Sz. Pál 1 72Í-ben az evangélikusok részéri egyik küldöttségi

tag a fölség elé.
6
)

Doboka megyében feküdt hajdán Szála helység a Gyulai Sz.

Márton Macskási és Kovácsi határokon, utóbb elpusztult, már 1725-

ben puszta (praedium). Hodor szerint 7
) s fészke és birtoka 1408-tól

1610-ig a Szalay családnak. A kolosmonostori Convent levéltárának

adatai szerint több, e családnévvel élt sorolhatunk elé, de különböz

élneveik miatt nem merjük egy családbélieknek állítani. így

1408-ban élt pókaj Szalay Bálás.
1434-ben Zsigmond király ád Szalay Is + ván és Bokay Zsig-

mond részére Czege, Fala, Borzova és Tkés puszták iránt parancsot.

1460-ban Margit, Szalay György neje és Oroszfáy Anna Ha-

rinnai Farkas Miklóssal pert folytatnak.

1478-ban Szalay László és társai ellen Katona helységben

elkövetett hatalmaskodás miatt fcanuvallatás kelt,

1526-ban Szalay György Ajtón helység negyedrészét meg-

veszi Somborv Benedektl.

1543-ban Szalay Gáspár Bongárti elnévvel élt.

1548-ban Sz. György neje Nyiressy Kata volt Tán ezen

György az, ki 1553-ban „Kovácsi" predikátummal él.

1555-ben Sz. Antal megveszi Bádokban és Csepeg Macská-

son Galaczy Ferencz részbirtokát.

1579-ben Sz. Borbála derzsei Komjáthy Gáspárné, birtokolt

Kovácsiban.

') Engel Monumenta Ungrica.
3
) Peth Gergely M. krónika.

3
) Szeutbenedeki Coveut faec. 81. nro 2. és fasc. 97. nro 43.

*) letráaffy Hist. 382

*) Erdélyi okirat.
f
) Oatalogug Mss. Bibliothecae Szóekenyi-reguico l. 4,

7
) üodor Doboka vé ra és magán közi

80*
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1583-ban Sz. Zsófia Vajda Mártonná.

1607-ben Sz. Zsigmond magvaszakadtán pubiieáltatja a fe-

jedelem annak apahidi (Fejér ni.) részbirtokát

1610-ben Sz> F e r e n c z neje Ördög Kata jogán birta egész

Mkgyar-Ujfalut.

1614-ben Sz. Anna Makray Péteraé.

Sz. Gr y ö r g y „sárfi" elnévvel khalmi részbirtokba igtattatik.

Sz. Ferencz vkémeri
u elnévvel, 1605-ben Segesvárnál sebet

kap, tán ez az Ördög Kata férje. *)

Gömör megyében Szalay Gryörgy elbb szolgabiró, 1635-ben

lett alispán.
2
)

Komárom megyében a kis-leélí pasztán Szalay István
1697-ben zálogba veszi Sembery Imre birtokrészét g

)

Zemplin megyében a nemesek sorában áll, é? »
; század elején

birtokos Nagy és Kis-Azaron. 4
)

Békés megyében Dobozon lakos és 1816-ban nemességét kihir-

deti Szalay család.
&
)

Arad megyében Sz. Gáspár és Pál 1825-ben a nemesek so-

rába iktattatnak.
6
)

József kir. udvarnok, szül. Mosony megyébe M. Ovárott 1 762.

íebr. 5-én. József Mosony megyei 1. aljegyz és Ferencz 1 799-

ben Keszey Péter hagyománosai. Czímerk kék udvarban magyar vitéz

kivont karddal, s azon törökfejjel. A paizs fölötti koronából egyszarvú

nöL stb.

Istvánnak nejétl Brezanóczy Erzsébettl fia volt Tamás.
Szalatny&y család. Közülök Gáspár 1660-ban (april. 29.)

Zólyom megye esküdtje volt Nógrádban szintén élt e család.

Szálbek család. Már e kötet 17. lapján S a 1 b e c k név alatt

volt róla szó, ott áll családfája is. Azonban nevöket most nS z a 1 b e k"

alakban irják. Azokhoz, mik róla az idézett helyen állnak, pótlékul és

ki igazításul adhatók a következk :

M á t é a törzs, elbb a moldvai fejedelem titkára volt.
7
) Fiai

•) Wolph. Bethlen tomo V.

') Bartholomaeides C Gömör. 758. és 1635. évi 92. törv. ce.

') Fényes, Komárom várm. 113.

*) Szirmay C. Zemplin not. top. 116. és 279.

•) Békés megyei jegyzkönyv.
') Arad megyei jegyzkönyv 962. sz.

7
) Katona Hist. eritica tomo XXXIX. p. 1009.
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közül Ferenc z
;
a jesuíta 1705-ben született Jassiban, úgy szintén

ott szüi. Mihály is 1709-ben. *)

György 1848-ban Arad város képviselje, hosszas szellemi

betegség után 1860. évi júliusban halt meg.

Szálé család. Nyitra megyei nemes család, azon megyébl egyéb

megyékbe is elszármazott. Nyitra megyében Verbó mezvárosban szé-

keit, az 1757. évi nemesi vizsgálatkor kétségtelen nemesnek ismerte-

tett Szálé András, kinek fia Sámuel Nógrád megyébe költözött,

ennek fia Mátyás Gácson lakott és 181L mart. 29-én*Nyitra megyétl

nyert nemesi bizonyítványát Nógrád megyében 1811. nov. 15-én ki-

hirdetetté ki Eunek fiai Lajos, Antal és Péter: kik kozíü Lajos

hites ügyvéd, Gyürky Pál Krassói fispánnak volt titoknoka, nemessé-

gét Nógrád megyében 1836. jun. 18-án kihirdetteté, *), 1850—1852-

ben Nógrád megyében Losonczon cs. kir. járásbiró volt.

Ez ág családfája ez :

András
1756.

Sámuel
Nyftrábói Nógrádba.

f
* .—

,

Mátyás
Otoon 1811.

Lajos AataL Páter
1836. 1864
ügyvéd.

Egy más ágból János nep. táblabíró Gyr megyében Koron-

czón született 1784. maj. 16 án.

Egyik nevezetesebb ni tagja volt a családnak Szálé Júlia,

Kovács N. Munkács uradalmi praefectus szellemdús neje, ki az irói

pályán is felmutatta nevét. 1857. aug. 17-én alig 21. éves korában Ön-

kezével vetett véget életének. 3
)

SzálO család. (Sórfalvi) Erdély kihalt családainak egyike. *)

Sialgháry család. Szabolcs megye nemessége sorában emlí-

tetik.
&
) Nevét a hivatalos névtárakban Szalgháry, Szalgáry

st S a 1 g a r i
fi

) alakban is találjuk. Melyik ezek közül a helyes ? meg
mondani nem tudjuk, valamint azt : sem kapott-e, és mikor e család

magyar nemességet.

*) Katona id, h.
a
) Nógrád megyei jegyzkönyv 186. 8z a.

3

) Kubám F. és Vahot Imre : Magyarország képekben íií köt. 100. és
Tabdy, Munkács múltja én jelene 116—117.

Köváry Erdély nev. e«. 271
*

) Fényes Elek, Magyar?r«2 geogr statis. sth. leírása,

•j Meg még „Szteikári* ala&hai» is

.
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Lehet, hogy Ö*e, sót alapitója tán azon Salgari János ee\ kir.

rnagy volt, ki az osztrák örökös tartományokra nézve 1777-ben nEh-

renkronu -i elnévvel mégnemesíte tett. *)

Magyarországban többnyire kormányszéki hivatalokban találjuk

tagjai^ st z a 1 g á r i elnévvel is. Ilyenek :

József 1787-ben a kassai kerületi pénztárnál (a helytartó-

ság alatt) irnok, 1792-ben a kamaránál ugyan az, 1810-ben Sóvárott

a kamarai sóhivatai számvevje, 181-ben kohó-mester s Sáros me-

gyei tbiró. 1825 ben a máramarosi kincstári igazgatóságnál protoco-

lista, szállítási fbiztos s Marmaros megyének is tbirája. Tán fiai

ifjabb József 1825-ben a máramarosi kamarai hivatalnál erd
mérnokégi gyakornok, és

János 1826-ben a sóvári kamarai sóhivatalnál hivatalnok.

Idsb Józsefnek tán testvére Leopold 1810—15-ben kir. har-

minczadi hivatalnok. .

Salgari réven találjuk Kajétánt, 1810-ben zemlini posta hí-

vatalnokot.

A Szalgáry családból N. leány voi* neje Szabolcsban Kállay Ká-

rolynak, és

Szalgáry Fráncziska neje bernátfalvi Földváry Györgynek
József 1844-ben Boeskón kamarai hivatalnok, ez vagy másik

József 1850. után a marmaros-szigeti járásbíróságnál irnok.

Szalkáry (így) Ferdinánd 1825. Heves megyei utóbiztos.

Szálkay család. Máramaros, Szatmár megye nemessége sorá-

ban említetik. 2
) St Zemplin megyében is.

3
)

E néven történelmi személyiség volt László, elbb vácai püs-

pök, 1624-tl esztergami érsek. Neve az okiratokban *) közönségesen

„d e Zalka" alakban fordul elé, de több történetíró,
ö
) mint Budai

Ferencz 6
), Jászay Pál 7

) határozottan Szalkaynak nevezik. Szirmay 8
)

4

) Megerle, Adelslexicon Erganzungsb. 432.
J
) Fényes Magyarország. Geogr. stat. áliapotja.
*) §zirmay C. Zemplin not top. 116.
*) Es több történet írónál, igy Istvánfty „Zalkanus u éa „S s

a

lk a-
n u s

a-nak irja, tnibl némelyek Szálka n 'Lászlót faragtak , aiáeok Z al-
k a-t vélnek helyesnek, de hibásan. — István ffy-nál 1685. kiad. pag. 509.
eléfordúl „BoronkanuB u

is, kit mindenki helyesen ,Boroukainak
hitz, és ez mutatja, hogy „Saleanus" alatt is helyesen S * a 1 k a y nér lappang.

*) Pet Gergely M. Krónika 99. lapján „Szálkánknak írja, rosziH ugyan,
de Zalkának ez sem.

•) M. orsz. polg. bist lex. III. 283.
') A magyar nemzett napjai a mohácsi vesz után.
•) Szirmay, Szatmár várm. II. 114. 116
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pedig Szatmá* megyei Máté-Szálka helységbeli születésnek állítja, és

testvérejiül Szalkay Mártont, ki 1527. Eger várát védte János ki-

rály részére, és Szalkay B a 1 á s t 1552-ben Hevesben szarvaski ka-

pitányt.

László érsek, szegény, de nemes családból származott, s mint

irják : vargának fia volt. Nemességére vonatkozik czímere, melyet egy

tudósunk az esztergami föegyház levéltárából 1525. évben kelt okle-

vélen látható pecsétrl adott ki, ') s mely szerint az vízirányosan két-

felé osztott paizs, az alsó udvarban liliom virág, a felsben növ hely-

zetben lud (vagy hattyú) saétemelt szárnyakkal látható. László érsek

Mohácsnál esett el 1526-ban.

Szalkay nev nemesek Szirmay szerint e század elején Szatmár

megyei Garbócz helységben laktak, s tán laknak máig. *) Ezekbl
Szalkay (régenten Zalkay) Györgynek fia János 1643-ban

garbolczi telket elcserélte Kún László fispánnal a gacsályi telekért 3
)

Szalkay Chrisostom atya a sz* Ferenczósek rendébl 1893-ban

Léván, 1702-ben Széesényben, 1712-ben Homonnán volt zárda fnök.

Szalkay Antal Erdélyi születés, magyarra forditá Virgílius

Aeneise els részét, megjelent Bécsben 1792. és irta „Pikó herczeg és

Jntka Perzsiu melodrámát 1793-ban. 4
)

Szalkányi csalóé* Heves megye nemessége sorában ktisli ne-

vét Fényes E. M, orsz. stat geegr. munkájában.

Szallaky esaiád. üng megye nemessége sorában említi nevét

Fényes E. id. munkájában.

Étaitllásy család, Zemplin megye czimerleveles nemes csalá-

dainak egyike. 6
)

Ssáliér esaiád. Szállér Jakab Í8öl-ben L Ferencz király

által nemesítetett meg. Czímere négy részre osztott paizs, az 1. és 4.

kék udvarban hármas zöld halmon arany koronán pánczélos kar nyug-

szik, kivont kardot tart villogtatva, melyen zöld koszorú van, fölötte

jobbról arany nap, balról ezüst félhold ragyog; a 2. és 3. arany udvar-

ban egyfejü fekete sas, kiterjesztett szárnyakkai látható, karamaival

egy> eS7 pisztolyt tart, mellén arany liliom virág látszik. A paizs fö-

lötti sisak koronáján szintén pánczélos kar könyököl, kivont kardot

4
) Török János, M. ország. Prímása li. r. 292. 3. lap.
a
) Saúrmay Ssatmár várcn. II. 277.

*) Ugyan ott II. 279.
4
) Magyar írók, életrajss gyüji. íL
*) Sairmay Co SeojplJa aot. to WL
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tartva, melyen borostyán koszorú zöldéi. Foszladék jobbról ezüstkék,

balról aranyfekete. ')

Szállies család. Szállics Antal 1763. évi májusban M. Teré-

zia királyaszony által nemesítetett meg. 4
)

Czímere elször hárántosan kétfelé osztott paizs, a fels rész füg-

glegesen ismét két egyenl részre oszlik, a jobb oldali ezüst udvar-

ban fekete bivalyfej látható, vörös szarvakkal, és a szarvak közt vörös

csillaggal ; a baloldali kék udvar hárántosan fekv arany szelemen ál-

tal két részre oszlik, fölötte két arany koczka(rhombus), alul egy fény-

lik. A paizs aisc része függleges vonalakkal három egyenl részre osz-

lik, a két széls arany, a középs kék, és ebben hét liliom látszik. A
paizs fölötti sisak koronájából két elefánt-ormány nyúlik ki, a jobb ol-

dali vízirányosan félig ezüst, félig fekete, a baloldali félig arany, félig

vörös, mindenikbl,' egy, egy vörös csillag ragyog ki. Foszladék

jobbról ezüstfekete, balról aranykék.

Szallopek család. Vercze megyei nemes család, mely ne-

mesi czímerét 1747. februárban kapta Mária Terézia királyaszonytól. a
)

Czímere a paizs kék udvarában zöld téren emelked magas szik-

lás hegy, melynek oldalán szétterjesztett szárnyakkal egyfejü fekete

sas áll, a paizs tetejébl arany nap sugárzik ki. A paizs fölötti sisak

koronáján két kiterjesztett sasszárny között arany oroszlán emelkedik

ki, els jobb lábával kivont arany markolatú, két élü pallóst tartva.

Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. 4
)

Tagjai közül többen viseltek Vercze megyében hivatalt. így

Szallopek János (szül. Miholczon Vercze várm.) 1778. dec.

13-án) cs. kir. tanácsos, kir. udvarnok , több vármegye táblabírája,

1835-ben Vercze vármegyének els alispánja, 1832—36, és 1843—
44-ben országgylési követe volt. Tán fia

Lajos 1835-ben ott al-, 1839-ben már fjegyz, 1843-ban már

másod- 1848-ban els alispán, 1847-ben országgylési követ volt.

Sialmásy család, (elbb Strohmayer) Strohmayer F e r e n c z

nevét nSzalmásy u
-ra változtatván, 1791-ben II. Leopold királytól

kapott czímeres nemes levelet.

Czímere négy részre osztott paizs, az 1. és 4. arany udvar bels

oldalából két fej fekete sasnak fele testrésze nyúlik ki, csrében

') Adami Scuia geutil. XII.

*) Collect. herald nro 43.
«

*) Coileet herald nro 286. hol „S s & i o p e k*-nak von írva.
4
) Adaurí Scuta gentii tomo XII
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ama^ trombitát tartva ; a 2. és 3-ik kék udvarban fehér folyam fölött

fehér vitorlás hajó úszik. A paizs fölötti sisak koronáján két kiterjesz-

tet sasszárny között pánczéios kar könyököl, kivont kardot tartva. Fosz-

ladék jobbról aranyfekete, balról ezüstkék. *)

Sialó eg«M, Szálé János 1718-ban III. károly királytól

kapta ezímeres nemes levelét.
2
)

Czímere a.paizs kék udvarában, zöld halmon, arány koronán re-

pülésre készül fehér galamb, piros lábbal, píros csrében, piros virá-

got tartva. A paizs fölötti sisak koronájából ketts farkú oroszlán

emelkedik ki, els jobb lábával kivont kardot, a ballal három búza-

kalászt tartva. Foszladók jobbról ezüstvörös, balról aranykék,

Tán ezzel azonos az Erdélyben ^k. palányi" elnévvel él
Szálló család, melybl Salamon az erdélyi kir. kincstárnál számve-

ségi tiszt 1848-ban. Valószínleg ez utóbbival rokon Szálló István
Fels Fejér megyében Hidegvizén birtokos.

Ssalóczy család.' Szabolcs megye nemes családai sorában

említetik. »

Szalóky család. Hajdán Veszprém vármegyében birtokos s

megyei hivatalokat viselt család. így Szalóky György 1613—1630-

ban azon megye szolgabirája volt.
3
)

Veszprém megyében jelenleg is el a család. *)

Zemplin megyében szintén van Szalóky nev nemes család,

*Öt ugyan ott hajdán Szalóky nev nemzetség, rokon eredet a Paz-

dicsy családdal, birta nS z a 1 ó k*
4 nev helységet vagy pusztát is.

5
)

Sfcaloniay család. Nógrád megyében élt a múlt században, név-

szerint Szalontay János 1705-ben azon megye szolgabirája volt.

Meghalt 1709. után, 171 1* eltt, özvegye Ebeczky Magdolna, és ennek

nvére Ebeczky Zsófia Özvegy Gróczky Istvánné a Rákóczy forrada-

lom után 171L maj. 1 én kapták gróf Pállffy Jánostól minden javaikra

amnestialis levelet.
6
)

1734-ben élt Nógrádban Szalontay László, tán az elbbinek

fia, ennek Kubínyi Zsófiától fia volt László, 1755*ben a nemesek laj-

') Collect. herald, pag. 129. és Adatni Scuta gentil. tomo. XII.
a
) Collect herald, nro 508.

) 1613. évi 8. 1618. évi 16. k. u. és 1630. évi 3. törv. ez.

4
) Fényes E. Magyar orsz. stat. geogr. áliapotja II.

*) Szirmay C. Zemplin not. top. 116. 373.

•) Eredeti.
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stromában mint árva bejegyezve. !
) Ennek Darvas Borbalátói gyerme-

kei : József és N. Jakabfalvyné.

Szalontay Jánosnak Dacsó Anna Máriától fia volt Ferencz.
Czimerök a paizsban kardos oroszlán, felül kardos grif.

Szaniaróczy család. Trencsin megyei Zamarócz (vagy Zomo-

róez) helységrl vette nevét és ámbár Lehoczkynál nS zamarócz y
w -

nak találjuk irva , a család jeleneg Zamaróczy-nak irja magát.

Egyik ága IV. Béla király Erzsébet leányával Thnringiába származott,

és állítólag
2
) ott maradt ága „Riedesel" nevet vett föl, s lön e ne-

v család folytatója.

Magyarországban maradtak János máskép Joanicsko, és

Ábrahám, ezek utódait mutatja 8
) a következ két táblázat

:

János

András János

f f 1475.

Lénárd 15087

Flórián f 164S.

Ábrahám

Márton

Páter

János

Lénárd 1560.

láiklós Hwroatíiv Já»o«
m J8^*1*

i
"—rn 4. j

— ,,' '

——TT "* (Desenczky
Pereacss ' Hierosxiá? bara János
Vm a HZI^ZZ Moieaiczky

Caímere is a családnak a Ri édes el családdal közös, úgy

mond Lehoczky. 4
) — A Riedesel báró családnak ösi czímere pedig

szamárfej.

ASzamaróczy család sei a régi latin oklevelekben „de Za-

') Ladiílaus Szalontay pupiihis Ladislai.

*) Lehoczky Stemmat II. 368. Ez azonban csak mese les*. A báró

Eiedesel család hivatkozik ugyan azármaztatáei rondjében (Góthai Tasct*n-

bucb der freyh. 1857. 602. lap.) a magyar országi származásra ,
de csak *U*t-

lagosan, és ellentmond ennek azon következ állítással, mely »^»;*<*aMl~

család már 1149-ben Heasen-ben okmányosa^ elfordulna, tekét IV IJela kora

ütött!
s
) íd. helyen.
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mard" néven fordulnak elé. így Zamárdi Miklós 1402-ben Tren-

cwn megye alispánja volt, *)

Zamárdi András és Oroezlánkei Menyhért egymással, köl-

csönös örökösödési szerzdése léptek.

Jelenleg egyik él tagja Zamaróczy Eduárd, báró Pongrácz

Ferencz nyugalmazott tábornok unokája* ki 1864- mart. 10-én kelt leg-

felsbb határozat mellett megnyeré, hogy neve mellett az óvári és

szent-mikiósi Pongráez bárón nevét és czímét is viselhesse. *)

Számbó család. Lásd Zámbé cí,

Sxameez esalád. (Ns. IJodhragyi) Trenesin vármegyében van

lakása, és a curialis nemes családok között foglal helyet. s
)

Ab 1738. évi nemesi vizsgálatkor Nemes PodhTagyon Öt János
két Ádám, két Mihály és egy Márton lakott

1748-ban a nemesi Összeirásba felvétettek Ns. Podhragyon Már-
ton, A»dám

;
András, két János, két Mihály, Ivanóczon pe*

dig György.
1768-ban Ivanóczon laktak: idsb György fiával Ádám-

mal, ifj. György fiával Jánossal, Haluzsiczon Ádám, — Ns.

Podhragyon pedig egyik Jánca fiával Jánossal, másik János
fiaival szintén Jánossal, Andrással és Györgygyei; harmadik Já-
nos és fiai István és Mihály; azután egyik György fiával

Györgygyei, másik György é* fiai György és András, hárma-

madik György és fia szintén György $ továbbá András és

ennek három fia Márton, András és János, majd Márton
és ennek két fia Mártán és György, nem különben Ádám és

fia hasonlóan Ádám, végre pedig György, Ádám, Márton és

Miklós.
1803-ban a nemesi összeirásba Ns. Podhragyon lakó 23 család-

tag íratott be.

1837-ben Ivanóczon élt Márton, Ns. Podhragyon pedig már
32 férfi tagja jutott a nemesi összeirásba.

Szamosi Cftalad. Ismeretes közölök deákosított „Z am s i u s"
néven I s t v á n, ki 1093-ban Erdélyben talált régi római kövekrl irt. *)

Lásd Szamosközi.

') Lehoczky Stemmat I. 213.

•) A Hon, polit. napilap 1864. mart 25. szám
*) Ssoniágh Dán. közL
4
) Senkii, Traiwylvani* öener. H. 348.
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Szamosközi család. (Kolosvári) Doboka megyének kolosvári

Szamosközi Mihály 1639— 1665. jegyzje volt. ')

Tán ennek rokona Szamosközi Ist ván, a gyulafejérvári orszá-

gos levéltár requisitora 1606-ban és kora történetének irója. *) Benkö

szerint egy személy Szamos i-val.

Ssana család. Heves és Küls-Szolnok megyei nemes család.

Szána Pál 1769. évben nyert Nógrád megyétl nemesi bizonyít-

ványt. *)

Heves megyében birtokosok jelenleg Szána P á 1 Özvegye Deme
Zsuzsanna, Szána Dániel özvegye Mez Krisztina, Szána Zsig-

mond és neje Bógya Zsófia a poói pusztán, Szána P á 1 és neje Far-

kas Teréz a kocsi pusztán.

Közülk Pál 1843-45. Zsigmond 184-töl 1848-ig Heves

megyei rendszerinti esküdt volt.

Tán e család se azon Z a n a (igy irva) János, ki 1760. évi

februárban Mária Terézia királyasszonytól czímeres nemes levelet

nyert, ') mely szerint czímere következ :

A paizs kék udvarának közepén három <*rany pólya vonul ke-

resztül, azok fölött két ezüst félhold ragyog, az udvar alján zöld téren

rózsabokor zöldéi, három kinyílt fehér rózsával. A paizs fölötti sisak

koronáján sasszárny lebeg, a paizs színeivel színezve. Foszladék jobb-

ról aranykék, balról ezüstkék. b
)

Szaucsali család. Közülök Miklós Erdélyben Kudsiron Szász

város mellett rom. kath. lelkész 1831. körül.

Szandiik család, Trencsin vármegye 1721. évi nemesi össze-

írása szerint lakott Halácson. 6
)

Ssanics család. Szabolcs vármegye nemes családainak egyike.

Szanisiló család, (máskép Gombos) A múlt század elején,

nevezetesen 1702-ben Szabolcs megyében Kék helységben birtokos

Gombos máskép Szaniszló András és testvére F e r e n c z ne-

vezett megyének táblabírája, kinek nejétl Keme<sey Katatói négy

leányát mutatja a következ táblázat

:

') Hodor, Doboka várm.
2
) Benkö, Transylv. Generális. II. 412. és 601.

) Nógrád megyei jegyzkönyv 268. lap.

•) Collect. herald, nro. 26.

*) Adami Scata gentil. tomo XV.
') Szontágh Dán. köal.
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Ferencz 1702.

(Kemecsey Kata)

Anna Judit Borbála Erzsébet
(Vásárhelyi (Csoknyay (Fehér Bene- (Scitha Szabó
Ferenci; István) dekne') Mihályné)

E század elején Zemplin megye nemessége sorában említetik a

Szaniszló nev család. *)

Erdélyben Torda megyében él Szaniszló nemes család, „t o r-

dai" elnévvel. Ezek közül Zsigmond 1831. körül Torda város

eeoatora volt.

Ugyan csak Torda megyében e század elején Alsó Detrebemben

és M. Koókon bírtak Sámuel, István, József, Albert és

Zsigmond, kik birtokrészeiket b. Bornemisza Leopoldnak adták el.

E család eldödei közül lehet azon Szaniszló István kolosvári

unitárius tanár, ki 1698-ban halt meg, és 1697-ben latinul egy hittani

munkát irt. *)

Ssánlty csatád. Zemplin megyei nemes birtokos e század ele-

jén Lasztoméren. *) Van Abaujban is.

Szántay család. Nógrád megyei kihalt család, mely hajdán

Szántó helységet (most népes puszta Rétság szomszédságában) birta.

Szántay O s v á t 1505. évben Nógrád megye követe volt a rákosi or-

szággylésre, ugyan akkor és 1506-ban alispán söt 1512-ben is.
4
)

1689-ben élt Szanthay Péter oklevél szerint. Az említettl külön-

böz személy, tán fia vagy unokája volt Szántay O svát, ki 1575-ben

iratik Nógrád megye alispánjának. *) Ennek leánya volt Szántay K 1 á*

ra 1601-ben Banghó Pál özvegye, 1602-ben már Zekel máskép Ba-

logh Gáspár neje.
6
) És valószínleg ebben ki is halt e család, mert

utóbb azon megyében nyoma sem lelhet.

Erdélyben Szántai néven a XVII. század végén ismeretessé

tette magát Mihály, elbb aranyos-medgyesi, utóbb nagybányai ref.

pap, 1677-ben Kolosvárott nyom. magyar imakönyv szerzje. ')

Zemplin vármegyében szintén e század elején a nemesek sora*

') Szirma? C. Zemplin nct. top. 116.

*) Székely unitária vallás tört. 166.

*) Szirmay C. Zemplin not top. 116. 376.

') Kovackich, Supplem ad vesti. Comitior. II. — Jászay P. A magyar
nemset napjai a mohácsi vész után. — Analect. Saec. XVI.

') Buday Fr. Hist. lex. Ili. 284.

*) Protoc. C. Neograd ani. 1602. pag. 1B6.

V Mftgyai írók II. 297.
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ban olvasuk aSzántay családot, ezek elddei közül lehetett Pál 1654-

ben s.-pataki tanárbói tolcsvai ref. pap. Mátyás szintén a XVTL
században s. pataki lelkész. ')

Szanth család. Békés megyei nemes család, hol 1821-ben Íra-

tott a nemesek sorába Szantkó' Pál, ennek fia Albert egykor Bé-

kés várm. aljegyz, 1857-ben csabai cs. kir. járásbiró.

A XVI. században Szántó András Rábaközi eredet, Eperjesen

volt evang. tanár, ki 1670 ben Wittebergában tanúit.
2
)

Igaz nevén Szántó volt azon híres görög s héber nyelvész je-

zuita is Arator István, ki 1541-ben született, és az ó szövetségi

bibliát magyarra fordította, de ki nem adta. 9
)

Szántó család. (Náznánfalvi) Marosszéki esalád, közülök L a-

j os azon székben 1825, dulló biztos.

Valószínleg ennek ivadéka Elek is, ki Krassó megyébe tele-

pedett, és Marosszéktl 1845. jan. 11-én kiadott nemesi bizonyívá*

nyát azon évi juu. ll-én Krassó megyében is kihirdetteté.

Szántó esalád. (Radnóthi) Ez elnévvel Gergely 1848-ban

kir. táblai ügyvéd M. Vásárhelyen,

Szántó esalád. (N.-enyedi) Közülök Gergely Alsó-Fejér me-

gyei adóiró biztos.

Valószinüleg ebbl valók György, 1792. és 94-ben az érdé

lyi országgylésen Abrudbánya város követe.

Szántó Györgynó A.-Fejér megyében asszonnépi birtokos.

Ssántéházy esalád. Közülök Ferencz itélömester és lele-

szi requisitor 1608—1625-ben. *) Zsigmond nagybátyja gyilkosa,

miért a horvátországi bán elé idéztetik 1655-ben. b
)

Szányi esalád. (elbb Koch) Kocli nevét Szányi-ra változ-

tatva Szányi József 1790-ben II.Leopold király által neniesítetett meg.

Czímere a p&izs ezüst udvarában zöld téren két, szemközt ágas-

kodó vörös grif, els lábaikkal bárom virágú nefelejcs virágot tartva

;

a paizs fejében kék pólyán három arany csillag ragyog. A paixa fö-

lötti sisak koronáján szintén olyan vörös griffek ágaskodnak, els lá-

') Ssiroaay C. Zemplin uot. top. 116. 216. 219.

*) Bartholomaeides Memória Ung. 178.

') Mind«Kenty U Advocat lev. VX d. 247. Up.
*) Corpue Jaria Hung. /
*) Ugyan ott 1655. éri 58. törv. ez.
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baikkal kék nefelejcset tartva. Foszladék jobbról ezüatvörös, balról

aranykék. )
A család Torna megyei Torna helységbeli, hol 1740-ben szule-

Ferencí, ki 1801-ben rosnyói püspök lett/ meghalt 1 810-ben, kora

71 évében. *)

Szányi József 1808-ban Torna vármegye fjegyzje, a Ludo-

viceára ezer ffcot adott. *)

Sxapáry család. (Sz&párí gróf) Régi magyar nemzetség, mely

Veszprém megyei S z a p á r helységrl vette nevét és azon helységét

most is birja.

Ismert törzse

Szapáry

O y tf r g y, a

XVI század-

ban 1560. kö-

rül élt, és nejé-

vel Aszszony-

íftivy Annával

nemzé Swapá-

ry Istvánt,

ki 1682-ben

Gyr megye

gylésén tilta-

kozott a némái

nemesek ellen

bizonyos

egyezség fel-

bontásamiatt*)

Ennek öt gyer-

meke maradt,

két fia és há-

rom leánya, a

leányok közül

Borbála Kláris

Adami Bcata gentil. tomo XII,

*) Vitéz András tirkanonok által fölötte 1810. jun. 5. mondott halotti be-

szed. Z\yotn. Eger.

') 1808 évi T. törv. ez.
4
) Gydr megyei jegyzkönyv I
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Péter Györvári naszádosok kapitányának neje, 1037-ben idézteti báty-

ját Andrást. A fiúk közül Mihály elesett és magnélkül múlt ki; I.

András pedig 1624-ben Gyr vármegyének alispánja, majd 1642

ben pozsonyi karaarai tanácsos *) és 1640— 1647. idközben ideigle-

nesen a szent korona re. Nejétl Csath Annától négy gyermeke maradt,

u. m. két fiú I. P é t e r és I. M i k í ó s és két leány, kik a táblán láthatók.

I. Miklós leányában Juliannában Majthényi Gergelynében 1675.

után kihalt. I. Péter pedig vitézsége és fleg visszontagságos élete

által a családnak nevezetes embere lett.

Andrásnak utódai a Komárom megyei Bana helységbeli Öröksé-

gen 1666-ban osztoztak meg. *)

I. Péter ifjabb korában katona volc, és a török elleni csaták*

ban vett részt, egyszer Gyrnél, utóbb Komáromnál súlyosan megsebe-

sítetett, végre 1657-ben Cs&kvár melletti ütközetben három sebet ka-

pott és török kézbe került. Négy évig sanyargott a pogány fogság-

ban és mint írják, török földes ura eke elé járomba fogatta, és általa

szántatott, mig végre 22 ezer császári aranyon váltatott meg. 3
) Meg-

szabadulván török fogságból, ismét vitézkedett egy ideig, utóbb azon-

ban 1680. eltt Mosony megye alispánja. Az 1681. évi sopronyi ország-

gylésen nevezett megye követe volt, *) és alországbiró lett. Tö-

köly korában tett hséges szolgálatiért 1687-ben I. Leopold király-

tól arany lánczczal diszítetett. Ugyan ez évben — mint mosonyi alis-

pán és alországbiró nejével Egresdy Zsófiával, ki Egresdy Boldizsár-

nak kir. táblai ülnöknek és alországbirónak leánya volt, tetemes szer-

zéseket tett ; ugyan is gróf Kéry Ferencz, Vas megyei fispán, kama-

rás és tábornok és neje rimaszécsi gróf Széchy Juliánná, azon érde-

meit, melyeket családja irányában szerzett, fleg pedig a Fels-Lind-

vai vár és uradalom, és Murai-Szombat és Széchi-szigeth megszerzé-

sében tett szolgálatait tekintvén, neki és nejének 1687. évi sept 15-én a

vasvári káptalan eltt örökösen és vissza vonhatlanúl eladta 33500

ftban a következ birtokokat, úgymint a Murai-Szombati máskép 01-

sinczi kastélyt Vas vármegyében, Mura-Szombat és Marcziansz mvá-

') Bel M. Notitia nova Hung. IV. 458.

*) Fényes, Komárom várni. 147.

) Adan.i Mss. a nzti múzeumban 4r. lat. nro 182. — Rajcsányi Ádám

Deductiones Genealogicae tom. I. Mss. p. 77. szerint a sarcz adakozás utján (az

akkori szokás szerint) gylt össze, st annyi, hogy meg föl i* maradván, jöv

vagyooosodásáuak alapjául szolgált. — Tud. gyjt. 1830 IV 97.

•) Lehoczky Stemmat I. 197.
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rosokkal, Szvetehocz, Csernecz, Gradischa, Tropocz, Tissenna, Van-
csovecs, Frankócz, Petrócz, Gederócz, Sodisines. Krajna, Kupsincz,

Vcseicza, Cseraelocz, Paiona, Norsincz, Lukavocz, Mladetincz, Moracz,
Tessanocz, Sidahegy, Lak, Falkocz, Osekefalva, Kernecz, Bokrácz,

Dolina, Szembiborez, Nemesecz, Pusincz, Vanicza, Szalamonez, Bo-

doncz, Szenkócz, Pusócz, Lehesmerje, Bresócz, Predanóez, Gorícza,

Kosárháza helységekkel, Busincz, Obrasakoncz és Bükallya puszták-

kai egyetemben ; mely terjedelmes uradalomra 1688. febr. 24-én Bécs
ben kelt királyi beleegyez adományt nyert I. Leopold királytól, ak-

kor már, mint egyszersmind arany sarkantyús vitéz is, mely adomány
levélben egyéb érdemei közt a Tököly idejében mutatott szilárd hsége
is említetik. 1689.ben nagynénjének Zsuzsannának kerecsényi Szalay
Jánostól fia István zálogba adja bátyjának Szapáry í. Péternek Vesz-

prém es Gyr megyei Bánkfalu, Böresháza, Feis-Neskenye, Pervád,

Asszonyfalva, Borbaj és Néma helységben* részét 160 ftban, mely
reá anyjáról Szapáry Zsuzsannáról maradt Hasonlóképen ugyan azon
helységekben zálogjogon megszerzé (150 ftért) Mankóbükki Horváth
Zsigmond és ennek neje ns. Fitter Kata birtokrészeit. 1690-ben L Leo
pold királytól báróságra emeltetett, és ugyan ekkor kapta „Mu-
rai-Szombat örökös ura" czímet. 1696-ban megszerzé Rádos-

ties Klárától Komáromy Istvánnétól is ennek anyja Szapáry Kata
után a följebb nevezett helységekben jutott birtokrészeket 200 ftért, —
valamint máj, 16-án Farkas Borbaiától derghi Somogyi György nejé-

tl ennek anyja Szapáry Judit után kapott ugyan csak azon helység-

beli részeit. 1698-1 an Károlyi Ferencz és neje Hollósy Kata ugyan azon

helységben* birtokjogaikat bevallják bátyjoknak Szapáry Péternek a

vasvári káptalan eltt zálogjogon 150 ftért Eképen nem csak si,
leány-ágra ment javait szerzé meg családjának , de tetemes szerzemé-

nyeivel roppant vagyont hagyott utódainak. Meghalt 1699. után. Nejé-

tl Egresdy Zsófiától két fia : báró Ií . Miklós és II. Péter és egy
leánya Krisztina Kapy Györgyné maradt

íI. M i k 1 ó s és testvére H. P é t e r arany sarkantyús vitéz 1 722-

ben *) Hl. Károly király által grófságra emeltettek.

11. Miklósnak nejétl gyöngyösi Nagy Sárától csak egy fia ma-
radt : István, ki még 1742-ben élt, és magnóikul halt meg.

II. Péter nejétl gyarmatin gr. Balassa Teréziától, (kivel Vág-

') A góthai Hist herald. Handbuch 977. lap. szerint 1722-ben, Adomi
Mbb. 4-r. lat. nro 182. szerint 1723-ban.
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Beszterczén stb. öröklött) öt gyermek atyja lön, úgymint III. Péter-

nek, Ádámnak, Ignác znak, Józsefnek és L Jánosnak.
Ezek közül III. Péter ésl. János által két ágra szakadt a gróf

Szapáry család.

III. P é t e r ága.

III. Péter katonai pályára lépvén Mária Terézia korában, tábor-

nokságig emelkedett, 1758-ban jan. 17-én Szécsi-Szigeteu kiadott tele-

pít oklevelében e czímét olvashatni : Gróf Szapáry Péter, Murai-

Szombatit várnak s ugyan azon néven nevezett, nem különben Szécsi-Szi-

getk, Vág-Besztercze Domiuiumok, Ercsi, Csún, Bábolna jószágoknak

Örökös földes ura, Fölséges római Császár s magyarországi királyné ac-

tualis komornyikja (-kamarás) Generális strázsamester Stb.
u Els neje

gr. Haller Julianna, a második gróf Batthyány Izabella volt, ezektl öt

gyermeke következ :

1. II. J ános szül. 1757. táján, cs. kir. val. bels titkos tanácsos,

Sz.-Iatván rend nagy keresztese, cs. kir. ezredes, fherczeg József nádor

f-udvarmestere. Meghalt Budán 1816. mart. 2-án kora 58. évében. El-

temettetett Ercsiben. Neje volt gróf Teleki Leopoldina.

2. IV. Péter, ki a Ludovieeára 1812-ben ezer forintnyi alapít-

ványt tett, 1809-ben pedig a m. nemzeti múzeumnak negyven ezer ft

érték ásvány gyjteményét ajándékozta. *)

3. Teréz gróf Batthyány Alajosné.

4. Juliánná báró Lilién Józsefnek 1828-tól özvegye.

5. Vineze szüL 1768. jul. 17-én. Meghalt mint cs. kir. kama-

ráé és valóságos b. titkos tanácsos 1851. dec. 21-én. Els neje volt gróf

Gaisruck Klenientine, Jkivel 1793-ban kei gybe, a második gróf Stürgh

Mária. Az elstl leánya Antónia szül. 1796-ban, csillag ker. hölgy,

gróf Welsersheimb Leopold cs. kir. kamarás neje, a második leánya

Krisztina szül. 1824 ben, gróf Baillet Latour Károly cs. kir. ka-

marás és kapit. neje.

E vonal fiágon kihalt.

L János ága.
L János (II. Péternek gróf Balassa Teréziától fia) nejétl gróf

Erdödy Annától két fiat nemzett t Pál t és II. Józsefet
Pál szül. 1753. körül; az 1791. évi országgylésen a 67. törv.

czik szerint az országos sérelmek vizsgálására kiküldött választmány

tagja, cs. kir. kamarás, valós, bels titkos tanácsos és 179ü-tól Árva

:

) 1812. évi 2. törv. ez. és i«27. évi 35. förv. oz.
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vármegyének föispánja volt. Meghalt 1825. évi febr. 2-án kora 72.

évében Pozsonyban.

II. József szül. 1755. táján. Közhivatal viselésre szentelvén

magát, cs. kir. kamarás, val. bels titkos tanácsos, elbb Szerem, utóbb

Mosony vármegye föispánja és a pozsonyi tanulmányi kerület fö-igaz-

gatója lett. A Ludovicea tökéjót 5000 fttal szaporítá. Meghalt 1822.

aprii. 22. kora 67. évében. Tudományosságát mutatja az általa irt. „Z>.

unthatige Reichsthum Hungarns." Nürnberg 1784. czímü nemzet gaz-

dászati munka. Els nejétl csak egy leánya. 1. Anna Gorzkovszky

Károly lovassági tábornok neje maradt. Második nejétl grófGatter-

burg Jankától öt gyermeke maradt mint következnek :

2. Fülöp szül. 1792. aug. 28-án. Papi pályára lépvén, olmü-

czi kanonok és prépost lett.

3. III. József szül. 1 799-ben cs, kir. kamarás, és udvari

tanácsos, 1850. után a magyarországi fkormányszék mellett. Nejétl

(1830. óta) Orczy Anna bárón és csillag ker. hölgytol gyermekei : a)

Sarolta szül. 1831. jun. 23-án, csill. k. hölgy, és 1852. óta hzg.

Auersperg Sándor cs. kir. ezredes neje. b) Gyula szül. 1832. nov.

1-én. c) Iván szül. 1835. jan. 19. d) Imre szül. 1838. jun. 2?-én

cs. kir. uhlánus ezr. hadnagy.

4 Sándor szül. Pozsonyban 1801. jan. 1-én. hivatalos pá-

lyára lépvén, a kszeghi kerületi tábla ülnöke volt. Meghalt 1840-ben

maj. 10. Nejétl gróf Appony Francziskától (ki 1842-ben ismét férj-

hez ment gr. Zichy Károlyhoz,) fia Béla szül. 1829. martiusban

nsült 1857. april 28-án Atzél Gabriellával, kitl fia Sándor szül,

1858. mart.

5. Antal szül. 1802. aug. Nül vette 1826-ban gróf Kegle-

vich Augusztát, (kitl elválván 1847-ben, az ismét férjhez ment

1847-ben nov. 4-én grófBatthyány-Strattmann Kázmérhoz, jelenleg an-

nak özvegye 1854. óta). Gróf Szapáry Antalnak gyermekei : a) E r-

z sebet szül. 1827. mart. 21-én, 1852. óta gróf Vosz Eugen cs. kir,

kamarás é§ kapitány neje. b) Gójza szüL 1828. sept. 18-án. Ntíi

vette 1861. aug. 10-én gróf Gyry Máriát.

6. Ferencz szül. 1804 jan. 13-án; nül vette 1825. mart.

9-én zsadányi s török sz.-miklósi Almásy Rozáliát, ettl gyermekei :

a) F á n n y szül. 1825. dec. 9-én, csill. k. hölgy, 1845. óta báró Wenck-
beim Lászióné; b) István szül. 1829. maj. 27 én. Cs. kir. kam.

Nül vette 1854. febr. 26-án gróf Ráday Borbálát, kitl három gyer-

meke van, úgymint: 1) Kálmán szül. 1854. dec. 18. 2) Péter.

31*
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szül. 1 856. jan. 30. • 3) K á r o 1 y szül. 1857. jun. 3-án. — c) L á s z I
ó"

szül. 1831. nov. 22-én os. k. kam. és ublánus rnagy.

A család grófi czímere — mint följebb a metszvény áb rázolja —
a paizs kék udvarában bármas szikla középsjén arany koronából ki-

emelked n, febér talárban, vörös wel, bosszú szoka bajjal. Jobb

kezében kivont kardot, a balban három rózsát tartva. Fölötte jobbról

félhold, balról arany csillag ragyog. Ugyan ily alak ni ki a paizs fö-

lötti sisak koronájából, mely a grófi korona fölött áll. Foszladék jobbról

ezüstvörös, balról aranvkék.

A családfa következ :

György
1560.

(Asszonyfalvy Anna)

I. István 1582.

1. András Mihály Fruzsina Bora
1624-1647. 1631. (Szikassy (Kláris

#yri alisp. kam. tan. f Jakab) Péter)

(Csátb Anna)

Zsuzsa
(1. Szelestey Sand.

2. Ker. Szalay János)

I. Péter
1657. 1699.

alországbirc
Í090. báró.

(Egresdy Zsófia)

Kata
(Radosties

Perenez

Judit
(Farkas
András)

í. Miklós
1666.

Julianna
(Majthe'nyi

Gergely 1675.

K. Miklós
1722. gróf.

(gyöngyösi Nagy
Sára;

TL István 1742?

t

II. Péter
1722. gróf.

(b. Balassa
Teréé)

Krisztina
(Kapy György)

III. Péter Ádám. Ignácz. T. József,

tábornok
1758.

(1. gr. Haller Júlia
2. gr. Batthyányi Izabella)

I. János
nsa.

(Erdödy
Anna)

IV- Péter Vincze Teréz Julianna
1809. 27. az. 1768.fl851.(gr.Batthyány (b. Lilién

József)

II. János
v. b. titk. tan.

ezredes f 1815. v. b. t. tan. Alajos)
(gr. Teleki Leopoldin-i) (l. gr. Gaisruk Klem.

2. gr, Stflrgkh Mária)

1-tól Antónia 2-tól Krisztina

'

sz. 1796. ss. 1824.

(gr. Welsersheimb (gr. Baillet-

Leopold.) Latour Kár

)

I. Pál
sz, 1758. f 1825.

Árvái fispán.

II. József
8>. 1754. f 1822.

v b. 1. 1. Mosoni fisp.

(gr. Gatterbourg Janka)

(Folyt, a k'óv, Upon.)
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II. József, ki az vlSbbi lapon.

sz.l754.f 1822.

v. b. 1 1. Mosoni fó'isp.

(gr.Gatterburg Janka)

J tol Anna 2-tól Fülöp
(Gorzkovszky sz. 1792.

Károly) olmttczi

kanon.

III. József
«z. 1799.

(b. Orczy
Anna)

Iván TmreSarolta Gyula
sz. 1831. 88. 1832. sz. 1835. sz. 1838.' Bála
(b.Auersperg(gr. Fes- sz. 1829.

Sándor teíich (Aczel Gabriella

Augusate) Undor «. 1858.

Sándor Antal Ferencz
•*. 1801. sz. 1802. sz. 1804.
kszeghi (gr. Keglevich (Almásy
k. t. ülnök Auguszta) Róza)
(gr. Appony

Fáni)

Erzse Gejza
. sz. 1827. sz. 1828.

(gr. Voss Eugen (gr. Gyó'ry Mária)

Mária.

Fáni
sz. 1825.

(b. Wenckbeim
László) r

István
sz. 1829.

(gr. Ráday Borb )

László
sz. 1831.

Kálmán
sz. 1854.

Péter
sz. 1886.

Károly
sz. 1857.

Nem áll a táblázaton gr. Szapáry Etelka szül. 1798. sept. 26.

a ki neje volt gróf Andrássy Károlynak.

Szaplonczay család. (Szaplonczai) Máramaros vármegye régi

gyökes nemes családa, azon megyei Szaploncza helységrl, melynek je-

lenleg is birtokosa, vévén vezeték és elnevét.

Eredetét és folytonos leszármazását adatok hiányában nincs mó-

dunkban közölhetni.

Régiségét tanúsítja már a XV. században tagjainak fbb megyei

hivatalokra emeltetése is. 1468-ban Szaplonczai hosszú Mihály (Mi-

chael longus de Zaploncza) Máramaros vármegye egyik szolgabirája

volt. *) Ennél is régiebb adatokat nyújtanak a Zsigmond király kori

okmányok, melyek szerint 1437-ben e megye elkel nemessége sorá-

ban találjuk Szaplonczai S á n d o rt, (Sandrinus de Zaponcha) T a-

m á s deákot, (Thomas literátus de Zaponcza.) N á n-t de Zaponcza. *)

A család tagjai folytonosan megyei és többen közlök elkel
hivatalokat viseltek.

') Teleki, Hunyadiak kora XI. 808.

*) üj M. Múzeum 1867. II. 848—351.
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J ó z s e í' a nmlt század végén, már 1790-ben másod alispán és

követ, *) utóbb els alispán, Sz.-István rend kis keresztese, kir. taná-

csos mintegy 1813-ig. Birt Ugocsa megyében is Fancsikán. 2
) Nejétl

Darvay Krisztinától gyermekei Károly és Jozefa Pogány La-

josné. Nevezett Károly 1827—1830. körül megyei aljegyz.

Pál az ifjabb, (valószínleg atyja is Pál) 1812-ben már má-

sod alispán, 1818. körül els alispán haláláig, mely történt M.-Szige-

ten 1832. mart, 24-én. Birt Ugocsa megyében Karáthfalván 3
)

József fszolgabíró 1824-1827. körül.

Pál 1827-ben már aladószedö, 1831-ben honi fbadószedö, 1841.

aug. 6-tól hadi fbadószedö 1849-ig.

Imre 1831-ben 1. aljegyz,

János 1831-ben al-, 1835-ben már fszolgabíró 1846. évi

jul. 14-ig.

Zsigmond mér 1835-ben fszolgabíró, egész 1845. jul. 14-ig

1848-ban másod alispán volt.

Károly 1835-ben már esküdt 1845-ig,

Gábor 1841. már esküdt, 1849-ig.

József 1841. aug. 6-án lett alszolgabiró, 1845. jul. 14-én pe-

dig fszolgabíró, és az volt 1849-ig.

Sándor 1845-tl alszolgabiró 1849- ig.

János helyettes fszolgabíró 1849-ben. (Tán neje Sulyok Berta.)

Péternek nejétl Darvay Krisztinától leánya Püspokyné.

Ssiapolyai család, (Szepesi) A Szapolyay ft

) ház eredete, mely

János királyban a magyar trónra emelkedetett, jó formán ismeretlen.

Felmer b
) szerint eredetket Bosnyák országból vették volna, és ne-

vöket annak Zápolya mvárosáról, egykor pedig D i á k ó helységérl

pedig a D e á k nevet Az els állítás is bizonytalan, a másik pedig

épen valótlan, mert a Deák nevet, egyedül Szapolyay Imre, mint

*} JUhoczky Stemm. I. 198.
2
) Szirmay 0. Ugocsa pag. 120.

3

) Ugyan ott p. 73.

4
) A család magát „ás Zápolya4 irta az akkori ortogr&phia szerint. Lásd

Teleki Hunyadiak kora XI. köt. 75. lap. Hogy pedig „Szapolyay tt-nak bangoz-

taták e nevet, sot irák is az avatottabbak , és pedig egykorúak, mint Brodarics,

Heltay, Gercse'ni Ambrus, Valkay stb., kimutatta már Jászay Pál „A m. nem-

zet napjai a mohácsi vész után 14 lap. 2. jegyzetben.
4
) Felmer M. Primae Lineae Transylvaniae Histor. 1780. 73. és a II. ki-

kiadás is.
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„literátus", azon kor szokása szerint írástudása által érdéinlette és

tudtunkra egyedül viselte. Wagner Károly, l
) a különben szemes tu-

dós még inkább téved, midn a Szapolyay családot a Kaplai és Ka-

póival családdal és ezek seivel igyekszik Összekötni ; nem azért, mint-

ha a czímer külömbség tenné valószíntlenné az állítást, noha abban

az idben oly magos méltóságbeli személyeknél a czímer külömbözés

sem eshetett oly könnyen meg, mint az utóbbi századokban kisebb je-

lentség családoknál, melyek gyakran puszta szóbeli leirás után i»

vésették nyomóikat, és még gyakrabban rosszul tudták saját czímerö-

ket ; — hanem megdl ez állítás a két család név közti erltetett ha-

sonlítás által, mely összeköttetés azontúl semmi más adattal nem támo-

gatható. De ez állítás valószíntlennek tetszett már, a különben nem
igen válogató Lehoczki eltt is, ki ez egyszer jól sejté, hogy a Kaplai

család inkább a Hatold genus sarjai közé sorozandó. *)

Istvánfiy 3
) a Szapolyaiak si fészkét Pozsega megyében Ohasma

és Velika helységek közé helyezi, hol feküdt volna a nevet adó Sza-

pólya helység. Legyen bár miként, annyi bizonyos, hogy a család sze-

rény állásából kiemelkedése I. Mátyás király korára esik, a midn a

két testvér : Szapolyai Imreés I s t v á n, a szintén szerény családból

emelkedett nagy király alatt magas méltóságokra jutva, és nagy aevü

családokba házasodva , családjok emelkedésének alapját megvetették.

Szirmay szerint Tokaj várát Szapolyay Imre 1469-ben kapta. *) Le-

hoczky szerint 1459-ben. 5
) Honnan raerité ez oklevél kivonatát Le-

hoczky, feltalálni nem bírtam. Szerinte ez okmányban, mely Szapo-

lyai Imre és ennek testvérei Miklós és István részére szól,

említetik atyjok László és nagyatyjok János is, ki a rathenok

vajdája (Russiae vajvoda) volt

Wagner Szapolyay Imrének és Istvánnak atyját és nagyaty*

}át szintén Lászlónak 6
)

és Jánosnak nevezi , azon-

') Wagneí Aaalecta Bcepus. IV. 6—45. Különben Wagner id, h. Szapo-

lyai István niáúT 1495. és György 1524. évi czimereiket is egymással elknke-

síknek állítja. Igaz, amazéban egyszarvú, emezében farkas van, de

ennek oka szerintem az, mivel mindketten a czimerbi csak egy részt vésettek

ki nyomóikra , mint alább a* egész czimerbl látni fogjak.
?
) Lehcesky Stemmat. 12. 437.

J
) Istvánt Ubro IX. et XXÍÍ. p. 188.
4

) Szirmay €. Zemplín not. top. 186.
8
) Lchoezky id. h.

s
) Vagy Leustse h-nak is. Ea épen ezen L e u s t a e h-nak Lászlóvá)

azonításán forda* meg Wagner okoskodása . mert oklevelében így említtetik*

Lá« z 1 ó pedig elé sest fordul , és így azon oklevelek más családot illetnek.
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ban ezeket az általa közlött oklevelek de Kapoly a-nak nevezik

;

vagy hibásan olvasva tehát az okmányok, vagy nyilván más családot

illetnek; és ezen utóbbi esetben a Wagner által közlött Kapiai János

országbíró pecsété nyomán (ha csak ez is roszúl nem olvastatott) az or-

szágbírók névsorából is kitörlendö az 1392— 1396. évre tett Szapolyai

János és helyébe Kapiai János teendcí.

A Szapolyai család származtatásában Budai Ferencz Wagner t

követi. Rajcsányi gyjteményében *) Imre és István atyjául L á s z-

1 ó, nagyatyjáúl névtelenül csak vajda iratik.
2
)

A legátalánosb és legvalószínbb is tehát, hogy a család törzse

János volt, kinek életkora Zsigmond király idejébe esik. Ennek fia

László, (ki nem tudni mily családbéli) Dorottyától nemzé gyerme-

keit Imrét, Istvánt és talán Miklóst, meg Orsolyát De-

rencséni Imre bán nejét*

Mint emlitém, a család emelkedését Mátyás királynak köszönhetó,

a ki Bzapolyay Imrét és testvérét Istvánt egyszer körükbl ma-

gas polczokra emélé ; mire nézve utóbb hatalmas családokba történt

beházasodások is nagy emeltyül szolgáltak.

Imre, az idsb, mint tanult ember litteratus (deák) 3
) mellék

névvel jelöltetett kortársai által. Fiatal korában Hunyadi János alatt

tanulta a fegyverforgatást, ennek halála után már 1459-ben az összes

sókamrák grófja (Comes) volt.
&
) Öt évvel utóbb 1464-ben már a Bos-

nyák országi kormányzóságban, és a Horvát, Tót, Dalmátország báni

méltóságban találjuk, valamint ekkor már Szepesi örökó3 gróf*) ós fis-

pán is volt. 1465-ben— úgy látszik — a boszniai kormányzóságtól meg-

fosztatott. Nül a pelsoczi Bebek családból Imrének leányát Orsolyát

vévén, ez által is tetemes vagyonhoz jutott, és ez útón sógorának Peis-

czi Pálnak Örökségét is igyekezett meg szerezni. Azonban miután 1468.

táján a szép jövedelm harminczad figazgatói tisztét is a király ren-

deleténél fogva Csáktornyái Hampó-nak volt kénytelen át engedni, és

nevezett sógora utáni örökség megszerzésére nézve is némi nehézsé-

gek gördítettek elébe, Mátyás királyival, jóitévöjével feszes viszonyba

') Deductiones geuealogicae II.

') Deduct. és Tabelláé a nzti Múzeumban folos lat. IV. 218. azonban aty T

jok Miklós szepesi grófnak e's bosnyák kormányzónak iratik.
3

) Csak is az Ö ínyénél fordul el a „deák nevezt, még pedig latinul

„literátus" alakban és igy tévedés ez utón a Szapolyay családnak vala-

mely „D e á k* uevü nemzetiséggel erszakolt Összeköttetését csak hinni is.
4

) Teleki Hunyadiak kora X. 613. lap.
s
) 1465í-bcu lett szepesi örökös gr. L. Cat. Mss. Széchenyi I. 703. és Ka-

prinai Mss. B. tomo L. pag. 139. 260.
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esett.
l

) Utóbb azonban ismét a király kegyébejött, és több hadjáratban

és békeszerzdésekben vett részt 1485-ben Nádorrá választatott.

Meghalt 1487-ben. Eltemettetett Szepesen. kapta Tokajt és a hozzá

tartozó uradalmat , ki még 1469-ben csak „vitézl" (egregius) volt,

emelte családját a frend ?k közé. Gyermeke nem maradt Testvére.

István eíeimV- Esztergám várkapitánya, innen bátyja Imre ta-

nátsából Mátyás udvarába mentbl esze és vitézsége által magát kitün-

tetve, bátyja helyébea fels megyék fkapitányának neveztetett ki, 1471-

töl kezdve részt vett folytonosan Mátyás király minden hadjáratában.

Tetemes része volt neki Bécs város megvételébon is, és 1489-ben Bécs

város kapitánya és Ausztria kormányzója lett. Mátyás királytól 1476-

ban kapta Trencsin várát és uradalmát A nagy király halála után is a

f-rendek reá bízták Bécset és Ausztriát, melyet azonban nem sokára

olég könnyen át engedett a németeknek. Az uj király választásnál már

roppant, mondhatni, dnt befolyással birt, és nem sokára 1492-ben

nádorrá választatott. 1495-ben lépett Somlyó birtokába. 2
) Meghalt

1499-ben. 3
) Eltemettetett Szepesen. Roppant birtoka hetven két várat

számlált Magyarországban és Illiriában. Els neje homonnai Brugeth

Simon leánya (tán Kata) volt, ettl születhettek leányai Margit, vagy

is jobban Krisztina, ki 1495-ben jegyeztetett el homonnai Dru-

geth Jánosnak 4
) és Veronka Buthkai Péternek feleségeik. Máso-

dik neje Hedvig tescheni herezegnö volt, (f 1521, april. 6.) kitl szü-

lettek gyermekei Borbála, János, György és Magdolna.
Borbála a lengyel királyhoz Zsigmondhoz ment férjhez, meg-

halt 1514-bem

János, mint legjobban hihetni, 1487-ben született Már az 1505.

évi országgylésen, mint gyermek jelen volt. 1511-ben erdélyi vajda

lett. 1514-ben mérte az utolo csapást a Dósaféle fölkelésre, 1518-

ban II. Lajos mellé egyik tanácsosnak rendeltetett. 1526 bari a mohá-

csi vész után magyar királylyá választatott és koronáztatott, mint a tör-

ténelembl bven tudható. Meghalt 1540-ben jul. 22-én. Eltemettetett

Sz. Fejérvárott. Nejétl Izabellától fia

János-Zsigmond szül. 1540. jul. 7-én. Elbb anyja és néhány ta-

nácsos gyámsága és a török szultán pártfogása alatt állt Anyja halála

után Erdély és Magyarország részeit birá, és av á 1 a s z t o 1 1 k i r á 1 y
u

*) Teleki Hunyadik kora IV. 8—4
*) Pray Jdss. IX. pag. 10.

*} Kaprinai Mss. B. tomo LII. p. 53—59. És végrendeletét ott B. tom.
63. p. 9.

" *) Leleszi Convent.
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czimmel éli Meghalt ntlenül 1571. mart. 14-én. És benne a Szapolyay

ház kihalt.

^7 ör gy> István nádornak fia, János király testvére, Szepesi

gróf, az ország egyik fkapitánya és a mohácsi ütközetben 1526-ban,

bol elesett, egyik fvezér volt. Mint ntlennek gyermeke nem maradt.

Magdolna szintén István nádornak leánya, mint hajadon halt

meg, és Trencsin várában ékes sirkö alá temettetett. l

)

A Szapolyai családnak ösi czímere— úgy látszik— az angyal ál-

tal tartott egyszer paize
.
udvarában egyszarvú volt. Így találjuk

azt István nádornak 1495. évi pecsét nyomatán. 2
) Ennek György fia

1524. évi pecséten Wagner szerint a hasonló paizsban farkast vi-

selt Noha Wagner ezen közlött metszvénye világosan ketts farkú

oroszlánt mutat,
3
) és igy vagy a metszvény rósz, vagy pedig a pec3ét

nyomat, melyrl a rajz vétetett, oly

elmállott lehetett , hogy a farkas

oroszlánnak is nézethetett, de ezen

esetben lehetett az egyszarvú is.

Hogy pedig a homályosan kive-

het pecsét nyomatok után téves

rajzok készülhetnek, mutatni lát-

szik Wagner ellenében azon pe-

csét rajz is, mely Szapolyay István

nádornak .1492. évi pecsét czimerét

tünteti fel,
4
) a hol a keresztvá-

gással négyfelé osztott paizs min-

den udvarában egy oroszlán áll, vi-

lágos tanúságául, hogy az a pe-

csét nyomatról hibásan észlelte-

tett, miután a családi czímerleirás mindenütt egyszarvút és farkast

említ A Szapolyay család czimere már 1492-ben is négyfeléosztott

pajzs volt, mint itt a metszvény is mutatja, — az 1. ós 4. udvarban

V Tudományos gyiijt. 1818. évi IX. k. 8. K.

*) Wagner Analeeta Sce|#u* IV. 44.

*) illyennek nézte est Lehoczky is. Lásd Stsmmat II 437

.

4
) Battyán Legén Eeclesiasticae I. 5Í8. - Fugger, Ehren-Spiegei 783. Lap

közölvo van Szapolyay Imre czímere : vörb» udarban hármas balomból ki*

aövö farkas.
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bármas hegy középsjébl éhes farkas emelkedik ki, eltte félhold,

hátúi csillag ragyog ; a paizs tetején akkori szokás szerint szárnyas

angyal látható, mintegy kezeivei maga el tartva a czimert. így talál-

juk ezt leghitelesebben Jászaynál Szapoiyay János királynak mind

gyttrü, — mind pedig 1527. évi királyi titkos pecsété közepén. *) Az
udvarok színeit nem tudjuk, erre nézve még a család lappangó czíme-

res levele adand egykor biztost felviiágositást, mert azon véleményben

vagyok : a Szapolyay-ak si czimere az egyszarvú lehetett, és Imre
vagy valamely testvére (tán István) nyerte a czlmer bvítést Mátyás

vagy II. Ulászló királytól 1492. eltt, ide mutatnak az eddig ismert

pecsétnyomatok összehasonlításai.

A családfa következ :

János
i

"
1

László '

r— *"" -*- —' ~ —
~>

Miklós Imre István Orsolya

f szepesi gróf 1465. nádor 1 1499. (Derencsóni

nádor f 1487. (1. Drageth N. Imre)
(pelsöczi Bebek 2. Tescheni

Orsolya) Hedvig)

, : l
,

1-tóTKrísztma Veronka 2-tól Bora János György Magdolna
*(Drugeth (Buthkai f 1514. magyar király hadvezér

János) Péter) (Zsigmond f löáO. f 1526.

lengyel király) (Izabella)

János-Zsigmond
vál. király

f 1571.

Szappancsy család. A Szappancsy család más családdal együtt

nemesitetett meg, és Fejér megyében volt honos.

Szappancsy Márton 1721-tl váczi kanonok, 1736-tól ugyan

ott nagy-prépost volt 170-ig.

Szappanos család. Bihar megye nemes családa. Szappanos

Mihály Tökölyi Imre egyik kapitánya volt 1693—4-ben 2
)

Szappanos máskép Nagy János 1684-ben a nógrádi nemesek

sorában található.
3
)

Siarakany család. Lásd Szarukány c*.

z
) Jáezay P. A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után 289. lap.

3
) Tökölyi Imre naplója.

*) Nógrád megyei jegyzkönyv 1684. évi.
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Szarasevfos család Sza-asevics József és János 1793-

ban I. Ferencz király által nemesítettek meg.

Czímerok következ, a paizs vízirányosan kétfelé oszlik, és ezen

fels rész függlegesen ismét két udvarra van hasítva, a jobb oldali

ezüst udvarban vörös oroszlán, a baloldali vörös udvarban ezüst oroszlán

áll, mindkett arany markolatú kardot tartva, és azt egymáséval ke-

resztbe .helyezve. Az alsó paizs rósz kék udvart mutat, alól zöld téren le-

rágott törökfej vérzik, fölötte ezüst félhold ragyog, ékbe végzd arany

szelemen által az egész udvar mintegy három részre oszlik, jobb oldalról

fehér egyszarvú ágaskodik, balról nyíllal felvont arany íjj látható. A paizs

fölötti sisak koronáján szétterjesztett szárnyakkal repülésre készen ter-

mészetes szinü sas áll. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról aranykék. l
)

Ssárasi család, melybl Mátyást Kemény János igen rósz

oldalról bélyegzi. a
)

Száraz család. Száraz Péter 1 719-ben sept. 23-án ÜL Károly

királytól kapott czimeres nemeslevelet, mely szerint czimere a paizs

kék udvarában zöld tér fölött fehér lovon ül és száguldó magyar vi-

téz ; nyereg takarója zöld, nadrágja é& dolmánya vörös, csizmája sárga,

fején vörös, prémes kalpag, oldalán kard lóg, jobb kezével fehér vö-

rös zászlót, emel és lengedeztet. A paizs fölött koronás cisak van.

Foszladék jobbról ezüstvörös, balról aranykék. 3
)

Ugy látszik — Száraz Péter Erdélybl származott , és tle

származhatott Bihar megyében most is a nemesség sorában említett

nemes Száraz család; de tle származott és fia lehetett neki azon Szá-
raz György is, ki 1724— 1 730-ban kir. személynek, 1 731-ben pe-

dig báróságot nyert és a kir. udvari kanczelláriához tanácsosnak

vitetett.

Bárósági czimere négyfelé osztott paizs, az 1. és 4-ik vörös ud-

varban fehér lovon pánczélos, sisakos vitéz lovagol, nyeregtakarója, és

sisaktolla kék, jobb kezében aranylándzsát tart. A 2. és 3-ik arany ud-

varban zöld téren, kék ruhás magyar ember áll, vörös csizmában, fe-

jén kék és prémes fvéggel, kezében irótollat tartva. A paizs fölött bá-

rói korona, és azon két koronás sisak áll, a jobb oldaliból két fekete

elefánt ormány közt a paizsbélihes hasonló pánczélos vitéz áll, arany

lándzsát tartva, a baloldali sisak koronájából kó tkiterjesztett fekete sas-

') Adami Scuta gentil. tomo XII,
r
) Kemény J. Önéletírása kiadta Sssalay L.

') Collect Herald nro. 396.
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szárny között a paizsbelihez hasonló kék ruhás magyar emelkedik ki,

irótollat tartva. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról aranykék. *)

György báró fiában Tamásban kihalt, egyébiránt ily család-

fát alkotott : *)

György
1781. báró

(Daróca,, Kata)

Tamás Júlia Erzsébet Kata

f (Rudnvánszky (1. Ujváry tábor n. (Brenner
Józseíné '

2. Fischer Per.) Mihály)

A nemesi ágból, mely Györgynek testvérétl eredhetett, a múlt

század végén éltek testvérek Krisztina Bar^csay Felixné, és Szá-

raz Zsigmond Bihar megyének táblabírája és volt foperceptora ; ki

Ugocsa megyében is birt. Ennek els neje volt Török Anna, a máso-

dik Antalffy Erzsébet, ki 1806-ban tett végrendeletet. A családfa igy

kezdett 8
) sarjadzani

:

Száraz N.

Zsigmond Krisztina

Bihari fpereept. (Barcsay Félix)

(1. Török Anna
3. Antalffy Erese f 1806 )

Mihály 1810. József Teréz
""

1

kincstári Ügyvéd katona. (Mihályi István)

(óvári Pongrácz
Fraucziska)

,

+

Mihály, Bihar megyei táblabíró és e század elején (l&lCM>en

is) a nagyváradi kerületben a vallás.alapítványi otiomáayi és szent-

jánosi urodalmak kamarai ügyvéde volt.

Szárasberky esalád. Szatmár vármegye kihalt nemes esaláda,

mely azon megyei Szárazberek helység Qgy részét birta már a XIV.

században. Nevök akkor és aztán jó ideig az akkori írásmód szerint

jjZárazberk

y

a-nek íratott*

1331-ben Zárazberky László és Mihály, Istvánnak fiai, Szat-

már megyei Sima helységet Diénessel és Mihálylyal, Desew-

') Adaai Seuta Qeaíü. tomo XII. és Mss. a nemzeti Múzeumban 4-réi

lat, 192.

*) Wagner tab. XXII. Dednet és tabelláé nro 210. fol. Cat
s

) Vay László, Német hívseg 441. 598. 608. Fényes Komárom 150.
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nek fiaival Simái nemesekkel az egri káptalan eítt kétfelé osztották.

Ezek közül.

László hamispénz verése miatt hütlenségi bélyeg alá kerül-

vén, Szárazberek és Sima helységbeli részét elveszte, és maga eleve-

nen elégettetett, részét Tamás erdélyi vajda kérte fel adományban és

megkapta, de a beiktatásnál a Szárazberkyek ellent mondván, hosszas

per lett belle, meíynek 1339-ben Pál országbíró alatt Ítélet által vége

szakadván és e szerint a szárazberki és simái jószág úgy osztatott fel,

hogy mivel László a nevezett birtokok egy felerészónek csak egy

negyedrészét birta, abba Tamás vajda beiktattatott ; a felerész másik

három részét pedig Lászlónak még három testvére kapta, a másik

egész fele részt Desewnek fiai kapták. !

) Az eddigiek szerint a család-

fa így áll :

István Desew

László Mihály Jakab János Dienes Mihály
nótát , kap , 1331. 1339. 1339. 1339. 1339.

János
1339.

Szirmay szerint a Szárazberky család vérséges összeköttetésben

állott a Mikolay családdá) , azonban ez összeköttetés és leszármazás

mindeddig nem világos, mint errl e munka VII. kötetének 491—492

lapján már olvashatni.

Szárhegyi Miklós család. Gyergyószéki székely család, mely-

bl Szárhegyi Miklós Lukács és többen Báthori Zsigmondtól 1609-

ben primipilaris levelet kaptak. a
)

Szarka család. (Kövesdi) Erdélyben Közép-Szolnok megyében

birtokos nemes család. Tán öse volt azon Szarka Albert, kit mint

Fejér megyei nemest említ egy történetírónk
3
) Az ujabbi idkben

Sámuel Közép-Szolnok megyében szolgabíró 1815-ben, utóbb törv.

széki ülnök 1825. és azontúl is. Sándor szolgabíró 1886. körül. Tán

szintén e család ivadékai György, volt fszámvevöségi hivatalnok

1815. körül, János ügyvéd Fels-Fejér megyében 1848. eltt.

Szarka család. Lásd Zárka c*.

Szartáry család. Bihar és Szatmár megyei nemes család. Ez

utóbbi megyében Derzsen e század elején birtokosok Szartóry N a-

i h á n ae 1 , Imre és József. 4

)
Az utóbbiban Károly, Lajos

») Szirmay Szatmár várm. II. 208. 27$--281.

») Ne. Székely Constit. 100. lap.

3
) Kemény J. önéletírása. 464. J.

") Szirmay Szatmár várm. II, 81.
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és Anna bírnak Sváb-Olászi, Köbölkút, Hosszupályi és Monostorpá-

lyi helységekben. *)

Szarukán család. Szamoeujvári örmény eredet magyar nemes

család. A nemességet 2760-ban kapták Mária Terézia királyasszonytói.

CzímerÖk vizirányosan kétfelé osztott paizs, az alsó kék udvar-

ban arany korona felett arany (András) kereszt látszik ; a fels ezüst

udvarban vörös oroszlán emelkedik föl, els lábaival Öt pávatoUat tart-

va. A paizs fölötti sisak koronájából egymás fölött két sorban tíz páva-

tói díszlik. Foszlacték jobbról ezüstvörös, balról aranykék. *)

Köztilök Dávid Számos-Ujvárótt 1815. körül városi tanácsos.

Másik ága kiszakadt Bihar megyébe, hol Gergely 1848. eltt

megyei tiszti altigyé-z, jelenleg ügyvéd $L-Váradon.

Slftrvady család. (Pele-szaEyadi) Etöi&vét az Énnellékén Kö-

zép-Szolnok vármegyében fekv Pele-Szarvadrói vette, melyet a XVIL
században még birt Egy azon idbeli családfa töredék 3

) következleg

mutatja származásukat :

András
(Zimlovicz Horváth Zsófia)

•

*"""

Miklós ,

~*
^

Erzsébet Sára Orsolya
(Porczy András) (Baxa (Herepei

Demeter) Ö-yörgy)

Andrásnak neje Horváth Zsófia Zimlovicz Horváth Györgynek

Bánffy Annától való leánya volt.

Ugyan ezen korban élt a családból Benedek, és ennek gyér*

mekei László, Imre, Miklós, Boldizsár, Margit fagyi

Solymossy Andrásné és Erzsébet
Szai vady család. (Botházi) Erdélyi család. Elnévét Kolozs

megyei Bot házáról. írja. Adomány-levelet I. Rákóczy Györgytl

kapott Az elttem fekv iühb rendbeli családiak szerint leghitelesebb

nemzékrendje 4
) következ :

') Fényes E. M. orsz. 1859-ben 426—27.
3
) Adami Scnta gentil. tomo XII.

3
) Deceey Miklós közlése után.

4

) Hodor K. által több rendbeli genealógiák részint egyes család tagok-

tói részint Miké S. gj tijteményéból, és Trök Antal közlésébl is. Amazok kö-

zül kétségkívül leghitelesebbnek kellé tekiotenem egy, 1805. Av\ biroi megint"
levélbe foglaltat, mely már körülményei uél fogva is legtöbb háielt igényel.
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I. János
Kolozs megvei jegyzi' 1722.

Dobokai alispán 1785—37
(Retteghy Krisztina)

Ferencz

J1770.

Ágnes Lrincz Krisztina
(Fejérdy
Mihály)

I. József
1766.

Bora
'Doboka

(Horváth f 1800. e!öttT»!!!Í£?
Sámuel) (Ernyey (&e*kJ

Gergely)
Krt

f>

. £ J

II. János 1170 Ágnes
(szucsáki (f. dobolyi
Fiiléky Vass

Krisztina) Dániel)

Ágnes Lajos.

Gsbraörlú'n

1814—19.

II. József
1790.

(Széplaky Klára)

József

f 1856.

(Décsey Róza)
elvált.

Florentina
1795.

(Gerg. Kolosy
József)

Sándor
(Busás

Farkas
kolozsi

Klek János Júlia Ágnes«aaiMh wauuo jt-ua ^j,uuu TeréZ Éva
__.._ (Balog Saucsákban,(Vass (1. Bónís Fer. f f
Terez) fjegyz Julianna) f Ádám) ií. Ráez Fark.)

alispán

(Miake
Zsuzsa) Károly Zsuzsa Julianna Karolina

kolozsi aljegyz (Székely Deresen (Berde
catast. hiv. János) (Miklós József Áron)
Eayeden. özvegye)

>
I. Lajos Pál

Aranyosszéki (Fráter
fjegyz Teréz)

(Bájó Zsuzsa)
«• —^~t »

László, él

Aranyosszéki
ülnök

(Miske Bora)

Antal, él

nyg. kap.
Sz. Mihályfalván

N. (fii) Lajos
iró.

Kata
(Berzenczey

Miklós)

1. Dénes Dániel Teréz Anna II. Sándor Zsuzsa Sámuel
(Szes Dézsen f f adóiró biztos (Veszprémi Dézsen él.

te*»e
), ísaí:

,

r~E^S^'^ Elek)

Róza Karolina (N. N.)
,

1
,

(Farkas (Buczy N.) Karolina. Pál. Adolf.

János)

Károly II. Dénes
(Keeskehátán

lak.)

Eszter
(Vajda
Lajos)

Teréz
(Pálfiy

István)

Anna
(Berde)

Luiz. Farkas. Albert.

A torzenek I, Jánosnak atyja lehetett látván, ki 1702-ben élt

és bírt íáajó Szent-Andráson.
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i. János 1722-bon Kolos megye jegyzje, 1735— 37. Doboka

vármegye alispánja volt. Fiai közül botházi Szarvady Ferencae t

és ÍI. Jánost 1770. mart 29. Doboka megye mint armaUstákat je-

lentette fel a kir. kormányszéknek, mint kik anyai jogon bírtak akkor

Iklódon.

Ferencz ágát gyermekeinéi tovább nem ismerjük.

I. József 1755-ben Doboka vármegye szolgabirája volt. Becs-

ky Katától fia II. József 179ö-ben megvette Doboka megyének

AL-Derzsen feküdt házát. Tán ö az, kit 1848-ban Szász-Régen-ben az

oláhok meggyilkoltak. Széplaky Klárától gyermekei a táblán állanak.

Nvére Forentina Gergely Kolozsy Józseiké M.-Köblósón lakott,

hol 1796-ben férjével uj kapuja fölé magyar verseket íratott

II. Jánosnak nejétl Szuesáky Füleky Krisztinától számos

utóda maradt. Ezek közül

Elek Balog Juliannával három leányt és egy fiú Károlyt
nemzett. Ezen Károly 1848. eltt Kolozs megyei jegyz, és a ko-

lozsvári hirlapok szerkesztései körül is szerzett érdemeket. Utóbb ca-

tastralis biztos Enveden.

Farkas 1794-ben már Kolozs vármegye fjegyzje volt. 1809-

ben ugyan ott alispán. Nejétl Miske Zsuzsannától négy fia maradt u.

m. Lajos elbb a fkormányszéknél irnok, 1827-ben Aranyos szék

fjegyzje, nagy enyedi helv.-egyház ker. algondnok és azon székben

Szent-Miháiyfalván birtokos, egy fiú atyja. — Pál Fráter Teréz férje.

László él Sz. Mihályfalván, 1827-ben Aranyos szék alsó t. széki ül-

nök volt. Gyermekei Lajos, ki az irodalommal is foglalkozott, és

Kata Berzenczey Mikiósné Kliozen. — Antal nyugalmazott szé-

kely huszár kapitány, Sz. Mihályfalván él,

I. Sándor nejével Búzás Terézzel hét gyermeket hagyott ma-

ga után. Közülök Dániel és Sámuel Dézsváros hivatalnokai vol-

tak 1848. eltt II. Sándor pedig Bels-Szolnokban adóiró biztos

volt szintén 1848. eltt. I. Dénesnek fiától a meghalt Károlytól unokái

vannak j másik fia II. Dénes lakik Keeskehátán. Említett Dániel
jelenleg 77. éves, lakik Dézsen. Két leánya a táblán látható.. II. Sán-

d o r n a k és Sámuelnek gyermekei is a táblán láthatók.

A családfára nem iJletszhetö adatok hiányában azon Szarvady

György, kinek leánya volt, u. ra, Anna J 783-ban Pe(.h Mikiósné

és Klára elbb 1773-ban Irsay Adáinné, utóbb 1763-ban Irsay

Gábornó.

A család ref. vallású.

MAGYABOBSZÁG VLLÁD&I. i. KÖT. 32
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Szarvaey család. (Kiomfalvi) Elne-

vét Erdélyben a medgyesi székben fekv
Riomfalváról irja. Czímeres nemes levelét

állítólag Apafiy Mihálytól kapta 1667-

ben. Czímere — mint itt a metszvény

ábrázolja és mint a család leírása mondja

— apaizsjobb oldali vörös udvarában ál-

ló vitéz, kivont kard hegyén törökfejet

tartva, bal fell szarvas ágaskodik* rya-

kán nyíllal átlve.

A család egyik tagja S á n d o r - J á-

n o s Somogy megyében Bogláron birto-

kos és posta-tiszt, következ leszármazást *) közl

:

Gergely

József
1667.

János

Ferencz. Pál.

Lóra
Kúü Miklós

II. József
M. Teréz-rend v.

tábornok
sz. 1746. <f 1810.

Pál
sz. 1796.

Ferenc*
sz. 1800.

volt katona.
i

*• ""
i

Sándor János,

A család legnevezetesebb tagja kétségkívül II. József, ki Eper-

jesen szül. 1746-ban. Mint 16 éves cadetül lépett az 2. számú gy. ezredbe,

és a tiszti rangokon fokozatosan elrelépvén, miután a török háború alatt

1790 ben a negotini csatában mutatott vitézségeért már mint kapitány

lovagi keresztet nyert, utóbb rnagy lett, a servoskasi kis csatározás-

ban sebeket kapva elfogatott, de kicseréltetvén, miután sebei miatt tá-

bori szolgálatra képtelen lett, a m. kir. testrséghez rmesterül nevez-

tetett, és ugyanott hadnagyi rangra lépett, egyszersmind pedig külön-

ben al- majd ezredességre, végre tábornokságra emeltetett. Meghalt

Bécsben 1810. nov. 29-én. 2
)

') A családfán állóknak szül. és halálozási éveik s rangjaik a közlött

családfán állanak) de ezek semmivel nem támogatva, sót néhol a biztos adatok-

kal összeütközésben állva, mint valószíntlenek le voltak itt hagyandók.

») Hirtenfcld, Der Mii. M. Theresien-Orden I. 279. hiteles és hivatalos

adatok szerint, holott a családi közlés szerint II. József tábornok Í765ben
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Szász család. Közép Szolnok megyébl elbb Béke8
;

onnét

Arad és Bihar megyékbe elszármazott nemes család.

Czímere a paizs vörös udvarában zöld téren hátulsó lábain álló

oroszlán, els jobb lábával kivont kardot, a másik lábával koronát

tartva. A paizs fölötti sisak koronájából szintén olyan oroszlán emel-

kedik ki. Foszladék jobbról- aranykék, balról ezüstvürös.

A család ismert törzse, I. István, kitol leszármazása máig ter-

jedve következ :

I. István
1740.

Mihály
1791—96.
Géresen.

I. György Mária
az. 1753. f 1816. (Somogyi István
Gyulán ref. pap. Gyulán)
(Molnár Erzse)

I. Gábor II. György Julianna Klára I. József Mária

t Simándon Békás m. (Nádudvary sz. 1786. sz. 1790. f 1848. (1. Szikszay
biztosa István) '

f 1856. Bihari fmérnök József

f (Peez Imre (Jancsó Veronika) 2. Biró
Gyulán) Perencz)

ÍL István
Pesten.

Gábor Lajos Julianna
Aradon, adó hivat (Racsek Máty.

Károly
Ügyvéd
{Sztupa
Mária)

II. József Edvard Sándor II. Lajos Ágoston Paulina Imre
honvéd tiszt keresk. ineraókf ügyvéd Ügyvéd (Bulyovsz- honvéd
(Beliczay (Erds (Ráez (Bazár (Örley ky József tiszt v.

Emília) Mária) Anna) Berta) Moisia)

t N. N. N. N. N. N.

Ilka.

t
Irma. Irén. Zoltán.

I. Istvánnak fia Mihály Gerésen lakott Szatmár vármegyé-

ben, és ott nemességet Közép-Szolnok vármegyétl 1791. nov. 25-én

kiadott bizonyítványnyal igazolta, miután azt mint erdélyi bizonyít-

ványt a m. kir. udv. kanczeliáría is 1796. febr. 1. napján 551. sz.

alatt! leiratával helyben hagyta. Testvére

I. Oyörgy szintén Közép-Szolnok megyétl 1806. jun. 27-én

kiadott nemesi bizonyítványát lakta helyen Gyulán, hol 1778-tól ref.

szül. és 1829-ben halt volna meg, mely összeütközése az adatoknak a csa-

ládfai hitelességei koczkáztatja.

32*
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lelkész volt, Békés megye eltt azon évi octob. 9-én három fiu gyermeké-

nek neve beiktatásával is kihirdetteté. f
) Meghalt Gyulán 1816-ban.

Nejétol Molnár Erzsébettl a táblán látható hat gyermeke maradt, u. ni.

I. Gábor, fiatalabb éveiben katona, utóbb a Békés megyei föl-

kel seregnél hadnagy, ezután községi jegyz, majd gazda tiszt. Végre

mint magánzó halt meg agg korában Simándon Arad megyében, hol

nemességét, két, már akkor él fia II. I s t v á n és II. Gábor neveik

beiktatásával i:s 1812-ben kihirdetteté.
2
) Gyermekei a kath. vallás-

ban neveltetvén, ága ezen valláshoz tartozó lett. Fiai közül II. István
pesti lakos. ÍL Gábor Arad megyei kórház gondnok, gyermekei van-

nak. I. Laj os 1849-ben Arad megyei hivatalnok, utóbb cs. kir. adófel-

ügyelö, gyermekei vannak, és Julianna Racsek Mátyás cs. kir.

kincstári biztos neje.

H. György mint Békés megyei élelmezési biztos ntlensóg-

ben halt meg.

I. J ó z s e f szül. Gyulán 1790-ben. Bihar megyének fmérnöke

volt. Meghalt 1848. dec. 7-én Várad-Olasziban. Nejétl esztelneki Jan-

osó Veronkától, ki 1862-ben kora 66. évében szintén ott halt meg, kö-

vetkez nyolcz gyermeket nemzett, u. m. 1. Károly h. ügyvéd N.-

Váradon. Nejétl Sztupa Máriától gyermekei a táblán láthatók. 2. II.

J ó z s e f volt honvéd százados, meghalt mint gazdatiszt. 3. Eduárd
keresked N.-Váradon. 4. Sándor mint mérnk halt meg. Gyérme
kei maradtak. 5. II. Lajos h. ügyvéd 6. Ágoston 1848-ig és 1861*

ben Bihar megyében tisztvisel. Gyermekei vannak 7. Paulina Bu-

lyovszky Józsefné, és 8. Imre volt honvéd tiszt.

Julianna Nádudvary Istvánné.

Klára szül. 1786. mhalt 1856-ban Pecz Imre gyulai uradalmi

tiszt volt neje.

Mária elbb Szikszay József sarkadi ref. leikésznek, másodsssoi

Biró Ferencz pecze sz.-mártoni jegyznek volt neje.

8zász család. (Szemeriai) fíáromszéki eredet, ide mutat el*

nevök S z e m e r j ai, mely helység nevezett székben fekszik. Család-

fájok P á 1-tól, ki a múlt században Vízaknán királybíró volt, követ-

kezleg adatik el :

) Béke* megyei jegyzkönyv 864. az. a.

*) Anni megyei jegyzkönyv 101*. ez. a.
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Pál

József János
Torda m. hívat. 1794. vízaknai jegyz
<Stíkö»d Karolina) (aldobai Ftilbp Dobóra)

Mária Pál Károly János
(Tiinár József) huszár tiszt sz. 1798. f 1853. 1846. 48. követ

f 1809. tanár, követ (fTerenczy
(Mtiasterirtnn Zsuzsa)
Fraoeziska)

1

I
»— i ''

!
- » - m i

«- i '^«» « "|

Júlia Károly Róbert Gyula Domokos Béla
(Horváth sz. 1825. technikus tengeress kolozsvári író.

Sánd.) halasi lelkész tiszt. lelkész

(1. Szász Póli (Nagy Ilka)

% Bibe Antónia)

2-tól liima. .1.
¥&\i Auguszta Zsuzsi

Jdnaa kHítSno (Székely (Wagner
(Szász Károly) Lajoané) ?*%ye*)

Pálnak fia János 1794-ben Vizakna város £5 fjegyzje,

1792—1794. Vizakna orsz. gyl, követe, utóbb ott királybírónak ira-

tik. Egyik na

K á r o 1 y, a hírneves enyedi tanár, szül. 1798-ban ; ügyvéd, utóbb

Enyeden jogtanár, késbb a számtan tanára. 1834-ben az erdélyi or-

szággylésen mint Vizakna ellenzéki követe és kitünö szónok in ne-

vezetessé. Az 1848. évi erdélyi s azután a pesti országgylésen ismét

Vizakna követe, majd a közoktatási ministeriumnál állodalmi titkár, a

m. tud- akadémia rendes tagja. Meghalt 1853-ban. Több jeles munkát

adott ki. *) Fiai közül Károly, jeles költ és mü fordító, m. akadé-

miai tag, és jelenleg halasi ref. lelkész.
2
) Els neje unokahuga Szász

Póli, Idona néven szintén a köitnök között foglal helyet. *) Gtj a la

tengerész tiszt, Domokos lelkész Kolosvárott, Béla iró.

János 1846. 48-ban szintén erdélyi követ, utóbb törv. széki

titkár, most Kolos megye törvényszékénél alkalmazva. Leányai a táb-

lán láthatók.

A család helv. hitvallású.

Sxáss o&alád. (Iilyefalvi) Szintén Háromszéki székely család.

Közülök Pál Iilyefalva kiváltságos város követe az 1792. évi erdélyi

országgylésen, 1794—1815-ben ott város bírája, Mózses ott 1816-

') Magyar írók, életrajz gyújt. I. 532. lap. Fölötte Kemény Zsigmond je-

les emlékbeszéde.

*) lágyan ott 533. Vasárnapi ajaág 1868. évi 14. az,

s
) Ugyan ott 534.
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ben tanácsos, 1825-ben biró. — J ó z s e f tanácsos 1845. körül. Ist-

ván fjegyz és 1846-ban követ.

Szász család. (Illenczfalvi) Marosszéki székelj család. Közü-

lök Sámuel szül. Dedrád Széplakon Kolosmegyében 1782. jun. 1-én,

gr. Teleki Sámuel könyvtárnoka és költ volt. István a m.-vásár-

helyi ref. fiskolában történet és nyelvészet tanára 1848. eltt.

Szátz család. (Bágyoni) Aranyosszéki székely, melybl Pé-

ter ott 1838. körül törvényszéki ülnök.

Szász család. (Kövendi) Szintén Aranyosszékben, hol Ger-

gely megyei iktató 1848-ban.

Szász család. (Komollói) Közülök L r i n c z, elbb Kolozsvá-

rott orvos sebészeti tanár, utóbb Abrudbányán kir. bányászati orvos.

Pál Küküllö megyében adó-iró biztos 1848. eltt.

Szász család. (Malomfalvi) Közülök Ferencz országos f-

pénztári hivatalnok 1848. eltt N.-Szebenben. Özvegye Polcz Ágnes.

Sándor seborvos Tordán 1848. eltt.

Egyik ága „Vajda Szent-Iványi" elnevet használ, l

)

közülök Ferencz 1848. eltt kamarai ispán a Vajda hunyadi uro-

dalomban. Özvegye Bregárd Karolina. Fiai Sándor, Ferencz,
Károly és Béla kir. fkormányszéki fogalmazó.

Szász család. (Mészköi) Közülök Mózses Aranyosszék al-

jegyzje 1848. eltt.

Szász család. (Brassói) Ebbl János 1825. körül Bels-

s-Szolnok megyében sebész orvos.

Szász család. (Kolosvári) Egyik tagja István, orvos Tordán

1831. körül.

Szász család. (Sz. Udvarhelyi) Közülök József- András
Sz. Udvarhely kiváltságos város követe az erdélyi 1792. és 1794. or-

szággylésen.

Szász család. (Maros-iklandi) Udvarhelyszékbül Bözödbol

származott át Marosszékbe. Törzsatyjok Dániel 1604-ben Bonczhi-

dánál esett el. Három fia közül Dániel Iklandra telepedik ; ennek

több fia közül eg}^ik ismét Dániel és ennek két fia közt az idsb ismét

Dániel (már a IV-ik) ; ez három gyermeket hagyott :Pált, Sárát
és M i h á 1 y t, a két els korán elhalt; az utóbbi : Mihály, papi pályára

készült, de Torda város az unitária egyház énekli állomására hiván

meg, ezt elfogadta, és ez állomáson élt huzamos ideig. Nejétl Székely

') Török Arit közi.
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Annától gyermekei : Juliánná Aradi Sámuel özvegye, Ádám és

M óz se s.

Ádám 1348. eltt országos fószámvevségi irnok, jelenleg Ko-

lozsvár városi pénztárnok, elhunyt nejétl Klausch Francziskától gyer-

mekei a táblán láthatók.

Mózses 1848. eltt Torda város tanácsi jegyzje, és Torda

megye s Aranyosszék táblabírája. 1843-ban mint a kir. tábla hites

jegyzje kereskedi pályára lépett, és azt folytatá 1848 ig. Ezután

honvéd fhadnagy, majd százados és b. Kemény Farkas ezredes had-

segéde. Utóbb besorozott és. katona másfél évig. Gyermekeit a táblá-

zat mutálja

Családfájok ') következ*-

IV. Dániel

Pál Sára Mihály

f t Tornán

^^ (Székely AnnaJ

Julianna Ádám Mózses
(Aradi Samu) kolosvári pénztára. (Dobrai N.)

(Klanseh Fraacziska.)
|

Albert. Ilka. Károly. Berta. Teréz. Ida. Miklós. Karolina.

Tán szintén e család ivadéka volt azon Dániel is, ki 1815-ben

Kezdi-Vásárhely fjegyzje és tanácsosa volt

Szász család. (Vargyasi) Udvarhely széki család. Egyik tagja

Mózses (szül. 1780.) Külföldi akadémiákon járt 1807-ben. Hazaj-

vén, 1809-ben a kolosvári unitáregyház leikésze ion. 1815-ben ugyan

ott tanár h. Meghalt 1824. jan. 14-én, özvegyen hagyván nejét, két

János
(Sebe Judit)

A családfa következ

i

—•—

Mózses
sz. 1780. f 1824.

kolozsvári unit. leik.

Klára Zsuzsi
(Székely Mózs. (Groisz Gnsztá^
n&itár. püsp.) koleai ícisp. nelyett.)

Ezeken kivül Szász néven még többeket találunk Erdély bir-

tokosai közt, nevezetesen Küküliö megyében Hosszufalván, Qogány-

!

) Családi közlés Török A, szerint
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ban, Fels Fejérben Héjásfalván, Doboka megyében Ordögtóton, Tor-

da megyében M.-Petén és M.-Fülpösön. Még többet a reform. egyház

lelkészei közt, kik közül Szász László m. igeni ref. lelkész és es-

peres 1848-ban az oláhok által gyilkoltatott meg.

Szászfalvy család. E családból Albert deák, (Albertus lite-

rátus de Zazfalva) 1545—48-ban Ugocsa megyejegyzje volt. *) Több

tagja nem ismeretes.

Siaezkó család. Nemesi voltukról mit sem tudunk. 1840-ben a

család két tagja Szaszkó András és Ferencz nádori megkeres

parancs melett keresték családi okirataikat Nógrád megyében is, sük-

nek állítván Szaszkó Imrét, ki a XVII. században élt, ós Szabó

Menyhértnek Ebeczky Máriától való leáuyát Szabó Juditot bírta fele-

ségül. Ettl Szaszkó Imrének fia volt Mihály, ettl Máté, ennek

fiai a nevezett A n d r á s és Ferencz.
Szászy család. Hajdan Z a a z i , lásd Jdnyoki családot V. kt.

316. lapon.

Szászy család. Szászy András 1552-ben Nógrádban Hollók

vár egyik várnagya, ki azt társa ellenére a végs lehetségig védelmez-

te. *) Tán külömböz személy ettl Szászy András 1569-ben itél-

mester, 1578 ban királyi személynk. s
) Ezzel meg tán egy személy

volt Szászy András, kinek 1600. táján nejeti Nyáry Margittól fia

L r i n c z és Thuróczy Márta leányától fia András volt.

Ezek rokona lehetett Szászy János 1662-ben scardonai ez

utóbb szeréroi püspök 1666-ban, midn Trencsin megyében Neporácz

helységet Sándor Jánostól Örök áron megvette, de csak hamar Szelep-

csényí György prímásnak átengedte. *)

Szászy máskép Vitái. 6
) Lásd ezt,

Szászy család. (Apaji) Pozsony megyei birtokos nemes csa-

lád. Hajdan Szás név alatt smeretes. A megnemesítés a családot elb-

bi szókhelyén Torna megyében érte. Törzsatyja Szás Istvá n, ki ma-

ga, János nev fia s utódai, úgy valamely rokona Székely Miklós

részére is II. Ferdinánd királytól 1631. dec. 12-én kelt czímeres nemes-

levelet nyert, mely Torna vármegyében 1632. feria 3-tia prox. post in-

') Szirmay C. Ugocsa p. 56.

*) Bel, Not. nova Hang. IV.

*) 1569 : 42. é* U&78 : 24. törv. ez.

4

) Szontagh D. ezeriut.
5

) Bel, Not. nova Hung. IL 234.
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ventionem S. Cru-

cis kihirdettetett.

A család czí-

mere — mint itt

a metszvény ábrá-

zolja — a fenálló

paizs kék udvará-

ban zöld téren bá-

tulsó lábain ágas-

kodó, ketts farkú

oroszlán, elsjobb

lábával kivontkar-

dot tartva. A paizs

fölötti sisak koro-

náján vörös mezü

kar könyököl , ki-

vont kard hegyén

levágott vérz tö-

rök-fejet tartva.

Foszladék mind-

két oldalról ezüst-

vörös.

A családfa ,
)

következ :

Szás István

1681.

János

Saászy Pál
1698.

(Nagv Ilona)

Ferencz 1740.

Pozsony m. fügyész
(Draveczky Kata)

Ferencz Sámuel
1775. 76. f

Pozsony v. ez.biró

t

Boldissár
+

Albert
Pozsony m. alisp.

1808.

(Tatács Mária)

LajoB 1839.

Pozsony m. h. al/spán.

_ (Boronkay Éva)

Folytatdia a köv* lapom.

Családi közi. Szontagh Dán. által.
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Lajos 1889., ki ax elbbi lapon.

Pozsony m. h. ajispánja

(Boronkay Eva)

Ambrus Alajos János
szül. 1801. Pozsony v. alszbiró f
udv. tanácsos (Benyovszky

ker. táb. elnök Erzsébet)
(öhyezv Mária)

László Klára Ágost Gyula Sándor,
kir. táb. fog. (Zerdahelvi ker. táb.járuln. Pozsony v. szbi ró 1861.

1862. Ferenez) 1862. (Abr£hámfy Hona)

Béla.

A család tagjai nagyobbára Pozsony megyei és más, kormány

széki hivatalokat viseltek. Ferenez 1740-ben Pozsony megye f-

ügyésze volt. Ennek fiai közül Ferenez 1775—76-ban ugyan ott

fszolgabíró, másik fia Albert 1805—*1811. ugyan ott másod alis-

pán. Ennek fia

L aj o s 1838 -- 1843-ig a visazahelyezési perek elintézésére néz-

ve helyettes alispán, nejétl Boronkay Évától három fia maradt, u.

m, Ambrus, A 1 aj o s és János, ez utóbbi magnóikul meghalt.

. Ambrusa családnak egyik legnevezetesebb tagja, Apajon a

család székhelyén született 1801. évi maj. 21-én. Miután 1823-ban az

ügyvédi vizsgát letevé, 1824—28-ig Pozsony megyénél tiszteletbeli al-

ügyész és aiszolgabiró volt, 1828-ban a Dunán innen kerületi táblához

neveztetett igtató ésjegyznek, és ott volt 1850-ig, a midn a pozsonyi

kerületi ftörvényszékhez tanácsosul neveztetett, ezen hivatalában m-
ködött 1860-ig, e tisztében érdemdúsán járván el, 1861. mart 29-én a

Dunán inneni kerületi tábla elnökévé, azon évi május 4-én pedig ud-

vari tanácsossá neveztetett, és mint ilyen jelenleg is azon ker. tábla

élén áll. Három gyermeke körül László 1862-tl a kir. táblánál fo-

galmazó, Ágost a kerületi táblánál járulnok.

Alajos Pozsony vármegyének 1832— 1840. aiszolgabirája. Két

fia közül Gyula, az idsb, 1861-ben Pozsony megye aiszolgabi-

rája volt.

A család elönevét Pozsony megyei apaj i birtokáról irja.

Szathmáry-Király család. E munka VI. köt 244. lapján ol-

vashatni róla ; miután a család neve inkább Király, s csak elneve

Szatmári. Szabadjon azonban itt azokhoz pótlásul említeni, hogy

Szatmári Király Miklós 1619-ben Qömör megyei Visnyón e^y telket

zálogba vesz Soldos Tamástól. *)

') Eredeti okirat.
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Szathmári-Király József Borsod vármegyének volt fispáni

helyettese, szül. Boldván 1 793. jul. 5-én.

Másik József a tiszántúli kerületi tábla Elnöke szül. N.-Kal-

lóban 1792. dec. 3-án.

Szathmáry család. (Máskép Pap stb.) Szathmáry ncvü csalá-

dot Komárom, Márainaros, Pest, Ugocsa, Szabolcs, Szatmár, Zemplin

vármegyék nemessége sorában találunk. Ha egy> — nem annyira ok-

leveles vagy levéltári, — mint inkább tudományos forrásbeli eléadás-

nak *) hitelt adhatunk ; akkor a Szathmáry nev nemes család több kü-

lönböz melléknevüj mint elbb S i p o s , azután P é t e r fa 1 v i , ké-

sbben Nagy, végre Szatmári Pap nevezetek alatt elágazva,

egy közs gyökbl eredne, mely család még a XVII. században Szatmár

megyében Szatmáron, Hiripen, Majtikon, Kis-Náményban, Peleskén,

Daróczon szép nemesi jószágokat birt, de mind azoktól — mint az idé-

zet forrás irja — 1670-ben (I) Rákóczy Ferencz alatt támadott szeren-

csétlen zendülésben gróf Strassoldo Károly szatmári parancsnok által

hibáján kivül megfosztatott. A nevezett parancsnok ugyan is Szathmari

Pap Dánielt Rosályba küldé követségbe, hol akkor a támadás fe*

jeit tartózkodni értette, megparancsolván, hogy april. 24-ig választ hoz-

zon, de az épen e napon történt gombási harczon Szatmári a támadok

által elfogatván, a kitzött napra vissza nem érkezhetett, és igy a pa-

rancsnok rebellisnek Ítélvén Szathmáry Pap Dánielt, hazát és min-

den vagyonát elkoboztatta. Idvel megbizonyította ugyan ártatlanságát

és kegy elmet is nyert, de elvett birtokait többé vissza nem kaphatván,

berkeszi kicsiny jószágában vonta meg magát. Ezen torzsokból nyerte

Erdély néhány tudós férfiát.
a
) Eddig az idézett hely. Mindezek mel-

lett a Szatmáry nev családok eredetével bvebb adatok nélkül bajos

tisztába joni. Véleményem szerint a Nagy, Sipos melléknevü és

ismét a péterfalvi elnevü Szatmáry családok külön-külön törzs

ivadékai. Itt legelöl is csak a Pap-Szathmáry családról szólván, közbe

vetöleg ki kell igazítanunk egyik közlnk azon tév édesét is, mely sze-

rint a P a p nev családok közt e munka VIII. k. 113. lapján a Paksi

Szatmári családdali össze zavarás által Zsigmondot is e család

közé igtattuk.

Ami pedig aSzathmári-Pap család eredetét illeti, ha az aláb-

bi nemz ékrenden álló Szathmáry-Pap Péter Székben lakó volt, való-

') Prédikátori tár 1835. V. fos. IV. lap.
2
) V. ö. Bécsi Magyar kurír társa Honnyi levelek 1813, 12. 13. s».
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szín sejtelem támad bennünk, hogy e család els valódi neve Pap más-

kép Szóky volt, és így törzse lett volna ennek azon Pap máskép Széky

János, kit 1624-ben I. Rákóczy György nemesített meg, és nemes

levele 1634-ben Kraszna megyében kihirdettetett. E nemes levél most

Szatmár megye levéltárában van , jeléül , hogy utóbb a család ott

lakott (Lásd VIII. kötet 1 14. lap) És ennek fia lehetett a szerencsétlen

Dániel, «p- ennek, ki lakó helyérl kaphatta a Szatmári nevet. En-

nek lehetett azután fia János, kirl mint szathmári születésrl, zi-

lahi, kolozsvári stb. papról mindjárt 3zólni fogunk.

A följebbiek szerint tehát a nevezett Dániel utódai közül lett

volna azon Szathmáry-Pap János, szatmári születés, ki Franekórá-

ban tanúit, 1688-ban N.-Bányán igazgató tanár volt, azután Zilahon,

majd Dézscn, végre Kolosvárott pap. Franekérában latinul bölcsészeti

értekezést adott ki 1682-ben. *) Kolosvárott pedig 1699-ben „Uj esz-

tend ajándéka" és 1707-ben „Uri imádságunk magyarázatja**

cziinüt. Fia volt Zsigmond, ki Kolozsvárott szül. 1 703-ban, és ott

volt ref. lelkész 1735. körül, esperes 1748. egyházi jegyz 1749. Su-

períntendens lett 1760-ban ; de mieltt közzsinat tartathatott, meghalt

azon évi april. 9-én. Jeles szónoki képességeért „arany szájuknak

neveztetett 2
)

A Szathmáry-Pap család egyik ágának, mely máig virágzik kö-

vetkez leszármazását 3
) ismerjük :

Miklós

Péter Ferenez
Erdélyben Széken Péterfalván Ugocsában

(Szász Anna) ' r~^ '

p-Jl * L, István.

Mihály
<---— »

j.

-•

(DeákKata) J*!?!^ JoZ8ef'

Mihály. János
~

'

Í8t|fáD -

(Szabó Erzse)
«

•*— , .,..,,,

Dániel
tbiró, mspector f 1843.

(Kállai Zsuzsa^

PóUfl861. Berta László Dániel Róza Károly
(Bariba János (OcBvai Fer. polgm. ügyvéd (1. Mátyás Sánd, Enyeden
kara. orvos) iro, tanár/ (Páskuj (1. Eröo szbiró •} 1860. (edvi Illés

Teréz) Teréz 2. Lázár János; Aranka)
2. Réncz Ottil.)

') Philosophia príma sen metaphystca brevibns apborismis delineata.

Franeq. 168^.

*) Benkö Transylv. gen. II. p. 177. et 498

') P. Szathmáry Károly közlésébi
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E neinzékrenden Péter ágán D á n i e 1 ifjú korában a szép tehet-

ség és a politikai téren kitnt ifj. b. Bánffy Lászlónak nevelje, külföldi

egyetemekre kísérje ; utóbb a gr. és báró Bánüy család javainak igaz-

gatója, mint ilyen Szilágy-Somlyóra házasodott ós ott telepedett meg,

mmd az egyházi (a sz. somlyói ret. egyház fogondnoka lévén) mind a me-

gyei téren, mint Kraszna megyei rendes törvényszéki táblabiró huma-

nitás és classicai mveltsége által tnt fel, és folyékony tollát Kraszna

megye nem egyszer vette igénybe, különösen a többi megyékkel való

közlekedésnél. Gyermekei közül László volt megyei aljegyz,

majd polgármester, Dániel a forradalom alatt érdemkoszorús kapi-

tány, jelenleg Sz. Somlyón ügyvéd, Károly, a legifjabb 1849-ben

mint gyermek, már honvéd. 1858-ban a m. -szigeti gymnasiumnál, 1862-

tól az enyedi collegiumban történelmi tanár. Ifjan az irodalmi térre

lépve, és fleg történeti regényei által ismert nevet vivott magának.

A följebbi táblázat szerint F e r e n c z ága volna azon Szatmári

család, mely Ugocsa megyei Péterfalvára 1 750-ben uj királyi adományt

nyert, *) de melyet én külön családnak vélek. E század elején ez ág-

ból György birtokos ugyan -ott , Z s i g m o n d pedig Csatóbázán

szintén Ugocsa megyében. *)

Mind ennyi külön ágakra oszlása mellett is a Szathmáry családnak,

nem merhetjük éhez azon Szathmáry-ákat csatolni, kik paksi el-

vagy mellék-névet viseltek, és fleg a tanári és egyházi pályán a XVII.

XVIII. Sfcúzad folytán feltntek. A paksi Szathmáry esalád, a mennyi-

ben errl nyomott forrásainkból meríthetni, már a XVII. század köze-

pén virágzásnak indult. E század közepén túl Szathmáry Paksy I s t -

ván a kászonyi ref. egyház lelkésze volt. Fia

L Mihály 1681-ben született. 1709-ben Franekéra és Utrecht

egyetemeit járta. 1711-ben Tokajban lelkész, 1716-ban a gyulafejér-

vári collegiumban tanár, majd M.-Vásárhelyeit ugyan az 17. évig. 1734-

tl a s.-pataki iskola Örökös igazgatója haláláig 1744. jun. 2-ig. midn
63 éves korában kimúlt. 3

) Fia

II. Mihály szül. 1715. Szintén külföldön tanúit. 1742-ben

S-Patakon a keleti nyelvek tanára. 1744-ben atyja után igazgató. Meg-

halt 1278. kora 63 évében. Utánna latin versei és tudományos dolgo-

zatai kéziratban maradtak. ö
) Testvére

') Szirmay C. Ugocsa p.

*) Ugyan °tt
s

) Magyar írók. L Szinnay Ü. Zemplin not. top, 217.

*) Ugyan ott, és Szirmay id. h. 218.
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Pál szül. 1730-ban. Kora 24* évében már a poesis <*nára. Utóbb

Franequerában az orvosi tudományokat tanulja s ebbl 1758. doctorsá-

got tesz. Haza jvén, S. Patakon a bölcsészet és a görög nyelv tanári

széket foglalja el. Meghalt 1766. kora 36. évében.

II. Mihálynak fia III. Mihály szül. 1745. Szintén járt a kül-

földi egyetemeken. 1 771-ben S.-Patakon tanár lett, de 1773. jun. 24-én

meghalt. Egy pár értekezés maradt tle.

E család ivadéka Paksi-Szathmáry Mihály kurialis ügyvéd

Pesten, meghalt 1828. május 5-én kora 50 évében. Ugyan akkor Ká-
roly Pesten h. ügyvéd.

Szék városában szintén honos Szathmáry család, melybl Já-

nos ott hivatalnok, és az 1792. és 94. évi erdélyi országgylésre kö-

vet volt; ifj. János ott Senator 1825. körül, Dániel adószed

1836. körül. Tán ezek szintén ezen törzsnek ivadékai?

Szathmáry cnaIád. (Máskép Illés) Marosvásárhelyen Mi-

hály városi hivatalnok, utóbb számvev. Ifj, Mihály a marosszéki

törvényszéknél alkalmazott hivatalnok.

Szathmáry család. (Máskép Kádár) Ennek tagja Pál Ko-

lozsvár város szolgabirája 1845. körül; leánya Borbála Lészai Sá-

muelné.

Szathmáry család. (Csíkszeredai) Közülök Dániel Csík-

szereda város hivatalnoka 1836. körül.

Szathmáry esalád. (N.-Enyedi) Ez elnévvel János szolga-

bíró és birtokos Fels-Fejér megyében, Károly adóiró biztos 1848.

eltt, Judit Hidegvízen birtokos.

Szathmáry család. (Marosvásárhelyi) Közülök József kir.

táblai ügyvéd. Tán fiai : Lajos meghalt 1862. és József m.-vásár-

helyi tanácsos 1861-ben.

Szathmáry család. (Toldalagi) E 1 e k szolgabíró volt Küküll

megyében 1815. körül. Tán özvegye Decsi Klára, Küküll megyében

több helyen birtokos.

Szathmáry család. (Légeni) Kolos megyében székelt és tán

székel mai napig.

Még számtalan Szathmáry-t találunk Erdélyben, mind a birtoko-

sok közt, mind a hivatalos pályán, de elöneveik nélkül még csoportosí-

tanunk sem lehet

Szathmáry család. Szathmáry István 1792-ben I. Ferencz

király által nemesítetett meg.

Czímere négy részre oaatott paizs, az 1. és 4. vörös udvar alján
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hármas zöld halom középsjén araoy koronán pánczélos kar könyököl,

kivont kardot tartva, mely fölött ezüst félhold, alatta arany csillag ra-

gyog ; a 2. és 3. kék udvar alján lángok között fehér phöníx madár

ég, fölötte arany nap ragyog. A paizs fölötti sisak koronáján két kiter-

jesztett fekete sasszárny között pánczélos kar kivont kardot villogtat.

Foszladék jobbról ezüstvörös, balról aranykék. *)

Szathmár-Nf^iethy csalid. Máskép Németh de Szath-

m ár-Némethi. Eld jók Sám'uol ref. tanár, Kolozsvárott 1616-ban

halotti predikácziokat adott ki. Utóda tán Mihály szül Sz.-Némethi-

ben, szintén Kolozsvárott ref. lelkész, több munka irója, meghalt

1689 ben.

Ezek utódai I g n á c z a fkormányszéknél postamester, ennek fia

János 1818. eltt fkormányszéki titkár; utóbb törv. széki tanácsos

K-Szebenben, és udvari tanácsos, meghalt 1862-ben, nvére Anna,
mint hajadon halt meg 1861.

Szathttiáry család. Szathmárról irja elönevét. Közülök György

ujabb armalist nyert, •) ennek unokája Mihály, ennek fia S á m u e 1,

Károly Fejérvár városi pénztárnok, meghalt 1845-ben. Neje Balogh

Borbála, kitl gyermekei : Mihály honvéd, meghalt 1849-ben, Sá-

muel, kit egy oláh 1858-ban orozva meggyilkolt, József, János,

Viktória BenyÖ Ferenczné és István meghalt 20 éves korában.

Száva család. (Gogány várallyai, sárdi stb.) Erdély családja.

Törzs-atyja valószínleg azon Száva Mihály volt, kit többekkel Rá-

kóczy II. György Kvárban rabul tartott, és 1660-ban a gyalui üt-

közet után szabadítá meg magát társaival.
3
) Egyébiránt a család m.-

otszági nagyváradi származása, hová — mint egyik 1700. évi czímer.

levél szól — Bácz országból származhattak sei. 4
) Bár mint legyen, a

család oklevelei szerint
5
) bizonyos, hogy Száva István, (tán fia az

említett kvári volt rab, Száva Mihálynak) mint nagyváradi polgár

1656. febr. 9-én nyerte a czímeres nemes levelet, maga, két fia II. Ist-

ván és Péter és testvére Bálint részére, mely czímeres nemes

levél azon évi aug. 28-én Bihar megye közgylésén kihirdettetett. A

') Adami Scuta geatil. tomo XII.

*) Török Antal közi.

') Bethlen Miklós önéletírása, kiadta Szaiay L. 1. 268.

*) Hodor szerint, ki «* 1700. evi czímerlevetét 1797. évi hiteles másolat-

ban olvasta, hol ez áll ; „Ruci erszághól származtak, és Erdély föUét megkedvelvén,

Zítoh rdrordban meg ftfeptaM."

') Családi közlés szerint.
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szerz Istvánnak fia, II. I s t v á n Erdélybe telepedett és fia 1L P é-

ter ott az ebesfalvi uradalomban ApafFy Mihálynak tisz tartója (provi-

sora) lett
;
és hü szolgálatiért ott az uradalomhoz közel Szász Er-

nyében adományos birtokot nyert; utóbb azonban ezen birtokot

Apaffy elcserélte, és helyette — mint a család levelei tanúsítják

— egy telket tartozékaival Bonyhán és Gogány-Várallyán adomá-

nyozott Ií. Péternek. Innen kezdte utóbb a család elönevét G o g á n y-

várallyáról irni.

Ez idben a Magyarországban künn maradt Száva Bálintnak is

egyik utóda (ágy látszik : fia) Száva Mihály, beszármazott Erdélybe,

hol elbb (az akkor nscalis, most püspöki) gyulafejérvári uradalomban

Bornemissza Anna tisztartója (provisora), utóbb az erdélyi fbányák

inspectora lett. Már 1692-ben midn, Ágnes leánya meghalt, Zaránd

vármegye fispánja és a súaknák föinspektora volt. *) Már 1697-ben

Mihály báró volt. Rákóczy II, Ferencz alatt — mint Cserei irja —
kuruezcza Ion, és az erdélyi fiscalifcást rábizák, de igen be meríte maga

számára a jövedelemben. 2
) E szerint is igen meg vagyonosodott M i»

h á 1 y, a báró. Azonban utódai alig maradtak. Mint említk, Ágnes
leánya meghalt 1692-ben. Neje Kovács Erzsébet, Özvegy gróf Csáky

Lászlóné volt, és pedig már a második. Meghalt Sz. Mihály 1729-

ben. 3
) Es benne — Apor szerint — is családja kihalt, t. i. a sárdi Szá-

va család bárói ága. Kitérésképen kell itt megjegyeznem hogy Lehocz

ky után Fábiánnál 4
) 1739-ben Zaránd megye fispánjának ismét Száva

Mihály iratik bárói czim nélkül. Ha ez való, azon esetben is ezen

Sz. Mihály sem a bárói czim hián, sem pedig az Apor által határo-

zottan kiirt megszakadás miatt nem lehetett fia a följebb említett báró

Száva Mihály a sóaknák egykori finspectorának és zaráudi fispánnak,

hanem lehetett II. Péternek fia IL Mihály, kirl alább leszen szó. így

tehát a bárói ág elnyesztett.

Száva II. Istvánnak — mint említk — két fia volt : II. P é t e r

és 1. J á n o s. Ez utóbbbi Küküllö vármegyében viselt alispánságot és

') Bárányi halotti beszéde Száva Ágnes fölött.

*) Cserei M. Históriája. Pest 1853. 325. lapor.

H

) Apor, Synopsis Mutatiouum Kiadta a m. ak>td. 1863. 167. lap. — Le-

hoczky szerint Stemmat. 1. 162 lap. (ezt Fábián is követe Arad vármegye le-

írásában 198. 1 ) 1721-töl 172Í» lg ívja báró Száva Mihályt Zaráud fóispánjának

holott már Baianyi halotti bea^M te szerint I6*í2-bfn Zarándi fispán volt. —
Cserei Mihály 466. lap.
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föbiróságot (elnevét Váradról irta). Nejétol Jancsó Máriától gyermeke

nem maradván, ismét m.-országi n.-váradi atyafiai közül adoptált egy

Száva János nevezett, a ki azonban szintén magnóikul múlt ki.

II. Pété r, kirl mondtuk, hogy elbb Szász-Ernyén, utóbb Go-

gány-Várallyán és Bonyhán szerzett adományos birtokrészt, hites tár-

sától Pepele Máriától négy gyermeket hagyott maga után
7

u. m. III.

Pétert, IL Mihályt, I. Gábort, ki mint együgyíi, ntlenül balt

mag, és Máriát, ki néma volt, ésrétyi Antos Máténak felesége. Ezek

1703-ban osztoztak Gógányban, G. Várailyári, Danyánbanés Domáldon.

III. Péter királyi íopénztárnok volt — úgy vélem — Torda

megyében. Feleségétl Somogyi Tordai Margittól maradt fia IV. Pé-
ter, volt alispán, kinek radnóti Balogh Borbálától gyermekei nem ma-

radván, ága kihalt.

II. M i h á 1 y, az, ki 1739 ben Zaránd megyének fispánja volt, ha

csakugyan volt Zarándnak ') ekkor ily nev vala fispánja. És az, ki

•nejével n.-abafalvi Abaffy Erzsébettel az egész mostan él Száva csa-

ládnak terjesztje lett, mint a következ táblázaton 2
) láthatjuk :

Száva N.

I. István
N. Váradon
1653. arm.

II. István 1653.

Erdélybe kltz.

II. Péter

Apaffy alatt

tiszttartó.

(Pepele Mária)

X. Péter
1653.

M. országban.

I. János
küküüó'i alispán
(Jancsó Mária)

adoptált János

t

Bálint

N. Váradon
1653. arm.
~

N. "^

Mihály
báró, zárandi
fispán t 1729.

(Rovách Erzse)

Ágnes f 1692.

III. Péter
kir. fó'pcnztárn.

(Somogyi Tordai
Margit)

"ÍV Péte7
alispán

(radnóti Balogh Bora)

II. Mihály
(Abaffy Erzse)

Folyt, a köv. lapon.

Gábor Mária
(ntlen) (r. Antos M$té)

*) Lehoczky Stemraat. I. 162.

3
) Családi közlés szerint.

MA.aYAH9ft8K>la CSAtÁDAT. i. KÖTET. 33
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II. Mihály, ki az elbbi layon.

(Abafly Erzse)

í. Sándor Sámuel Éva-Kris/t.
kapit. (1. Bóör Klára (Maksai

(Cserei lUára) 2. Zs Horváth Klára) Máriaffy

Sándor
kapit.

Dávid)

Bora I. Ádám
(Bóér (1. Szeredai

Ferencé) Anna
2. Nag. Szabó

Ágnes)

(Szilvásy Erzse) József Elek
(uó'tlon) (ntlen)

Károly
1763. él

t

Klára
(Palkó
István)

III. Mihály
(Bóer Zsuzsa)

Te^er 1810. 27.'

Tordai ezbiró

törv. az. ülnök.

Krisztina

(1. Torma Fer.

2. Tholdalaghy
István f)

Ágnes II. Ádám
(Bóra 1771. Tordai ülnök
Bernát) (1. Csutak Erzse

2. Henter
Zsuzsa)

O

2-tól Károly
Tordai

adóiróbizt.

(Demény
Anna)

Gáspár
Dobokaí
számvev
(Lakatos
Eszter)

Rozália
(Hosvai Oeneri

Albert

Mihály
(vajasdi

Ajtay Bora
özvegy)

Antal
(margai
Hoffner
Jusztina)

László

(1. Kolozsvári
Eszter

2. Bakó Zsuzsi)

Lajos
(sz. geliczei

Gágyi Mária)

Gáspár Miklós András
1862. 186 i. 1862.

tanuló, tanuló.

Lajos Pál Domokos
(Balogh N.) (Száva

Polcx.)

Amália Klára
(Székely (zágr. Horváth
Dániel) özv.)

í-tó'l Erzse Farkas Kata Ágnes 1862.

(Fóuyi Szabó lak Náznántalv. 1862. (Bagotai

György) (ntlen) Károly)

Sándor (él)

(1. Henter Amália
2. gr. Tholdv Jozefa)

|__ \

ít Sándor 2 t. Kata
1862.

Veronka
(farczádi Kovács

Sándor)

Mván
(Kászonyi

Kakucsi Mária)

Ferencz

f 1848.

^Koszon} i Róza)

_Gábor M ártón
/•_

i .

N. N.

II. Mihálynak Abaffy Erzsébettl

tatja — ut gyermeke maradt, két leány

Karolina Polexina Erzsébet
(Csiszár (Száva hftjadon.

János) Domokos)

- mint a nemzékrend is mu-

EvaK risztina niaksíú
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MáriafFy Dávidné, és Borbála nagy borivói Boér Ferenczné, kik-

nek utódai máig élnek
j

es három fiú : L Sándor, S á m u e 1, és I.

Ádám.
I. Sándor (veres csákós) kapitány: *) Nül vette Cserei Mi-

hálynak a történetirónak leányát Klárát, ettl lett fia II. Sándor
szintén kapitány, ki 17C9-ben Kolozsvárott nyomatott egy kath. ima-

könyvet, midim fiát Károlyt a romai kath, vallásba iktattatta. Ezen

Károlyban ez ág kihalt. Ezek Gógán Váraliyáról irták elönevket.

Sámuel kétszer nsült, eia neje Bóér Kata volt, kitl gyer-

meke nem maradt, a második Zsákodi Horváth Klára, kitl gyermekei

J z s e f és Elek ntlenül haltak el, a harmadik fiu Mihály ne-

jével nagy-bérivói Bóér Zsuzsannával nemzette Pétert, ki szintén

ntlen volt, és 1810.—1815. körül Torda megye alszolgabirája, 1827-

ben törvényszéki számiolötti ülnök. Mint ntlen, ágazatát sírba vitte.

Szintén Gógány váraliyáról irta magát ez ág is.

I. Ádám kétszer nsült, els neje volt szentháromsági Szeredai

Anna, kitol senki, a második marosvásárhelyi Nagy Szabó Ágnes, ki-

tl két leánya :Krisztina elbb ösicsó-kereszturi Torma Ferenczné,

utóbb gróf Tholdalaghy Istvánné, és Ágnes Bóra Bernátné volt, és

három fia II. Ádám, I. Antal és L Lajos, kiknek utódaiban a

család három ágon él.

II. Ádám 1771-ben Torda, vármegye ülnöke vofr Kétszer n-
sült. Els nejétl Kászoni Csutak Erzsébettl fia J á n o s korán s mag-

nóikul elhalt. Második neje sepsi szent-iványi Henter Zsuzsannától

három fia maradt : Károly, Gáspár és Mihály. — Károlynak,

ki 1848. eltt Torda vármegye adóiró biztosa volt, nejétl farkaslaki

Demeny Annától a táblán látható öt, és ezek közt Pál és Domo-
kos házas fia van. — Gáspár 1848, eltt Doboka vármegye szám-

vev biztosa volt. Nejétl Lakatos Esztertl egyetlen leánya E ó z a

ilosvai Gencsy Albertné. — Mihálynak vajasdi Ajtay Borbálától

három fia maradt : Gáspár, Miklós és András ifjak, mint a

táblán kijelöltetnek.

I. Antal murgai Hofner Jusztinát birta nül, ettl fia L á * z 1 ó,

ki kétszer házasodott} els nejétl Kolosvári Esztertl maradt leánya

Eszter Fónyi Szabó GyÖrgyné, második nejétl Bakó Zsuzs'innáíól

a táblán látható két leánya és egy fia Farkas maradt, ki elbb Szén-

') Hodor K. Doboka várm.229. lap tévedve írja Mihály e iUt Sándort

bárónak, ez nem volt báró, és atyja is külöinbözö személy Száva Mihály

bárótól.

3Ü*
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gyeiben lakott Torda "megyében, jelenleg Marosszékben NáznánfalY&n*

ki nevét az irodalmi téren is fölmutatá, fleg az erdélyi egykori Vasár-

napi újságban.

I. Lajos nejétl szent-gcliczci Gágyi Máriától öt gyermeket

nemzett, egy leányt : Veron kát farczádi Kovács Sándornét, és négy

fiút : III. Sándort, Istvánt, és Ferenczet.

Nevezett III. Sándor lak. Maros-Vásárhelytt , nyugalmazott

volt közügy-igazgatósági iktató. Els nejétl sepsi-szentiványi Henter

Amáliától fia Sándor, második nejétl gr. Tholdy Jozefintól gyer-

mekei Kati és Péter.

István, ki Közép-Szolnokban Vártelken bir, nejétíil Kápolnai

Kakucsi Máriától három gyermek atyja, ezek között fiai már szintén

család apák.

Ferenez, kit az oláhok saját udvarházánál 1848, octob. 18-án

megöltek, és házát feldúlták, felégették. Nejétl nagy-kászonyi Kászo-

nyi Rozáliától két leánya maradt : Polexina Száva Domokosné, és

Erzsébet.
A család történetére vonatkozólag megemlíthetni még, hogy Mi-

hálynak Abafiy Erzsébettl utódai 1752-ben osztoztok Mez-Szengyél-

ben, Szakálban és Keménytelkén anyai javakban. Továbbá, hogy I.

Ádám ágazata kapott az említetteken kivül még adományos jószágot

Hétkúton, Nádason
;
Domáldon, Gogányban és Dányánban.

A család élt váradi, majd szászernyei, sárdi, gógányvárallyai, st

szengyeli elnévvel is.

Cznnerök a paizs kék udvarában zöld téren egy lábon álló daru,

felemelt jobb lábával kövecset tartva. A paizs fölötti sisak koronáján

nyíllal átltt kar könyököl, kivont kardot tartva.

Nem tudjuk e családhoz összeköttetését azon Száva István-

nak, ki oláh püspök volt 1668— 1701-ben. l

)

Apor szerint az ö korában a Küküll megyei Száva Péteren-
kivül éltek : várallyai Száva idsb, és ifjabb Mihály, Ádám ifjú,

és ezeken kivül a báró Száva Mihály. a
)

fcwuc esalád. (Monaki) 1392-ben éltek közülök J á n c s és Mi-

hály, a Monoki család egyik ága 3
) Lásd Mo-noky cs.

Síázndy család. Fenmaradt neve Százady Ferencznek,
4

) Szala> L. M. ország, tört. V. 44G. lap. 63. j. Apor lat. Synopsis Muta
tAiioaum 2Ö;i. Erdélyi diaeták és országos vépzémk III. 12.

») Aper Svnopais Mut. '289—290.

') bzinnuv C. Zemplin not. top. UO.
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ki Érsek újvár építésérl ád számot 1647-ben és az 1649. évi ország*

gylés által feloldoztatik. l

)

Szbiskó család. Lásd Zbis/có es.

Siebeni család. (Csik-pálfalvai) Elöneve szerint Székely csa-

lád. Közülök József 1815-ben Kovái* vidék alkapítanya. Tán en-

nek fia Imre 1848. eltt szintén ott alkapitány, neje Décsei Jozefa,

Pál a kir. kincstárnál közügy i levéltár igazgatója. Jozefa tn. es-

küllöi birtokosnö stb.

Más, Magyarországból Erdélybe szakadt %
) Szebeni család tagjai

Ferencz 1815— 25-ben Abrudbányán város és bánya tanácsos, Fia

Fe r e n c z ügyvéd K. Fejérvárott* Nvére N e 1 1 i, Moga Demeter f-

kormányszéki titkár neje.

Ssebeiiyi család. Zemplin várraegye czímerleveles családainak

egyike 3
)

Szec&ány I család. Trencsin megye nemesi összeírásában talál-

juk 1709-ben Ádámot és Andrást Latkóczon, 1721-ben pedig

Imrének özvegyét Csuklászon. Utóbb Trencsin megyében nyoma

sem fordul elé. *)

Széchenyi esalád. (Sárvári és'felsö-vídéki, gróf) Azon kazaszer-

te tisztelt nevíi család, mely a XVII. század végétl ragyogó nevii fpa-

pokat, államférfiakat és hazaöságfaan tündökl férfiakat, ezek között a

halhatatlan érdem és emlékíi gróf Széchenyi Istvánt termetté.

Eredetének szálait a XVII. századon túl a családtörténet eleddigföl

nem kutat á. Átalános és legigazoltabb vélemény szerint bölcsje Nó-

grád vármegye. E megyében az Ipoly balpartján fekszik Szé^sény
rovárosa, melyrl az ismeretlen törzs .nevét kölcsönzé, de a mely mez*
városról — mint tudjuk — egy más, szintén történelmi emlékezet, a

XV. században már kihalt családunk is, mint si fészkérl és birtoká-

ról vette nevét : a „Szécsényí" nevet, mcíy azon kornak írásmódja sze-

rint a latin okmányokban „de Zéchen" alakban fordul elé, s mely-

rl e munka XII. kötetében Z é c h e n i név alatt leszen emiékezet*

A XVI. század elejétl a-XVIL közepéig Nógrád megyeben szin-

tén élt Széchényi (Zéchény) nev, birtokos nemes és megyei tiszt-

viselket felmutatott család, st éi ily nev mai napig is. {Lásd alább

Széchényi c$.) Azonban tudnivalóképen isógrád megyében az emiített

l

) 1647 í 39. cb 1649 : 75. törv. ez.

*) Török Ant. szerint.

*) SBÍfcmay C Zemplin ao*. top. 117.

*) Seöötagh !>an kótl.
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S z é c s é n y m.-városoia kívül van Szécsényke nev helység is és

ez utóbb említett Széchényi nemes család története a birtokviszonya csak

is inkább ezen helységgel függött össze ; a most e néven élö* nemes Szé-

chényi család tagjai pedig még a múlt század több megyei összeírásá-

ban is nem annyira „S z é cs é ny i", mint inkább Szécsénykei
néven fordálnak elé, az utóbb felszázad alatt azután szécsénykei S z ó-

c h e n y i-eknek neveztetvén. J

) Ezek igy lévén, ezen család seit sem

szabad a gróf Széchenyiek seivel vérségnek állítani.

A gróf Széehenyi-ek bölcsje — mint följebb említk — a Nó-

grád vármegyei Szécsény mváros volt.
2
) A grófi ház meg alapí-

tója Széchény György érsekprirnás, életirói szerint még e niváros-

ban született 1592 ben. 3
) Si e vidéken gyermekkori viszonyairól

máig él egy hagyomány, melyet azonban — noha némely körülmé-

nyek, mint kési iskolázása, támogatni látszanak, — biztos adatokkal

igafcoini nem lehet Ha egy írónknak *) hitelt adhatunk : György
prímásnak atyja Széchenyi Márton, anyja Bán Sára volt György

prímás noha es;y alapítvány levelében emlékezik szülirl, de meg nem

nevezi ket s
) Szerinte atyja Szécsény várában katona tiszt (valószí-

nleg duetor-hadnagy) volt, és vitézül elesett \ anyja pedig elbb Budán

lakott, utóbb a török miatt máshová kénytelenüít menekülni. Minden oda

mutat, hogy az öavegy Heves megyébe Gyöngyös városába költözött és

telepedett Tekintélyes forrás szerint már György is itt növekedett. 6
)

György maga í 892. évben kell végrendeletében szülit nem említi, de

megnevezi testvérét Lörinczet, ki a család terjesztje lön. Arról

kétségtelen hiteles adat szül, -hogy- nemes Szécsényi Lrinca, ki

iskolázottságáról deáknak (Literátus) neveztetett, Gyöngyös város

> A gréf Sseeheáyiek si nom&ti caímere kék ráesben asold koszorút

ttrfó galamb, » nógrádi aísecsé'aykei Ss&sényi család — mint alább látni fog-

j ük-egészen más cziramerei dlt, e's el.

*) Ezek szerint alig ezámítbato" a család sei közé azon fteáeaény M i-

hály, 1566 bari veszprémi kapitány, fcif mint iiiyent csupán íetványra hivat-

kozva etsUt fel mü) a grófi diploma.

') Kölesy Yiucze K» és Mefozer nemzeti Pintárkus IL 108, — Honnayr-

MednyáriSükv Taachenfcuch 1822. 429« e» köv,

•) Lehoezky Kte-mmat, )L 371.

&
) Török János Magyarország prímása IL adsz l?l.Ez oklevél kétségessé

teszi György prímás születési évéi is.

') Scnnyey László jezsuita Katonánál Hisfc. cntíea XXXV- pag. 853. hol

G y 8 f gy-rö.l ez áll „Natta »» vppida $zéc»ény
y
Gyöngyfám, fruet&ttatn poMvit"
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lakosa volt, és ott 1650-ben malom részt vett. *) Ugy látszik, utóbb

Lrincz is változtató lakását, mennyiben egyik fia állítólag N.-

Szombatban született, holott több gyermekei Gyöngyösön születtek,

mint alább említendjük.

György a család íbleraelöje, ki 1628-ban már mint art. efc

pbil. bacealanreus Nagy-Szombaton a raetaphysicat tanulta,
2
) papi pá-

lyára lépvén, 1631-ben felszenteltetett. Korán szerzett érdemei gyor-

san a legels püspökségekre emelték. 1644-ben pécsi, 1653-ban vesz-

prémi, 1658-ban gyri püspök, 1678-ban kalocsai érsek, 92 éves korá-

ban 1685-ben pedig az esztergami érsek s Magyarország prímása

lett ; és e magas méltóságot is még tízévig viselte. Meghalt 103 éves

korában 1695. febr. 18-án. Életrajza nem e könyv feladata. Szám-

talan egyházak, kollegiumok,zárdák, növeldék és más jótékony inté-

zetek, melyek bökezü és nagyszer, száz és százezerekre men alapít-

ványaiból emelkedtek, páratlan nagyságban ragyognak most is az Örök

érdem emlékkönyvében. Azonban nem kevesebb bkezséggel emelé

föl testvére Lörincznek gyermekeiben nemzetségét is, melyrl 1692.

évi jan. 22-én kelt végrendelete hiteles tanúságot szolgáltat.
8
)

Györgynek testvére az említett Lrincz még 1678-ban kapta

bátyjától Vas megyében a Sárvári urodalmat, melyet az gr. Dras-

kovich Miklóstól részére vett meg. 4
) Nejéti Gellén Judittól

5
) gyer-

mekei voltak : Márton, í;

) F e r e n ez, I P á 1, II, György, E r-

zsebet gyöngyösi báró Nagy Ferenczné , Kata Vizkeletby Fe-

renezné, Ilona elbb TaDián Istvánné, utóbb Sankó Miklósné és J u-

d i t Imríkovicz Györgynó.

Márton noha házas volt, de gyermekei nem maradtak, Özve-

') Meg van ez oklevél eredetbn az Akadémia levéltárában , hová
Gyöngyösrl a ref. egyházat illet iratokkal került 1850. titán. — E körül-

mény, valamint az is, hogy Lörincznek neje a ref. vallású Geliéa családból

származott, azon sejtelmet ébresztik bennem, hony a család sei, » tán még
Györgynek és Lörincznek atyja is elbb e valláshoz tartoztak.

*) Fascieulus Florum honon R. D- Mart. Apáthi, Georgio Jurkoviee etc.

Vieimao 1628.— Lásd az egyetemi könyvtárban „T h e o r i a M u n d i
u mellett.

3
) Hevenessy Mss. torno XXVí. pag. 202.

*) Lehoezky Stemmat. II. £72.
5)Kölesy V, éa Melczer Nzti Plutarkus II. 108. - Lehoezky Gall in

Judítattk nevezi.

•) Lehoezky id. h. Lríncziwk ket Márton nev Sat ir
5
az egyik je-

zsuita, a másik magnóikul halt meg. Azonban ez tévaáés. Ay, egyik Márton
helyett, ki jezsuita volt, Ferenc a teend, mint látni fogjuk. György vegren-
delete'bön a másik Mártonnak özvegye említetik.
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gyérl nagybátyja György prímás végrendelétében szintén gondos-

kodott. Ez özvegy Sándor Anna volt.

F e r e n c z 1632-ben született Gyöngyösön, 1653-ban a Jézus

társaságába lépett. 1672-ben épen midn a húsvéti ünnepek alatt Har-

sagby János társával gróf Erdödy György várában missioi küldetésé-

ben volt foglalatos, a vár régi kápolnájának nézegetése alkalmával az

alatt lév lporos bolt fellobbanása által társa azonnal szörnyet balt,

Széchényi Ferencz pedig súlyosan megsérülvén, harmadnapra kiadta

lelkét. ')

I. Pál szül. Gyöngyösön 2
) 1642-ben. 1662 ben a pálosok szer-

zetébe lépett, tanárkodott, majd perjellé lett; mig végre 1676-ban pé-

csi, 1687-ben veszprémi, 1696-ban pedig kalocsai érsekké neveztetett.

Egyházi, állam- és hazafiúi nagyszer érdemei és tettei a történe

-

neíemböi és életrajzaiból
ó
) ismeretesek/Meghalt 1710. maj. 22. kora

68. évében. Eltemettetett Vándorfon, honnan 1811-ben vitetett a nagy-

czenki családi sírboltba.

II. György szül. 1656-ban N.-Szombatban. Hadi pályára lép-

vén , 1687-ben érdemeiért Szent-György, Egervár és Pöíöske vá-

rak kapitányává neveztetett. Nagybátyja György érsekprimás végren-

delete szerint öröklé a Széplaki, a Fels-vidéki, Egervári, Fölöskei,

Sz. György vári urodalmakat, Babolczát, Kürtöt, Dávid-Czenket, stb.

Pozsonyban, Gyrben, N.-SzombaíJban,"Galgoczón stb. házakat és egye-

beket. Nagybátyja halála után 1696-ban Egervár, Pölöske és Szent-

György várak örökös kapitányává lett. 1697. mart. 30-án Bécsben kelt

oklevélben I. Leopold király által nejével Morocz Ilonával, Zsig-

mond, Juliánná és Judit gyermekeivel, és minden él és szü-

letend utódaival együtt grófi rangra emeltetett, *) ugy bátyjainak

György és Pál érseknek nagy érdemeiért, valamint saját vitéz tet-

') Elogia Soc. Jesn, tomO IV. pag. 394. az eredeti halotti levelek gyüjte,

menye a m, kir. Egyetem könyvtárában. Szüli ugyan nincsenek megnevezve ;

de nem lehet kétség, hogy Ló'rine&nek fia, Pá inak a kalocsai érseknek, e's Már-

tonnak testvére lett volna, fleg miután Lehoczky is emlíí egy jezsuitát, csak

hogy te'vedve Mártonnak nevezi.
3
) Köleasy V. és Melczer Nemz. Plutarkus 1Y. 85. hol életrajza áll, de hol

Gyöngyös hibásan Nógrád megye városául iratik.

*) Széesény Pál kalocsai érsek életrajza. Irta Pados János. Pesten 1863.

Mtiiler Epíetólaa Georg. ét Pauli Bzéeeóny cfcc.

*) Kiadva a grófi Diploma Török János „ Magyarország frimása" czímu

Pest, 1859-ben nyomatott munkájában II. 164, lap.
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tcinek és érdemeinek is tekintetbe vételével, melyek szerint nem csak

a nevezett várak kapitányi szolgálatában, de a török háborúk alatt is a

császári hadseregnél saját költségén táborozván
}

és Buda , Fejérvár,

Kanizsa és Sziget ostromában is

személyesen részt vévén , kitünö

hadi erkölcsöt tanúsított Ugyan ek-

kor a család ösi czímere is nem
csak megérÖsítetett , de meg is b-
vítetett, mely szerint ez, mint itt az

ábra mutatja — négy felé osztott

tojásdad hadi paizs, az 1. és 4.

vörös udvarban hármas zöld halom

tetejéblketts ezüstkereszt emelke-

dik ki, véve Magyar ország ezimeré-

böl,a 2. és 3-dik égszín udvar alján

zöld dombon drága köves arany ko-

rona van , melyrl mint egy fölre-

pülve látszik a természetes szinü

sas, az udvar jobb oldali szögleté-

bl tündökl nap felé. A paizs kö-

zepén a négy udvar közt egy ki-

sebb, arany koronás vért van, melynek kék udvarában zöld hal-

mon szétterjesztett szárnyakkal fehér galamb áll
,

piros csrében zöld

koszorút tartva. Az czimerpaizsot aranybibor szinti diszítmény keríti. *)

A czimerhez számíthatjuk jelszavát (devise) nSi Deus pro noMs
}
quis

eontra nos7
u

Mieltt a család többi tágjairól röviden emlékeznénk, lássuk a

családfát, mely itt következik :

I. György
se. 1592 f mb.
érsek, prímás.

Márton
(Bán Sára)

Löritícz

16f>0.

(GeUéfc Jtréjt)

Folyt, a kor. lapon.

') Ugyan ott festve, &i Adami Sefctí gentil. tomo XII. A Unczhiaon

látható gr. Széchenyi-féle czimert ket oldalról télamonok gyanánt két sas

tarig*.
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Fereucz Pét Márton
sz. 1632. bz. 1642. (Sándor

t 1672. f 1710. Anna)
jezauita. kalocsai

érsek.

Lörincz, ki a* elbbi lapon,

1650. •

(Gelle'n Judit)

II. György Erzse Kata Ilona Judit
sz. 1656. (b. Nagy (Vizke- (1. Tallián (Imri-

gróf lett Fer.) Icthy István. kovicz
(Morócz Fer.) 2. Sankó György;

Ilona) Miklós)

II. Zsigmond
be. 1720. f 1769.

cs. kir. kam.
(gr. Cziráky

Mária)

1. Zsigmond Julianna
cs. k. kam. (Ebergényi

Somogyi föit;p. László)
(1. gr. Batthyányi M. Teréz

2. b. Barkóczy Mária)

Judit.

M. Terézia
sz 1749. f 1798.
(gr. Kueffstein

Ferencz)

Ignácz 1755- Antal László Jozefa Katalin
alezredes altábornagy 1755. cs. k. h cs. k. h.

(gr. Viezay (b. Barkóczy cs. k. kam. (gr. Scbmi- (gr. Zichy
A. Mária) Zsuzsi) gr. Drasko- degg Fridr.) János

| vich Mária A.)

Anna -Mária Teréz
t>. 1744. sz. 1743.

(gr. Erdó'dy János f 1777.

bán) (gr. Eszterfaázy

Ferencz)

Anna
cs. k. h.

(gr. Stampfer
Ján^s GottI)

József Borbála Ferencz Jozefa
sz.l752.f1775. sz.l753.fl817. szl754.t 1820. sz.l759.fl 791.

cs. k. kam. (1. gr. Forgách fökomom. mest. (b. Mesnil
(gr. Festetich János (gr. Festetich József;
Julianna) 2. gr Desfours Julía)

Ferencz)
j

Lejo* Francziska
sz. 1781. sz. 1783 f 1861.

v. belsó t. t. (gr. Batthyány
(1. gr. Ciam-Gallas Miklós)

Alojzia.

2. gr. Wurmbrand
Francziska)

Folyt, ak'óo. lapon.

Zsófia Pál
sz 1789. sz. 1789.

(gr. Zichy (I.Lady
Ferdin ) Meade

Carolina r

2. gr. Zichy
B^.

>2-tl Kálmán
sz. 1824.

cs. k. kani.

(gr. Griinne
Karolina)

na

CC
t—

>

Károly
sz. 1853.

Erzsi

ez. 1827.

(Romána
Pffter

mar«jiiis)

Paula
sz. 1854.

Gábor
sz. Í28.
katona.

Emilia'

István

sz. 1791. f 1860.

m. minister

gr. Seilern Krescentia)

Ödön
sz. 1839.

(Almay Irma)

Gyula
sz. 1829.
k. kam.
katona.

•vjgen

sz. 1835.

katona.

Ferencz
sz 1836.

Mária
sz. 18;>5.

M elán'a
sz. 1857.

u, CD^' «°

p £
CC
»—«•

ö
ÖS
2.
S"
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Lajos, U az elbbi lapon.

sz. 1781.

v. bels 1. 1.

(1. gr. Clam Gallas Alojaia

2. gr. 'Wurdibrand Francziska) ______
János Mária Alojzia. Julianna. Károly Adalbert 2-tól Imre Dénes

sz. 1802/ sz. 1804. " sz 1809. * f 1815. sz. 1825. sz. 1828.*

cg. k. kan), (gr. Zichy (Parry Józs. követségi katona.
(gr. Erdó'dy László) esquir) tanácsos. (gr.Hoyos

Agata) Mária)

László György Agata Ernesztína Sándor Mária Gob. Imre
sz. 1,826. sz. 1828. sz. 1833. sz. 1836. sz. 1837. sz. 1848. sz. 1858.

(gr. Breuner (gr. Zichy
Ágost. László)

II. György, ki még 1730-ban is élt, nejétl beketfalvi Mó-

rócz Ilonától három gyermeket hagyott maga után, két leány t
;
úgymint

Juliannát Ebergényi László tábornok nejét és Juditot, és egy

fiút I. Zsigmondot*
I. Zsigmond cs. kir. kamarás, és Egervár, Pölöske, Szent-

György várak örökös kapitánya, kétszer nsült ; els neje grófBatthyá-

nyi M. Teréz, cs. ker. h.— a második báró Barkóezy Mária volt. Ezek-

tl hat gyermeke maradt : két leány : Jo z é f a cs. ker. hölgy
,

gr.

Schmidegg Fridrikné és Katalin cs. ker. h. gróf Zichy Jánosné

;

négy fiú, u. m. II. Zsigmond, Ignácz, Antal és László
Ignácz cs. kir. kamarás, huszár alezredes volt, 1755rben la-

kott Egervárott. Nejétl gróf Viczay A. Máriától utóda nem maradt.

Antal cs. kir. kamarás, szintén katona, és mint illyen altábor-

nagy és egy huszár ezred tulajdonosa volt. Nejétl báró Barkóczy Zsu-

zsannától egy leánya maradt : Anna-Mária csill. ker. hölgy, szül.

1744. sept. 29-én, férjhez ment 1762. oct. 6-án gróf Erdödy Nepomuk
horvátországi bánhoz.

László cs. kir. kamarás, 1755-ben Horpácson lakott. Nejétl

gr. Draskovich Mária Annától csak két leánya maradt : Terézia
csiL ker. hölgy szül. 1743. maj. 11-én, meghalt 1777-ben. január 17-én.

Neje volt gróf Eszterházy Ferencznek és Anna, cs. ker. h. gróf Stam-

pfer János Gottlieb neje.

II. Zsigmond szül. 1720. dec. 21-én. Cs. kir. kamarás volt,

ez egy ideig a Nádasdy huszár ezredben kapitány. Megnsült 1747.

jun. 25-én. Meghalt 1769. oct. 19-én. Neje volt gróf Cziráky Mária-An-

na (sz. 1724. sept. 1. mh. 1787. nov. 17.) kitl két fia József és Fe
ren.cz, és három leánya született, u. m. M. Terézia cs. k. hölgy,

szül 1749. oct. 9-én
;
meghalt 1 798. maj. 19^ férjhez ment 1774. jui
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1-én gr. Kueffstein Ferencz Antalhoz ; — Borbála szül. 1753, mart

2-án, mhalt 1817. nov. 6-án. Eltfbb 1771. jan. 19-töl neje gróf Forgáeh

Jánosnak, másodszor 1777. jul. 26-tól gróf Desfours Ferencznek. —
Jozefa szül. 175Q. jul. 25 én férjhez ment b. Mesnil Józsefhez,

mhalt 1791. april. 5-én.

József cs. kir. kamarás, szüL 1752. dec. 4-én. Meghalt 1775.

nov. 20-án. Özvegye gróf Festetich Julianna, utóbb testvéréhez Fe-

renczhez ment férjhez*

Ferencz am. nemzeti múzeum alapítója, szül. 1754. april.

29-én Széplakon, Soprony vármegyében, 1776-ban cs. kir. aranykul-

csos, azon évi dec. 12 én a dunántúli kerületi tábla ülnöke, II. József

Császár alatt 1783. aug. 1 7-én báni helyettes és a báni tábla elnöke, azon

évi sept. 26-án Almásy Pál szeverini fispán beiktatására, úgy 1784-ben

Várasd és Zala megyék közötti határ kérdések elintézésére, valamint

1785ben a Szerem és Veröcze megye közti határok elintézésére, és végre

1785. febr. 11-én a zágrábi kerületben kir. biztos, ez utóbbi év mart,

9-én val. bels titkos tanácsos, és april. 18-án pécs kerületi kir. biztos

és Somogy, Baranya, Veröcze és Szerem megyék fispáni helyettese

lett. 1786-ban leköszönt. Az 1790/1. évi országgylésen nevezetesen

szerepelt. Innen Nápolyba állami követté neveztetett. 1792. jan. 23^án

a Sz. Január rendjével diszítetett, 1798. apriL 6-án ujolag Somogy vár-

megye fispánjává és a Dráva és a Mura közti folyamok szabályozá-

sára kir. biztosul, 1799. oct. 1-én a hétszemélyes tábla elnökéül, dec.

6-án Magyar orsz. fökamara-mestereül, dec. 23 án országbírói elnökl

helyettesül neveztetett ki. Már 1806-ban elvonulni akart a fényes mél-

tóságos hivataloktól, de még mindég ujakkal tetéztetett. 1 808. jan. 8 án

pedig az arany gyapjas rend vitézi rendjével diszítetett. Végre 1811-ben

minden hivatalát letevé. Roppant bökezü és hazaszeretetét fényesen

igazoló adományozásai s áldozatai életrajzaiban olvashatók. ]

) Ezek

között emlékét az általa alapított magyar nemzeti Múzeum egyedül is

örökre biztosítja. Családja érdekében is nagyszeren gondoskodott O
szerzé meg annak a sárvári és felsö-vidéki elnevet. Tetemes

régi adósságokkal terheit családi birtokait teljesen letisztázta ; az el-

idegenített javakat visszaváltotta, ujabb szerzeményekkel szaporítá.

Három fia mindenike számára urodalmaiból egy-egy majorátust sza-

1
) Hormayv, Me<!nyá«szky Taschcnbuch 1822. evf. 429—453. Tudomá-

nyos gyjtemény 1822. itt III. 124. Regél' 1835. II. 417. Yahot és Kubinyi J.

Magyarország képekben III. 1—$.
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kasztott ki, u. m. S c g e s d e t Somogy , Ivánt Soprony, s V Ö I ö s-

k é t Zala megyékben. Azoknak mindenikéhez nagyszer házat adott,

tu m. a segesdihez Pesten, az ivánihoz Sopronyban, a pölöskcihez N.

Kanizsán. Nyári lakásul mindenik fiának pompás palotát építetett, vagy

újra szerrvezteteti, u. m. Horpácson és Nagy-Czenken (Soprony) Apáti-

ban (Vas megyében). Két leánya jövendjét pedig tökepénzekkel biz-

tositá. Kimúlta nagy ember 1820 dec. 13-án kora 67 évében. Nejétl

gr. Festetich Juliannától (mhalt 1824. jan. 20 án Bécsben kora 71 évé-

ben) három fia : L a j o s, P á 1 és I s t v á n és két leánya Franczis-
ka és Zsófia maradtak. A leányok , közül Francziska szül.

1783-ban, férjhez ment 1802-ben grófBatthyány Miklóshoz, meg özve-

gyült 1842-ben, 1855-ben Pinkafn az irgalmasrendü zárdank kolos-

torába vonult. Meghalt 1861. oct. 10-án. ^Zsófia szül 1789. oct.

16-án, férjhez ment 1807-ben gróf Zichy Ferdinándhoz.

Lajos cb. kír. kamarás, és valós b. titkos tanácsos, szül. 1781.

nov. 6-án. Els neje 1801. maj. 16-tól gróf Clam-Oallas Alojzia volt,

ki 1822-ben meghalván, másodszor 1824-ben nül vette gróf Wurm-
brand Francziskát Az elstl a táblán látható hat, a másodiktól két

fia Imre és Dénes született Ezek közül János nak, ki cs. kir.

aranykulcsos, és Imre nek, ki a pétervári és nápolyi udvaroknál vi-

selt követséget, vannak gyermekei, mint a táblán láthatók.

Pál szül. 1789. nov. 19 én, a cs. kir. hadseregben alezredessé-

gig szolgált. A polit irodalom téren is részt vett Els neje 1811-tÖl

Lady Meade Karolina, a második gróf Zichy Ferraris Emilia. A nem-

zékrenden látható kilencz gyermeke közül Kálmánnak is vannak

gyermekei.

István, a legnagyobb magyar, s mondhatni : a legnagyobb ha*

zafi, szül. 1791. sept 11-én. Am. akadémia, a dunai gzhajózás, láncz-

hid, alagút, stb. alkotója, mély belátású állam-férfiú, és iró, 1848-ban

na. minister. Sokkal ismertebb, mintsem nagyszer, hazafiúi életrajzá-

ból egy két szaggatott vonást ide iktatnunk kellene. Eletének vége

szakadt Döblingben Bécs mellett 1860. april. 8-án, hogy nemzetének

emlékében örökké éljen. Nejétl grófSeilemCrescentiától két nagy re-

mény fia maradt : Béla és Ödön.
Széchényi család. (Szécsénkei) Nógrád vármegyében a XVL

század elején ismét föltnik egy
f
Szécsényi nev nemzetség, mely-

bl Benedek (Benedictus de Zechyn) 1505—8-ban azon megyei

*) L. Életrajzát Pesti Hírnök 1861. nov. 15. számában.
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szolgabíró volt ') de mely már azon század végén kimulóban volt, söt

valósággal fiágon ki is halt, mert a szentbenedeki Convent hiteles kiad-

ványa szerint 1590-ben Rudolf királytól a Zécheny (így) Péter ínag-

vaszakadtán a koronára visszaszállott Alsó és F.-Szécaénkei és becskei

részjóbzágot Zécheny Miklós és ennek Klára leányától fíásított uno-

kái Zéchény Ferencz és Lajos adományban nyerték és a neve-

zett convent által beiktattatak.
]

) Ezek közül.

Lajos 1598—99-ig Nógrád megye szolgabirája volt •)

1 645-ben már Balassa Feréncz azon ürügy alatt, mintha Zé-

cheny Miklósnak ós Lajosnak magvaszakadt volna, Eszterházy Ná-

dortól az ordasi és szécsénkei részjószágokra adományt szerezvén,

azokba magát beiktatni igyekezett, azonban a sz.-benedeki convent

eltt a beiktatásnak ellent mondtak Zécheny László, Zécheny K a-

t a 1 i n Boighár Benedekné, Zécheny Fruzsina Kulifaj Jakabné,

Zécheny Zsuzsanna Barsi Jánosné, és Zécheny Erzsébet Ka-

sza Györgyné. *) Ezen okiratok a következ leszármazást mutatják :

Zécheny Miklós

Zéchény Klára
jiúsüott

(Horváth Lukácsné)

Zt'ehény Ferencz
1590. adományt

Zéchény Miklós

Lajos 1690.

159b. szbiró.

László
1645. tiltakozik

Kata
1645.

(Boighár
Benedek)

Fruzsina
1645.

(Kulifaj

Jakab)

Zsuzsa Erzsébet
1645. 1645.

(Barsi (Kasza György)
János)

Szécsényi Erzsébet Kasza Györgyné eléfordúl még az 1653

—

56. évi Nógrád megyei jegyzökönyvekben is.

E Széchenyi család az, mely nem annyira Széesény mezváros-

ról, mint inkább — a mint a birtokviszony is mutatja — Szécsénke

helységrl vehette nevét.

Sarjadékáról további összefüggésben mint sem tudunk. A Nógrád

megyei nemesi Összeírások figyelmes át vizsgálatából azt látjuk, hogy a

') Eredeti okirat
3
) Hiteles tranauraplum.

') Protoc. C. Neograd anm Í593 1599. pag. 28.49.
4

) Sz.-benedeki Convent hit. átirata.
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következ században nevk is inkább Szécsénkey alakban Volt hasz-

nálva. Az érdeklett nemesi összeírásokban találjuk :

1684-ben a nemesi fölkelésben személyesen résztvev Szécséni

(így) Lászlót és Miklóst
1705-bén Szécsényi Miklós. Már 1709-ben Szécsénkei Mik-

lós vau irva, hasonlóképen 1 71 l-ben is.

1734-ben találjuk Szécsénytey Ferenezet, Miklóst és

Istvánt
1755. évi nemesi összeírásban pedig Jánost, Gábort, idsb,

ifjabb, és legifjabb Ferenezet, kik mindnyájén szécsénkei Szé-

c s é n k e i-eknek Írattak. (Omnes Szécsénkei de eadem.)

A múlt század végén élt Szécsényi László, kinek nejétl Koncz

Rozáliától gyermekei :Já nos, Zsuzsa Szabó Jánosné ésRozália
voltak, e század els felében élk.

Mindezekhez sem birjuk kapcsolni a két testvért,Szócsényi M i k-

lóst és Dénest, kik magokat szécsénkei Szécsényi-eknek irták

és nejeik jogán Nógrád megyei P. Szántón részbirtokot bírtak, és kik

közül Miklós már 1818-ban rendszerinti esküdt, 1836-ban alszol-

gabiró volt 1846-ig. Ennek hivatalosan* használt pecsété szerint czí-

mere négyfelé osztott paizs
;
az 1. és 4. udvarban vízirányoa pólya (fas-

cia) a 2. és 3 ik udvarban kardos magyar vitéz látható. A paizs fölötti

sisakon két kiterjesztett sasszárny között csillag ragyog. £ két testvér

ismeretes nemzékrendi kimutatása ez :

Szécsényi N.
i m , i.i 1 1 «» - ' ' i /V .- i

-

i ii ii i ii i i
n i

Miklós Dénes
183S. 1846. (Mészároa Teréz)
alszolgabiró r

~Prft <»r ÍJk*rfT~Páf~
1

(Tóth Mária)
réter **"* ™*

g gg Amália Lajos Piroska Zsigmond Ferencz g P*5 25 Js!

US*h.§ az. 1821. sz. 1823. sz. 1825. volt cs. kir. sz. 1829. ^^^omS
SS^SS* n,váradi f járás biró SlSR-S*
r1 S° megyében f 1862. r * k>» 55

plébános.

Ezek közül L aj o s, elbb már tiszteletbeli esküdt, utóbb pap a

nagyváradi megyében
,

Jelenleg plébános. Testvére Zsigmond
1850. után cs. kir. hivatalnok, ideiglenes járásbiró/majd tollnok, végre

rendelkezési hivatalnokból 1861-ben kinevezett törvényszéki ülnök,

mhalt 1862-ben.
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S z é c s é n y i néven találjuk még Tamást a Csalló közben,

ki 1655-ben Takács István s több társával Nyék helységben rész-

birtokra kir. adomány nyert, *) mint a nyéki Németh családnál is ol-

vasható.

Széchy család. (Ríma-Széchi és Felsö-Lindvai f) A Balogh

nembl (genus) eredt
;
mely hajdan Gömör megyében Balogh várát

bírta. Els bizonyos törzse Ivánka, (vagy Ancha, Joanka de genere

Balogh), IV. Béla király korában élt.
2
) Ennek volt fia Miklós, en-

nek két fia maradt : P é t e r és Dénes, Amaz 1333-ban Nógrádi

fispán és szandai várkapitány , ki megosztozván testvérévei , Fels-

Lindva várát és uradalmát kapta Vas megyében, testvérének Dénes-
nek pedig Rima-Szécs jutott, igy a család két ágra szakadt, amaz a

felsö-lindvai, emez a rima-szécsi ágat alkotta. A családfa következ

:

I. tábla.

Ivánka

Miklós"

Péter 1833.

Nógrádi fiep.
f.-lindvai vonal.

Ivánka
1374.

fpohárnok.

II. Miklós
1384. nádor.

Dénes
rima*$%éc$i vonal.

ÍWyí. 11. tüblán.

II. János
1391.

Frankó III. Miklós
1409. tárnok.

(Gara Ilona)

II. Péter
Körmendet
kapja 1393.

III. János
Komárom, Zala

fó'isp. 1459.

t

Tamás
komár. fiep.

kincstára.

III. Dénes
esztergomi

érsek
prímás
fl466\

IV. Miklós
1469. flovászm.

(a. I. Bánffy Bora)

IV. JánoB

István

f 1635.

II. Tamás
VaB v. fisp.

f 1526.

(arm. Székely Magd.)

Margit

i 1 gr. Salmis Miki.

2. Pyrho ab Areo)

') Lehoczky Steáimat. II. 254,
2
) E családról értekezett Wagner , Collectsnea Geneal. faiak doc. II.

113-129. 1.
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II tábla.
Dénes, ki a* I. táblán.

1333. körül.

Bálás

Ií. Dénes

II. Ferpncz v. Frank.
^WO^áWWHl^K* MII »BH mmM II I I HWII

V. Miklós
(N. Dorottya)

Kai*
(Buzia!
Miklós)

Prokop.

IV. jr«íer

1469.

Jusztina
(János! Miklós

1 1507.)

Jff. Péter
de Bán-Széch.

III. János
papf

-^-»^"—^
Zsigmond 1414.

t

í, László
1460, Í50G.

(Leráaty
Anna)

V. János III. Ferencz BáÜut Mihály. Demeter II. László
* 1624. (Dereacsényi
5>/Forgách Kata 1525.)

Fruzsina)

Kata ?

(Károlyi Péter) Boldizs.)

Kata
(Bornemisza

VL Miklós
(Kisserényi 1545. de Doboesa
Serénvi (Tibay f 1550. eltt

Petronella) Orsolya) (Zólyomy Anna)
i

—

—*— -—*>- »- -""^
Anna

(1. Basó Farkas 1572.
2. kisrddei Rkédey

Ferencz 157$.

Anna 1. György 1672.

(Liptay György 1558.) fRhédey Magdolna)

r-

Í»—
I I IMI ll Hlllllll ! fcllpl II

.-t«l 1L György ft

Mi 1—#W l'iW*^m» »W'JH'- #»

ÍXL Tamás
grúf

f 1618. feb, 9.

(I. Perényi Bora
2. Batthyány Kata
S. Forgách Margit)

Sára
(Csetneky Far.)

f 1625.

(Drugeth £
Mária f 1648.) ©

a

3

K^ II, Istvána-tói VII. Mikló*
(a. 1. Bánffy g "(a. 1. Bánffy

Mária) gü 2^ Zsófia)

t x i, V. Tamás
árva
16i7.

8-tóiIV. DecesggJ
(Draakovichöl 5 :

Sára)

F Júlia Mária Gáspár III. György
g. (XéryFer.)(Seanyey) 3*>a3.

3.«£8

B-íf

V.Péter dg~««Á-»*<

(Kegittvich Fasv.föisp.'g. Lg.
Teréz) f 1685. £ §£

~~*jt.

*££ György

--*

ria Bora
1643. (Thurxó

(1. Bethlen Ádám)
István,

& Ktfn í«tv.

8. Wcesalény Ferencé)

u6***oasxi.a cs.ti.lnAZ, *. *r.

Éva

(Batthyányiéi
Teréz)

Kata Eva Kata-Erzse
1643. 1643. (Nádasdy Ferenc*)

(l.Liszthy (fUéshásy
János Gábor)

Prépostvári
Zsigmondi

34
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Látván, miként szakadt a két testvér ') által két vonalra a csa-

lád, szóljunk elbb a felsö-lindvai vonalról, melyet I. Péter

alapított.

Felsö-lindvai vonal.

I. Péternek* nógrádi fispán és Szandai várnagynak (1328.)

gyermekei voltak : Ivánka (vagy János) 1347-ben kir. fasztal-

nok, és II. Miklós. a
)

II. Miklós vitéz férfiú, Szepes, Sáros és Nógrád megye fis-

pánja, a nápolyi hadjáratban szerzett érdemeiért si Balogh várának

birtokában I. Lajos király által megersitetett, az ország nagyai közé

soroztatott, szörényi bán, majd (1355) Horvát, Tót és az egész Dalmát-

ország bánjává, utóbb (1356) országbíróvá és végre (1385) nádorrá

neveztetett Rajcsányi szerint birta Turéczban, Szklabiná és Blatnicza

várait, és Turóez megye fispánja, a király komija. Neje volt Margit,

leánya Pálnak, unokája Debreczeni Dósa nádornak. Ettl négy gyer-

meke maradt : F e r e n c z (v. Frank), II. János, III . Miklós és

II. Péter, kik 1391-ben Zsigmond királytól a szerrtgothárdi apátság

kegyuraságát kapták.

Ferenc z-nek Rajcsányi szerint volt leánya Orsolya, ki

1 477-ben leány-negyedet kapott.

II. Jánosnak is Rajcsányi két fiát említi : Istvánt éslui-

r é t, kikben ága kihalt.

II. Péternek neje Sára, Asszonyfalvi Leukus nevezet Já-

nos leánya 3
) Zsigmond királynak cserébe adván Újvárt és Közép-Né-

meti (vagy Nemtit), ezért 1393-ben Körmendet kapta. Ezen Péter
neveztetett Herczegnek is. Nevezett nejétl volt egy leánya. 4

)

III. Miklós 1409-ben királyi fStárnok mester volt.
6
) Nejétl

') Kajcfányi kéziratai közt Deduct. geneal. II. 225. 1, Miklósnak gyerme-

keiül iratuak Péteren ée Dcnesen kivül még András, 1336-ban erdé-

lyi püspök, László, Miklós, Beké 1329. és Pál. És ezekkel egykorú

családtagok B o r e h de genere Balogh et Laka rle gen. Balogh 1323.
2

) Rajcsányi szerint Domokos 13(57. erdélyi püspök is.

*) Ugyan ott.

4

) Ugyan az szerint. Rajcsányi pótlásai nem állnak a családfán, mely

egészen Wagner után van, kit Budai teljesen követett.

*) Ez idben (1429.) éltek Wagner szerint Lukács és János, Zéchy
Lukácsnak fiúi, Miután Barthoiomaeides szerint Notiti i Cottus Gömör 193. a

Zéchy ínvezet faiebb a Balogh genusnál, llajceáuyi szerint pedig,'—- mint egy

íoljebbi jegyzetben érintve van, — tilt Lukács is (de genere Balogh), még is

ugy leuett'U, hogy a nevezettok ezen Lukácsnak voltak 6ai.
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Garái Miklós nádornak Ilona nevtt leányától négy gyermeke !

) maradt

:

ÜL János, Tamás, ÜL Dénes és VI. Miklós.

III. János Komárom és 1459-ben Zala vármegye fispánja,

ki a német-ujvári gyülekezetben Fridiik Császár kikiáltásában vett

részt.
2
)

Tamás szintén Komárom vármegye fispánja, Albert király ko-

rában 1439. kincstárnok. 3
)

Ül. Dénes elbb nyitrai, majd egri püspök, végre esztergám

i

érsek, prímás, és bibornok, 1453-ban szentelte föl az esztergami hasi-

lkat. Meghalt 1465. febr. 1-én. *)

IV. Miklós 1469-ben királyi flovászmester. Testvérei halálá-

val ezek vagyonában is örökösödvén, roppant gazdaggá lön. Az 1496.

évi országgylésén a bandérium állító zászlósok sorában állt. Neje volt

alsó lindvai Bánffy Borbála, kitol két fia maradt : IV. J á n o s
5
) és

lí. Tamás.
II. Tamás Vas megye fispánja volt. Elesett Mohácsnál 1526-

ban. Neje ormosdi Székely Magdolna volt, (ki utóbb Thurzó Elek-

hez ment férjhez) ettl lettek Tamásnak gyermekei : István és

Margit 6
)

István a sz.-gothárdi apátság kegyuraságával élt vissza, mint

atyja. Neje volt gróf Stumbergh Erzse, de gyermeke nem maradt. Meg-

halt magnóikul 1535-ben. Nvére
Margit elbb gr. Salmis Miklósné, ennek halálával Pyrho ab

Arco neje volt j de leány-ági utódai helyett az Istvánban kihalt alsó-

lindvai Széchy-ek birtokait a még virágzó másik ág kapta meg.

Rima szécki ág.

Ennek torzsalapítója I. Dénes, ki osztályban Rima-Szécset

kapta, Szörényi bán, és királyi fasztalnok volt. Túróczy krónikája

') Rajcsányi szerint volt István nev fia íb, kinek neje Orsolya
volt, 1476. alsó-lindvai Bánffy István felesége.

') Rajcaányi szerint Vas megye fispánja éa 1428. f-lovász mester, ki-

nek 1471-ben özvegye lett volna Katalin, ettl gyermekei Miklós és Do-

r o t y a Ujlaky Miklósné.

*) Turóczy szerint jeles és szép féröií, Bonfin szerint jeles vitéz és bá-

tor katona.

*) Memória Basilicae Strigon. 77—80,
b
) Bajcsányi szerint nem János, hanem ifjabb Miklós, ki 1471-ben

fó-lovász mester volt, és 1520-ban balt meg.

•) Rajcsányi szerint még Miklós éa Tamás is, kik korán elhaltak.

34*
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szerint Bazarád alföldi vajdával haszontalan vereséges csatákat vívott

Fia maradt B a I á s, l
) ki 1347—73-ban élt. Ennek két fia IL D é n e s

ésIIL Péter. 2
)

Hl. Péternek fiai voltak : III. János pap, és Zsigmond;
Mindketten 1414-ben a bangonyi pálos rend iránt tanusíták bokezüségö -

kei, Rajcsányi szerint nvéreik voltak Anglia Kalondai Györgyné
?

és Erzsébet Ó-Budán apáeza fejedelem asszony.

II. Dénes két fiúnak atyja lett : Ferencznek és P r o k o
p-

n a k, ea utóbbinak Rajcsányi szerint fia volt László.

Ferencz vagy Frank nak fia volt V. M i k 1 ó s, *) ki 1499-

ben élt. Nejétl N. Dorottyától három gyermeke maradt : K a t a Buz-

lai Miklósné, IV. P é t e r, és I. L á s z i ó, kik hütlenségi bélyegen 1460-

ban Balogh várát elveszték.

IV. Pété r nek esak leánya maradt Jusztina, ki Jánosy Ist-

ván neje volt, és 1507-ben lett özvegygyé.

I. László Abauj megyében Enyiczke várát szerezte, és abba

1600-ban be is iktattatott. Nejétl serkei Lorántffy Annától követkeaö

nyolcz gyermeke született

:

1. V. János, gimesi gróf Forgách Fruzsina férje, kinek II. La-

jos király 1524-ben kápolnai Orros András és Csenteházi Péter minden

javait Gömör és Borsod megyében adomány mellett adta. Tán leánya

volt Kata, Károlyi Petemé.

2. III. Ferencz, 1505-ben a rákosi orsz. gylésen Gömör vár-

megye követe. ö
) Ennek neje Derencsényi Katalin, 1525-ben már Öz-

vegy volt. Ennek lehetett leánya Kata Bornemisza Boidizsárné.

3. B a 1 i n t, 4. Mihály, kikrl mit sem tudunk.

6. Demeter, nejétl kis-serényi Serényi Petronellától nemzé

Annát, 1572-ben Basó Farkas nejét, és 1578-ban már kisrédei RUé-

dey Ferencz Özvegyét.

') Rajcsányi szerint még fiai Tamás, Vétet és János.
s
) Rajcsányi szerint László is 1410-ben.

•) Ugyan az szerint meg fiai János 1504-ben, és Ferencz, kinek is-

mét fiai Péter, László, kinek 1458-ban Özvegye Tibai Orsolya, János
és Demeter. .

*) Itt Rajcsányi táblázata két nemzedéket tévedésbl kihagyva, nagyott

hibáz, V. Miklósnak egyenesen fláúl tévén I. GyórgyoVki V, Miklós unokájá-

nak VI. Miklósnak volt és lehetett csak is fii.

') Jászay P. A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után. 157.
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6. II. L á s z 1 ó 1545-ben I. Ferdinánd királyt$l kapta Derencsén

és Kápolna várat. Nje Tibay Orsolya.

7. IV. Péter. ")

8. VI. Miklós Boboczárói irta elnevét. Testvéreivel mindent

elkövetett, bogy a kihalt alsó-lindvai Bánffy István utáni hagyatékot

megkaphassák, de ezt már csak örököseik érték megy 6 1550. eltt meg-

halt, özvegyen hagyván nejét albesi Zólyomi Annát, kitl leánya

Anna 1558-ban Liptay Györgyné, és fta I. György maradtak.

I. György 1572-ben élt nejével Ehédey Magdolnával, kitl

leánya Sára Chetneky Ferenczné volt, és fia III, Tamás.
III. Tamás jeles férfiú, arany sarkantyús vitéz. Gömör várme-

gye fispánja, kir. £o udvarmester, fels magyar ország fkapitánya

volt. Meghalt 1618.- febr. 9-én öreg korában, eltemettetett ón-koporsó-

ban Murányvár kápolnájában, Lol & fólirat tán még most is olvasható.

Háromszor nsült. Els neje Perény Borbála volt, kitl születtek II.

György, kirl alább, és Katalin ráthóti Gyulafíy Lászínéu Máso-

dik nejétl Batthyány Katalintól négy gyermeke maradt : VIL Miklós
ki házasságban élt alsó-lindvai Bánfly Máriával, de magtalan maradt;

II- M i h á 1 y, IV. T a m á s és lí. I s t ván, ki nejétl alsó lindvai Bánffy

Zsófiától (utóbb Czobornéiól,) nemzé V. Tamás.t, ki árván maradván,

gondnokával Dénes nagy bátyjával bajba keveredett, mirl az 1647.

évi országyülési is intézkedett, de idközben az árva elhalt. Harmadik

neje III. Tamásnak Forgách Margit volt; ettl születtek IV. Dénes,
kitol alább, Magdolna (v. Erzse) Ziinyi Györgyné, Margit De-

sewíly Lásziónéj Fruzsina Sibrik Istvánué.

II. György (HL Tamásnak fia) terjedelmes si örökségéhez

tetemes szerzeményeket csatolt 1620-ban szerzé Zólyomi Lipcse vá-

rát. A'-következ évben, miután százezer ftot letett a Murányi uradat-

dalmát is magához válta. Méltóság szerint báró, arany sarkantyús vités,

kir. tanácsos, kir. fokomornok mester volt Eleintén Bethlen embere,

utóbb a bécsi udvar híve. Saját szolgái ölték még 1625-ben. 2
) Ham-

vai a Murányi kápolnába tétettek ón-koporsóba Wagnernél olvasható

felírás alá. Nejétl homonnai Drugeth Máriától, kit sxintén oda temet-

tek 1643-ban, kilencz gyermeke született íJáúos, Péter, Sámuel,
György, Magdolna ifjan haltak el; Borbála 1629-ben gr.

') Ez idben <SIí 1530-bim S*é*cüy A a d r á s, és aeje bedegtf Kyázy 9&r -

git. &r.ek volt. üa. ? nem tudhatni*

»} Pet Gergely M. króaika 203.
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Thurzó Ádámné, utóbb Forgách Ádámné lett, Katalin' köpcsényi

Liszti Jánosné, utóbb lokacsi Prépostvárj Zsigmondné; É v á 1641-töl

Illyésházy Gáborné ; és végre, kit elbb kellett volna említenem : M á-

ria ')& regényes Murányi bsnö, 1627-ben iktari Bethlen Istvánné,

ennek halálával rozsályi Kán Istvánné, ettl elválva Wesselényi Fe-

rencz nádorné. Mint a Wesselényiféle összeesküvés szerepl tagja, bör-

tönben ült sokáig, utóbb rokonaihoz bocsátva halt meg 1680-ban. z

)

IV. Dénes (III. Tamásnak fia) feleségül birta trakostyáni Dras-

kovich Sárát Ettl két leánya és három fia maradt, u. m. Julianna

ipolykéri gróf Kéry Ferenczné,

és Mária Sennyey Ferencz kal-

lói kapitány neje. A fiúk közül

Gáspár Nagy-Szombatban járt

iskolába és 1663-ban a bölcsé-

szeti tudományokból baccaiau-

reátust nyert,
a
) de ifjúságában

elhalt. Testvére III. György
szintén korán elhalt, és nejétl

buzini Keglevich Teréziától gyer-

meke nem maradt; a harmadik

testvér V. Péter volt. Vas me-

megyének fispánja, Kszegh vá-

ra örökös ura, és ott 1671-ben a

kath. egyházak vissza szerzje.

Meghalt 1684-ben
;
és családját fiágon sirbá |vitte, (miután nejétl Bat-

*) Magyar akadémiai Értesít 1863. IV. köt. Í78. 179.

s
) Lásd életér® Uj Magyar Múzeum 1856. I. 553. Kun Istvánnal esetét

Szaladj Siralmas krónika. 92. lap. Hogy üsó' férje idejében és temetésékor i*

Zcdyon szeretje volt volta; Kemény János önéletírása 246. lap. Kubinyi F. és

Valiot J, Magyarország képekbea. III. 81

} Ennok. emlékét tartja festi a következ nyomtatvány, mely egyszer-

smind családi egész czímaetérl felvilágosii • -GijJíJain aquüa genti)iti«* adttm-

btata cfc üinstTjssimo Dominó l)no Comiti G^spaco SaécsideEimá-
sacte, Perprtuo de Köszég, Öaloghvár, és Felsó^Liudv*. Haereditario Dommo

ín Mura-Ssoüibaí ete. euro in Alma ae archiepUeopaii univeraitale Tyrnavwns'i

pnma in pbyiosophiji laurea inaigneretnr, perli. P. Andreám Elevenkuti e Soc.

iesau A. A. et Philos. Professorem ordinarium ac p. x, seniorem oblata a 8pec-

íabili, magnHfoa, nobíü ae ingenua saerae poeseos facultate mense majo die 10'

Anno 1663. Tyraaviae Tipis Academicis imprimobat Melchior Venceslaas

Schnekenhans.
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thyány Teréztl csak egy leánya Katalin maradt, ki gróf Nádasdy Fe~

rencz neje volt.

A család czímere — inint följebb a metszvény is ábrázolja ~-

kiterjesztett szárnyakkal koronán álló két fej sas
;

rajzolva Széchy

Mária Wesselényi Ferenczné pecsétérl. Széchy Miklósnak az ország

bírónak 1381. évi függ pecsétén a korona még nincs meg; *) ellen-

ben rimaszécsi Széchy Tamásnak 1578. évi pecséten a sas is koronás..*)

Sséctiy család. (Gál-Szécsi f) A Boxa genusból ered.
3
) Lásd

Gáfazéchy cs. IV. köt. 318. lap.

Széciii család. Czímerleveles nemes család. A czimeres levelet

Széchy János kapta 1755-ben Mária Terézia királyasszonytól. 4
)

Czímere élbb szelént (horizontaliter) kétfelé osztott vért, az alsó

osztály vörös udvarában jobbról balra rézsútosan vont három fehér pó-

lya látszik, a fels kék udvarban derékig pánczélos, pisakos vitéstf lát-

szik, kinyújtott jobb kezében kivont kardot, a balban piros táblás köny-

vet tartva. A paizs fölötti sisak koronáján egymással keresztbe helyez-

ve, két könyökl kar látszik, az egyik pánczélban és jobb felé fordulva

kivont kardot villogtat, a másik vörös mezben balfelé fordulva, pálma

gallyat tart. Foszladék jobbról ezüstkék, balról ezüstvörös.

A család ZempHn megyében honos, b
) e megyében Sáros-tata-

kon született Széchy Imre-Ágoston 17 78. jun. 5 én. Iskolait vé-

gezvén, közben az ájtatos iskolák rendébe lépett, és tanárkodott; mint

fleg a nyelvészeti tudomány mvelje, és több munka kiadója a m.

Akadémia tagja ln 1840-ben. 6
) Meghalt 1852. mart. 6-án.

Srácsen család. (Temeríni, gróf.) Horvát országi eredet. A
család felemeli és meg alapítói Szécsen Mátyás és Sándor test-

vérek, kik 1763-ban Mária Terézia királyasszonytól czimeres nemes

levelet nyertek. *)

Nevezett Sándor született 1740 ben, fiatal korában a horvát-

crazági helytartóságnál kezdé hivatalos pályáját, 1770—74-ben titkár,

1787-ben már a m. kir. helytartóságnál másod alelnök; valós b. titkos

tanácsos volt, majd Sz. István rétid kis keresztese és Körös vármegye

fispánja lett. Bács vármegyében Tem érint, melyrl a család ei-

^Wagner id. b. dec. II. %. 10.

2
) ugyan ott %. 9.

') Errl oklevelek Kaprinai Mns, B. tóin XXIX. p. 284. *tb.

*) Qoitect. boraid. Adaini Beáta gerti'. tomo XIL
*) Szirmay C. Zemplin not. top. 116.

•) Magyar írók, életrajz gyjt. I. 533.
7

) Colleet. herald, nro 4i. — E libro regto.
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nevét írja, kir. adomány mellett szerzetté, 1811-ben pedig grófságra

emeltetett. Tle származik az egész mostani temerini gróf Szécsen csa-

lád^ mint alább a nemzékrenden láthatni Meghalt 1813-ban.

Az 1763-ban nyert nemesi ezimer négyfelé osztott vért
;

az

1. és 4. kék udvarban jobbról balra vont rézsútos arany pólya látszik*

a 2. és 3. vörös udvarban hármas fehér szikla középsjén pánczélos

kar könyököl, kivont kardot tartva. A paizs fölötti sisak koronáján két

kiterjesztett kék sas-

szárny lebeg, mindeni-

ken arany pólya, a szár-

nyak között pedig fehér

rózsa látható. Foszladék

jobbról aranykék, bal-

ról ezüstvörös. l

) Az
1811-ben nyert grófi

ezimer, mint itt a meísz-

vény is mutatja, csak

a grófi koronával sza-

porodott a paizs fölött,

melyre azután három

koronás sisak adatott, a

középsn a kék szár-

nyak, a két szélsn pe-

dig egy-egy pánczélos

kar kivont karddal, be-

felé fordítva láthatók

Foszladék, mint elbb, Innen aranykék, onnan esüstvörds.

Sándornak els nejétl leánya J o z é fa (v. Antónia) Inkey Im-

tmé, második nejétl báró Bedekovich Boz&liától, ki 1825. jun. 11-én

kora 68. évében halt megy gyermekei : Magdolna (meghalt 1837,

febr, 25-ób kora 67. évében Pesten.) Károly (szül. 1778, mhaií

1845.) ki alezredes volt. Francziska báró Degelmann Szvegye,

Miklós kirSl alább, és Adolf szül. 1790-ben, volt nádor huszár

kapitány.

Károly alezredesnek nejéti zsadányi Alraássy Jozefától gyerme

kei : II. Adolf volt rnagy, II. Sándor százados, ki 1844 ben kelt

egybe gróf Csáky Natáliával, és Malvina ki 1833-ban ment férjhez

hété Béd! Imréhez, özvsgygyé la 1845-ben»

) Adásai Scutft geuíiL terao 2111



82ÉCSEN.—SZECSET. 537

Miklós szül. 1782-ben. Hivatalos pályára lépvén a m. kir. ud-

vari kaiiczellariánál, ott 1810-ben mar titkár, utóbb valós, bels titkos

tanácsos, Pozsega vármegye fispánja, és Zsófia föherczeg asszony f-

udvarmestere volt Nejétl gróf Forgách Francziskától két fia : Ká-
roly és Antal.

Károly (szül. 1818.) a katonai pályára lépvén, mint rnagy

a Radeczky huszár ezredben , legszebb korában elesett Valeggionál

1848- ban. Özvegye báró Honriehs zu WolfswarfFen Leopoldina, cs. ker.

hölgy, gróf Coudenhove Károly ezredeshez ment férjhez.

Antal szül 1819. oct. 17-én, jeles államférfiú, 1848, eltt m.

kir. udv. kanczelláriaí titkár s tanácsos, 1858-han birodalmi tanácsos,

1860-ban valós, bels titkos tanácsos stb. Nejétl gróf Lamberg Er-

ne&ztina (szül. 1829. aprií. 23.) Erzsébet császárné palota-hölgyétl

három gyermeke a táblán látható.

A nezozékrend a következ :

Szécsen N.

Mátyás
1763.

I. Sándor
szül. 1740. f 1813.

kr</si fispán
1811. g?óf,

(1. N. N.
2. b. Bedekovics Boza)

I ti Józéfa- Antónia
(Inkey Imre)

Magdolna Károly Fra&cziska Miklós Adolf

f 1837. »*. 1778, (b. Degelmann) sss 1782. sz. 1790.

pozsegai fisp. huszár
v. b- títk. tan. kapit.

(gr. Forgách Francziska)

t 1845.

alezredes
(Almásy Jozefa)

Adolf
rnagy

H. Sándor
százados

(gr. Ceáfcy
Natália)

Maiyina
(b. Rédl Imre

özvegye)

II. Károly
sz. 1818. f 184a

alezredes

(b. fíonriehs

Leopoldina)

Antal
sz. 1819.

v. b. titk. tan.

(gr. Lamberg
Erneaztína)

Karolina
sz. 1853.

Francziska
sz. 1854.

Miklós
sz. 1857,

Horvátországban a család másik ágából Mária Terézia királyass-

zony korában 1760-ban Szécsen I g n á c z Szluinban, Jó z 6 f Növi-

grádon harminczadosok voltak.

Szeesey család. Szecsey vagy Szécsey György 1 698-ban

Borsodban szendröi aikapitány volt, midn Szabolcs megyében Takta-

Konézra királyi adományt nyert *)

*) Segostrum Do&ationaliuza
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1848- eltt S z e c s-e y nev család Pozsony megye nemességé so-

rában állott.

Satecsödy család. (Szecsodi) Vas vármegye jelenleg is virágzó

gyökeres s régi családa, melynek egyik tagja az si szecsodi birto-

kot Egyházas-Szecsdön jelenleg is birja. Gyöke csöivtnöki Csörnök

(az okmányban Cburnuk de Churnuke) fia volt István, ki

1205 ben II. András királytól kapta Örökös adományképen Vas me-

gyében Szecsöd, másnéven Lapsa helységet a Rába vize mellett ')

Ezen adománynál fogva István és ennek utódai SzeesÖdy <*k

nek neveztettek. Mint származott le a család a nevezett gyök-stl
kezdve, mutatják a következ a

) táblázatok :

I. tábla.
Csörnök

(v. Cburnuk)

Selke I. László

I. Adorján

I. Gergely
de Kajd.

1339—1376.

I. István
1 205. kapja Szecsdt.

II. István

.Folyt, a ÍL táblán.

I. Sándor
1283

I. Pál Tinán

I. Henrik Bernát
de Rukmér 1283.
1283. 1288.

II. Miklóe
1339.

Tercatény
(Tristianus)

de Kukmer
1283—88.

Ziiche

__1283.

Sebeük
1315.

TE Ádám. I. Miklós III. László.

1288.
i— - - :

I. György. II. Pál
ím

II. Henrik

BertaUn
1339.

I. András
Comes

1315-1362.

I. Lrinez
hoBpes.

1339.

II. Péter
1320- 1361.

fi Jakab
1398.

I. Mártú'i

I. Péter
1329.

I. Margit
1359.

L Mihály V. Mikló* II. Gergely Julianna

1339.1361. 1359. i3fí. 13G0.

111. János
1379.

II. György

11. Mihály
ogyhaza.'i szecsodi

plebánoB 1379-

VI. Miklós
1379.

') Fejér Cod. dipl. torno III. vol. 1. pag. 21. Az oklevél kelte a család

szerint, mint 1793-ban perben is felmuttattatott, 1209. évinek olvastntik, de Fe»

jdv szerint 205 ben kellett kelnie. — 2
) Családi közlés után.
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II. tábla.

539

l). Adorián
1283.

II. István, ki az t láhlán.

II. László
1283.

ÍII. István
1283.

IV. István
1339. 1376.

(Septhey Margit)

UI. Pál
1339. 1376.

V. látván
1417.

III. Miklós
vm 1356.

"Tv*. Mikló?

Iil. Mihály
1417.

í. János
1329.

II. János
vasvári
kanonok

1361. 1395.

Dómján I. Mátyás
1376. 1395. 1376.

(Óvári Klára) '«,» iT^tTT'
elbb Csemethey VU

"i**
06

Miklósné)
™w '

IV. István
1376. 1409.

N. leány 1406. Dávid
1406—1418.

1. Jakab
1376. 1395.

Folyt. m. táblán.

IV. János
1406—1418.

11. Gáspár
1525. 1543.

(Pária Bors)

I. Antal
1468.

I. Perettcí

1540—48.
JZarka.Kaia)

II. Aiital

1559.

itt. P<íter

Ilona

1457. 1468
baranyai

(Nagy György;

IV. György
1559.

(Törjék Kata)

II. Ferencz

VirjánoT'
1591.

III. Gergely
1591—99.

(Gazda Erzsc)

Anna 1599.

III. Ádám
1591.

Krzse
1590.

(Szemerei
Somogyi
Benedek)

Zsuzsi
1591.

II. András
1599.

Anna
1590.

(sz. balázei

Zole Ferencz)

Kata
1591.

Kata
(Czuk
Miklós)
1606.

Zsuzsi
(Stepbel
Mihály)
1606.

Anna
(Horváth
Marion)
1606.

'

VIL István I. Gál V.János Farkas
1554-82. 1558—76. 1524. 1524.

(Dobri Ilona) (N. Anasztázia)

II. Mátyás
1558-9.

(N. Anna)

II. LÖrincz 1586.

(F. ns. csi Csóy
Saru)

H. Ádám 1584. £rzse 1676.

(Hotka Kata (Sinko Menyb.)
utóbb Körmenáy Páiné)

Folyt, a köv. lapon

Zsófi

1568.

Kata
1568.

Ilona

1568.
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*

II. Ádám 1584., ki az elbbi lapon.

(BotkaKata)
utóbb Körniemty Pálné

IX. István 1580—1623.
(1. Pogány Kata
2. Dániel Kata

X. István 164&-92.

sz. gróti és

csákányi kapit.

(1. Potyondi Erzse 1651.

2. Svastics Bora 1681.

V. György IV. Ádám Zsuzsi Kata Erzse
1653. 1647—53. 1653—94. 1653. 1653.

(Segéd Júlia) (1. Boros (Opoka (Odor
István. Miklós) György)

2. Farkas
Eva 1682.

Mária Kata III. Gáspár II. Benedek
1681—98. 1681—98. 1654—1707. 1684
(Kisfaludy Gy.) (Szecsó'dyFer.)

J
(Czigán Margit)

János)

V. Péter
XI. István XI. János VI. Perenez

1654. 1671. 1682—1733.
(Nemesnépi Kata) (Babolcsay Júlia)

III, Imre

III tábla-

in. András
1684.

I. Jakab, ki a II. tálldn.

1376. 1396.

I. Demeter dedk
(literátus

1409. 1418.

III. György
literátus

_1457^1468.

II. Demeter

IV. László
1468.

^

I. Bálint

(Balba KaU)

I. Benedek
146a

V. Gvörgy
1540.

V. László
1548—3.

IV. Péter
1640. 1461.

VI. János
1559,

II Márton III. Ferencz Magdolna
1601. 1623. 1589. 1592. ICOI.

(De&peterics (Kövér Anna) (Medgyesi)

" za
vTlLJátosTö"^.
(Dömölki Orsolya

Éva 1630,

Osvald 1543—1573
(Klakóczy máskép
Goricsay Ilona)

Margit II. BálintVIII. István
1564. 1589. (Körmendy

Antal literátus XA
1571.

1564.

IX. János
1619—1661.

(Despotonici
líona)

u*m rnwm nwi**W.

Fo2$t, a köv. lapcn,

I. Imre V. Ferencz III. Bálint Orsolya
1612. 1613. 1611.

(Bagoly Zsuzsa 1652, '"T^T* (Válviv J?—i-»_^
,

Judit <q ,,.• ^

. Bora 1669. 1659. md.**01***''

VI. György

IV. Ferencz

J589.
X. János
_164<5.

IV. Gergely
1643—46.
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IX János, ki az dibbilapm.
1619. 1661.

(Despotonics Ilona)

VII. György
1660-69.

(Potyondy Éva)

Zsuzsi
1682—fc&

(Kardos Pál)

Magdolna
1674. 1680.

(Pálfy Bold.)

VII. Ferencz 16G0. 1703.

(Szecso'dy Kata 1698. 1732.

XII. látván Vili- Ferencz
1782. 1784. 1700. 1744.

(Bárdossy (Megyesi
Julianna) Bora)

Folyt. IV. táblán,

II. Imre V. Ádám Mária Kata Klára
1732-54. 1724—35. 1715. 1718-35. 1733.
(Tailiáa (Szalay^Kata) (Nagy (Gaiger (Vizlend-
Anna) L̂ Antal l7̂

idám) Sándor) vay Istv.)

(Csupor Anna
utóbb Szél Györgyné)

Ignácz 1756. Mária Kata 1765. Erzse
(1. Niczky Klára 1765. (Csoknyay (VerebéJyi
2. Dienes Judit) (Thury Jáo.) Pál) Imre)

II. Gábor
1772.

IV. Gáspár
1791. 1798.

IX. Ferencz f

XIII. János Kata I. Károly Sándor II. József f
f (BozolyN.) f f (Török N.

k vTjsl N."

IV. tábla-

XIT. István, ki a ZÖT. tátié* .

1782. 1734.
(Bárdosy Julianna

.. ,.
i ^, .

—

I. József IX. György XII. János, 1798. Zsóöa 1769.
1748—60. 1760.1780. (Storicz Éva) (Zigán Pál)

(Benkö Teréz) __
VL László Lázár Julianna

~"

1821. 1804. (Egerváry István)
(Kelemen Terézia) fRottn er Róza)

Lajos Fáni
(Hemetzberger Fer.)

Kálmán. II. Lajos. Gyula.

Kristóf H. Károly
f Vas várm. «z. bíró

r*~——* i

IV. Pál
J

- •- ^ II

X. György.

IV. Mihályt

Ludmilla 1860.
(Eozs György)

Még egy élo' ága van a családnak, melyet rószletesebbk adatok
hiányában az elbbi táblázatokkal összekötni nem tudunk, mely azon-
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ban — úgy látszik — s III. tábUui álló II. Mártonnak egy fiától,

tán I. Imr é-töl ered, s mely Fejér megyébe szakadva, most Nógrád s

egyéb megyékben is honos és ily családfa szerint terjedt szét

:

V. tábla.

IIártón
1660. körül

k. ke«i lef. lelkész
(Kovács Erese)

Mihály
k. kessi re/, lelkész

(Sebestyén Kata)

I. Jáaos
k. kesxi r. leik

(Sáry Erzse)

Kata
(Kis Dániel)

Sámuel
Csajágon birt. f 1805.

(Timár Sára)

Mihály
1 1826.

Mihály
1778. 1809.

kapit.

(Oláh Eva^

Mihály
(Faragó Zsófia)
i «

• ^ —
Sándor.

János. István

János se. 1790.

Veszprémbl Nógrádba
biztos 1832—50.
1861. számvev

úBenicz Nagy Jolianna)

Sándor József Oyala Mária Otsilia Róza
sz. 1829. az. 1837. sz. 1850. | Kainiczky (Mescha

Pálné; Andrásne)

A család történetére nézve következ okmányi kivonatok nyúj-

tanak adatokat

:

1283-ban I. Istvánnak (ki Stefk és Chepan alakban is eléfordul

az okiratokban), unokáiT erestyén (Tristianus) Z u c h e, II. Ador-
ján, II. László, III. István, L Sándor, I. Henrik ésBer-
n á t Szecsöd fölött megosztoztak, mely alkalommal a kegyuraság (Pa-

tronatus) úgy a királyi kisebb haszonvételek (jus regale) valamint a

családi iratok is osztatlan állapotban, közös kezelés és felügyelet alatt

tartatni rendeltettek.

1288-ban Terestény, I. A dórján, I. Mi klós és I. Hen-
rik osztoztak Kajd, Szecsöd, Kukmér, Selk, és Churnuke (Csöröt-

nök) fölött

1339-ben L András, L Gergely, VL Pál, Bertalan, II. Miklós, I.

Lrincz, II. Péter, I. Mihály, III. Miklós és I. János ugyan azon ja-

vakban és ismét az 1288-ik osztály alkalmával megállapított föltételek

mellett megosztoztak.

1356-ban IV. István, III Pál, III. Miklós testvérek közt volt osz-

tály Egyházas-SzecnÖd felett
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1361-ben I. András kukméri egész illetségét 60 markáért 10

évre elzálogosítja.

1406-ban Óvári Klára Chemetey Miklósnak, utóbb Szecsödy

Dömjén özvegye, IV. István, ennek Dávid és IV. János fiai, ogy I. De-

meter (I. Jakabnak fia) által a hitbérrc, úgy Szecsödy Dömjémiei nem-

zett leánya a leányi negyedre nézve 12 márkával kielégítettek.

1417-ben (dnica prox. ante festum b. Urbani papae) Szecsöd és

Kis-Kajd helységre Zsigmond király Szecsödy L Demeternek, Dá-

vidnak, IV. Jánosnak, úgy ÜL Fái fiainak V. Istvánnak és ül. Mihály-

nak (nj) adomány levelét adott.

1418-ban ugyan csak Zsigmond király Szecsödy I. Demeternek,

általa Dávidnak és IV. Jánosnak, úgy V. Istvánnak (Pál fiá?»ak), vala-

mint ezek örököseinek és

utódaiknak czimeres leve-

let adott, mely szerint a csa-

lád cslmere — mint itt a

inetszvény is ábrázolja —
balra dlt vért, frész vá-

gással két udvarra osztva,

a fels (vagy jobb oldali)

arany udvarban piros ró-

zsafej, az alsó vörös udvar-

ban arany rózsa díszlik. A
paizs fölötti sisak koroná-

ján két sasszárny lebeg,"a

jobb oldali arany szín, vö-

rös rózsával, a baloldali

vörös 8zinü, arany rózsával.

Foszladék mindkét oldal-

ról aranyvörös.

1438-ban Szecsödy I.

Gáspár, ki a táblázaton

nem áll, (s tán VIL Mik-

IÓ8 vagy Dávid fia volt?) Vas vármegyének alispánságát viselte. «)

1457-ben IV. János, Ilona leányát baranyai Nagy Györgynek

*) AzOstffy nemzeteeg levelei szerint 2. Nío 9. alsó-Mopori Nagy Imte
közlése után.
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(Georgio Magnó de Baranya) eljegyezvén, minthogy menyegzi ruházat-

tal illöleg el nem láthatta, azért a szecsödi, kis-kajdi és septei (Vas

megyei) úgy & pásztori (Gyr megyei) községekben létezett birtokai-

nak feiét minden hozzá tartozó javadalmakkal és illetségekkel, neve-

zett leányának és vej ének, úgy ezek örököseinek (III. György önkény

-

tes jóváhagyásának hozzájárultávai) oly feltétellel örökítette el, hogy

az esetre, ha Nagy György bár mit szerezne, azt I. Antallal megosztja,

ha pedig bár melyikok örökös nélkül halna meg, minden ingó és ingat-

lan javak az életben maradottra száljának.

1468. berki Pázmán Péter, ennek nvére Apollónia, úgy septhei

Lukács és Balázs, — Szeesödy I. Antal, III. György, IV. László és

I. Benedek ellenmondásaik daczára is —- a septei határban fekv két

hold földnek birtokába vezettettek.

1524. Pázmán Ágoston kis-kajdi pusztabeli birtokát minden hoz-

zá tartozókkal Szeesödy II. Gáspár és I. Ferencznek, úgy ezek által

V. János és Farkasnak (Gáspár fiainak), valamint ezek utódai s örö-

köseinek a vasvári káptalan el 'itt bevallja.

1543, Kalózfalvai Thaba Péter és Ferencz, az elbbi György é*

Ferencz, az utóbbi pedig Ferencz, János, Mihály fiaik terheit magokra

véve, minthogy N.-Kalózfalva iránt folytatott perök költségeinek fedezé-

sére Szeesödy II. Gáspártól és I. Ferencztl 50 magyar forintot köl-

csön felvenni kényszerültek, annál fogva Zala megyei k. kalózfalvai

egész illetöségöket ezeknek a vasvári káptalan eltt elzálogosítják.

1543. hídvégi Polány Ferencz Vas megye alispánjának bizonyít-

ványa arról , hogy Szeesödy IV. Pétert és Osváldot, továbbá

Bakos Jánost, Bora Tömördy Györgynét, Ilona Toiköt Mátyásnét, má-

sik Bora patyi Patyi Mátyás, és Ilona patyi Patyi QtyUrgy özvegyei-

ket, a váthi, kis-vépi, úgy suránfölde pusztai birtokaikba, melyeket her-

náltmesteri Mesthery György erszakkal elfoglalt, visszahelyeztette és

bevezette.

1662-ben Szeesödy X. István szent-gróti kapitány volt, 1676-

ben pedig törökfogságba esett, miért, hogy e fogságból megválthassa

magát: 1681-ben nejének (Svastics Borának) úgy Mária és Kata-
lin leányainak a locsmándi (Soprony megyei) tétényi (Mosony me-

gyei) ugy Korong ós Rönök (Vas megyei) birtokait, minden ingóságo-

kat, épületeket, valamint az egyházas-szecsödi si jobbágyi birtokait

3000 ftért a vasvári káptalan elltt bevallja. Haza szabadulása után

1691-ben Csákányi kapitány lett.

1679-ben III. Gáspár Lenti (Nemti) hadnagy, 1691-ben iend-



SZK€8I)Y. 546

vai véghlovas fhadnagy, szintén törökfogaágot szenvedett, és e miatt

birtokainak nagy részét eladói kénytelenítetvén, oly szegénységre ju-

tott, hogy 1697-ben Szecsdy Katalin Szecsdy VTL Ferencz neje tar-

totta és a család tagjai adakozásából ruháztatott.

II. Benedek, valamint ennek V. P é t e r és HL András fiai,

kik 1 684-ben Dömölky Páltól Mihály&n (Vas megyei Kemenesallyai já-

rás) !

/« jobbágyi telket vettek 114 talléron, csupán családi értesítés sze-

rint helyeztettek a családfára, miután a vasvári (most Szombathelyi) káp-

talanban lév bevallásban IL Benedeknek atyja nincs megnevezve.

1689. egyházas^szecsdi Szecsdy István Baxafalván (Zala me-

gyében) egy telket ád Sooa Györgynek és nejének Szép Magdolnának.

Még egy él ága van a Szecsdy családnak, mely az V. táblán lát-

ható. Ennek kezdje Szecsdy Márton, igen ifjú korában Rákóczi

György seregében szolgált, és 1644-ben vallását változtatva, a sáros

pataki collegiumban theologiát hallgatva papi pályára lépett, és Fehér

megyében KisKeazinref. lelkész lön. Fia Mihály, valamint unokája

J á n p s
;
ugyan azon egyházban voltak lelkészek és pecsétnyomóikon

a Szecsdy czímeren kivül nDeus providebit" körirattal éltek*

Említett Mihály lelkésznek másik fia Mihály, 1826-ban halt

meg ; harmadik fia Sámuel Veszprém megyei Csajágon közbirtokos

volt. Meghalt 180-ben. Nejétl Timár Sárától egyik fia Mihály ka-

tonáskodott és kapitányságig vitte, 1778-ban a török, 1792—1809. a

franczia, (mely idkben 1794-ben mint már rmester arany érdem

pénzzel is jutalmaztatott) végre 1812-ben az orosz háború bevégezteig

minden hadjáratban és számtalan ütközetben vett részt Fiai kik közül

János 183Utol katona, és unokája a táblán látható. Testvére János
(sz. 1790.) a Veszprém megyei fölkelt gyalog seregnél a gyri ütközet-

ben kapott sebeibi kigyógyulásaésa franczia fogságból kiszabadulása

után hadnagy, a fbikelt sereg eloszlása után azon megyében 1822. évig

biztosi hivatalt viselt ; ekkor házassága folytán lakását Kürtösre Nógrád

megyébe tette által, hol 1832—1850-ig mint esküdt és biztos szolgált és

mint megyei küldöttségi tag Gömör, Hont, Zólyom megyékben táblabí-

róvá neveztetett. 1861-ben Nógrád megye számvevje volt 1818—1821

,

és utóbb is néhány értekezést közlött a Nemzeti Gazda, ós Tudományos
Gyjt köteteiben. Gyermekei közül Sándor 1848—9-ben honvéd,

1861-ben tiszt, esküdt volt.

Nincs a családfán azon Szecsdy Máté, ki 1566-ban Sziget-

várnál Zrínyi Miklós alatt esett el ; *) ha csak a Mathaeus és Ma
*)l8t?4nffy Hint, 1685, kiad, 313. & Irinyi Mikién munkái.

MAOYABOSiElo C«AX,ÍD*I X. KÖT. 86
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th i a s nevek könnyen Össze téveszíhetésénél fogva nem azon II.

Mátyás, ki a II. táblán, mint 1558—9-ben élö említetik, és kinek

csak három leánya maradt. Nincs a táblázaton azon Szecsftdy Mária
sem, ki 1774—82-ben Vajdeman Antalné volt.

Megjegyzend még, hogy a család név a régiebb okiratokban de

„Zechewd" és Z e c h e u d alakban fordul elé, s csak a XVII. szá-

zadban kezdték a család tagjai magokat n$zeesödy
a-nek írni. A táblá-

zaton eléforduló évszámok azon okmányok kelteire vonatkoznak, me-

lyekben az illet családtagok, mint élk említetnek.

A most élk közfii IV. Pál Zala megyében lakik Andrásbidán,

II. József ága (III. táblán) elszegényedve Vas megyében Szecs-

dön székel.

&gec7<e család. Szeeze György a Kolos családból való, 1628

ban Komárom megyei Ács helységet kezdé megnepesítení. l

) Lásd

Kolos cs.

Szedliezky család 1793 ban kapták Szedliczky József és

András a czímeres nemes levelet I. Ferencz királytól. Czímerök

négy felé osztott vért; az 1. és 4. arany udvarban fekete ló ágaskodik,

nyakában arany lánczon érez-trombíta csüng ; a 2, és d-ik kék udvar-

ban, zöld téren febér pellikán feszkél, fiait mellé vérével táplálva. A
paízs fölötti sisak koronáján pánczélos kar könyököl, kivont kardot

villogtatva. Foszladék jobbról aranyfekete, balról ezüstkék. *)

í§#ediuáky család. Pozsony vármegyei nemes család, melybl

Galanthán lakott Szedmáky Mihály, ki 1717-ben HL Károly király-

tól kiadott czímeres^ nemes levélben nyerte nemességét. 3
) Czímere a

p&izs kék udvarában zöld téren álló ketts farkú oroszlán, els jobb

lábával három nyilat tartva, a paizs fölötti sisak koronáján két kiter-

jesztett fekete sasszárny között fehér pellikán fészkel, fiait melle vé-

rével táplálva. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról aranykék.

Tán a nemesség szerz Szedmáky Mihálynak fiai Ferencz és

Antal, kik Trenesin megyében az 1 750. évi nemesi összeírásokban

említetnek, az elsnek neje Ján&zky T'3:ézia, a másodiké Jánszky Mag-

dolna volt,

Szedmákv János 1826-ban Pozsony vármegye esküdtje.

Siedluiczky család. (Cholticzi) Sziléziai nemzetség ; itt annyi-

') Fényes, Komárom várm. 142. lap.

*) Adatai Scuta gentil. tomo XII.

*) Coliért, herald, m o. ö8. és Adami bouta gentil torna 3LIÍ
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ban fel említend, a mennyiben Venczel és Albert testvérek

1546—1556-ban az Arvai urodalomban birtokosok voltak. St Ven-

czel az Árva megyei fispánságot is bitorolta mindaddig, míg 1557-

ben I. Ferdinánd király az említett urodalmat Thurzó Ferencznek ado-

mányozván, a fispánságot is erre át nem ruházta. Szedlniczky-nek

18,338 f. 25 kp. beruházási összeget Thurzó kifizette. — Még elbb, t.

i. 1554-ben Szedlníczky Venczel, testvérét Albertet kifizette az árvái

uradalomból. Utóbbi ivadékaihoz a családnak semmi közünk.

Szegedy család. (Mez -Szegedi) Dunántúli Vas, Zala, Vesz-

prém stb. megyei birtokos család, mely valószínleg Mez-Szegedrl

származott. Ismert törzse Szegedy F e r e n c z Kassán hadbíró volt,

midn Rákóczy L György fogságába esett, innen megszabadulván, ér-

demeiért III. Ferdinánd király 1646, aprii. 27-én Bécsben kelt okle-

velében biztosítja öt, hogy mihelyt az országban bármi jogon egy, 8000

ft. értekü jószág a koronára száll, azt 'azonnal neki adományozandja. *)

Ezután a Dunántói gr. Nádasdy Ferencznéi lett Praefectus. Nejétl

Angyal Judittól maradtak gyermekei István, Mária Chernél

Gyorgyné és I. P á L

Nevezett I. Pál 1698-ban már Vas vármegyének, utóbb az

egyesült Zala és Somogy vármegyék alispánja volt 20 évig. Megyéje ré-

szérl többször országgylési követ is. Mint a Dynastia híve L József

király koronázásakor arany lánczczal diszítetett föl , mit neje végren-

deletileg mindég a család legidösbje által kivánt családjánál riztetni.

Többször járt a megye részérl követségben is az udvarhoz, és egy Íz-

ben 1683-ban gr. Draskovics Miklós országbíróval. A Rákóczy forra-

dalom alatt Szalonakon és Sopronyban, Lékán és Lánzséren vonta meg
magát mintegy 6 évig. nyerte családja részére Köveskútra és Acsád-

ra a kin adományt. 2
) Els neje Szily Magdolna volt, kitl csak egy

leánya maradt : Borbála szent-györgyi Horváth Józsefné. Második

neje volt telekesi Török Kata, kitl következ kilencz gyermeke ma-

radt : 1. Antal katonai pályára lépvén , alezredességig emelkedett,

meghalt 1773-ban. Nejétl Gundl Teréztöl utódai nem maradtak. 2.

Ignácz, ki mint a Dynastia híve Hajnácskben 1709-ben Bercsényi

parancsára lefejeztetett 3. II. Ferenc z, kirl alább. 4. I. László,
róla szintén alább. 5. János szül, 1699, april. 4-én, Jézus társa-

') Kaprinay Mna. A. tomo XXXIIÍ. f. 26C.
7
) Ugyan ott 268 Szegedy János valaha családja története'ról.

3ö«
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s&gába állott-, jogi munkáiról általában ismeretei íérflú. l
) Meghli

1761. dec. 8~án. 6. Innocentia Pozsonyba orsolya szz és fejede-

lemri. 7. Zsuzsanna 1 747-ben mar Sibrik Ferencz özvegye. 8.

Mária Inkey Jánosné, 9. Judit Festetich Kristófhé.

Nevezett Lászlónak, ki 1750—60-ben a Dunántúli kerületi tábla

ülnöke, 1770. és 1774-ben mint jubilatus és cs. kir. tanácsos jelöltetik,

nejétl Majthenyi Polexiuától gyermekei voltak : Pál jezsuita, utóbb

(1787.) Székesfejérvári olvasó kanonok, Magdolna, Mária, M a r-

g i k és Jáuo s pap.

II. Ferencz 1733-ban élt. Els nejo Palkóvich Magdolna, a

második Somogyi Róza volt. A elsöto! következ három leánya maradt :

Zsuzsanna Biró Ferenczné, Francziaka Rimanéczy Adámné,

és Borbála Salamon Sándorné, a második feleségétl két n'a : II. I g-

n á c z és I. M i h á l y, és leányai : Anna báró Kauch ezredesné és

Mária Biró Józsefné születtek.

Mihálynak nejétl Móricz Annától fia volt Károly cs. kir

kamarás, ki 1858. se.pt 3. kora 79. évében halt meg Hermánban és el-

temettetett a családi sirbolba Acsádon. Utódai a táblán láthatók.

II. lgnácz 1773-ban vette nül Rosti Katalint; és ettl szület-

tek gyermekei : III. Ferencz, Rozália Kisfaludy Sándorné, ki

1832-ben halt meg Sümegen, Antónia és Katalin.
III. Ferencz szül. 1787. körül, az ötvözi pusztán. 1809-ben

a Zala megyei uemesi fölkel seregnél mint kapitány vett részt a gyri

ütközetben. 1815— 1819. Zala megye alispánja volt. Az 1825. évi or-

szágyillésen azon megye követe, majd Szabolcs megye fispáni helye-

tease, 1829-ben a hétszemélyes tábla ülnöke, nem sokára VerÖcze vár-

megye fispánja 1842-ig, midn hivatalairól lemondott A magyar aka

demia igazgató tagja és cs. kir. kamarás volt. Meghalt Bécsben 1648.

maj. 24-én. l
)

Az eddig említettek nemzékrendje a
) következ .

') Lásd Magyar Írók. Életrajz gyjt II. 802. Egyik munkájában Rufcrí-

oae seu Synopses Tituiorum ete. Jurie Hangár III. 230. lapján családjáról is

kfétöt adatokat

3
) Magyar Akadémiai Almanach 1863. évre 258. iap.

s
) öenea). aath. tomo I. ~ Schönfeld Adele lexic. L 205. — Kaprinay

id. h. Btb.
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L Fercncz
1646,

(Angyal Judit)

litván Mária I. Pál
(Chernél 1698. 1710.
György) Vas, Zala, Somogy

aHpáüja.
(1. Szily Magdolna

2. Török Kata)

T *P Antal ** II. Ferencz László János Innoecntia Zsuzsa Mária 5r

2; & alczredefeo? 1733. 1750. 1774. jezsuita apácza (öibrik (Inkey Bí
ö- (Gundl |,(1. Palkovics ker. t. üin. f 1761. Györgye János ™
§ Teréz) g Magdolna (Majthéoyi Jjfl

5^ -»- 2. Somogyi Pelex.) *

P g Só
?
a

)

r

"pál~"
~ M^olnaT^ §

^ i fejérvári pap. bt*

kanon. 1787. f g?

tW

§• 1-tl Zazsi Fáni Bora 2-tól H. Ignácz Mihály Anna Mária
c, (Bító Fer.) (Rima- (Salamon 1773— 91. (Móricz (b. R&uch (Biró
g* nóezy Ferencz) • (Konty Kara) Anna) ezredesi József)
I Ádám) i

{

CS . J _J
Ferencz Róza Antónia. Kata. Károly

bz. 1787. f 1848, f 1832, cg. kir kani.

septemvir (Kisfaludy f 185&.
fispán. Sándor)

Sándor Miklós Lajos Imre Ántaí, István Mária Karolina
'

ííl
"* ISfá' (Majlath (b Essch cs. k. h.

Mária Janka) __ (gr. Zichy
ca* k* h) H£aro£ Irma^ llerman)

3.
CR

György. Béla.

Á mez-szegedi Szegedy családnak egy másik ágáról kövei

k*z *) nemzékrend ismeretes *

1. Gá&pár
(Ekcsy Orsolya

EL Gáspár
(Schvaehoda Hona)

Láesió Miklós Zsigmond Bálint Éva Magdolna András

Ferencz VT"r" ' (Kisfaludy (Somogyi (Acsády

rr..-^--- m ífL Kata) Miklós) Fái vetapr. áliap
!?«-» (Bokros .

' r r

aiHjc|ányi
Tnlianna 1770. Judit£MmY Julianna 1770. Judit Anna

' (Kerekes (Andraánszky (Makripoeláry
,

Xm . Mihály) Zsigmond) Ferencz)
Kata Fái. Julianna

(Vlszocsásjyi

András)

5

) SehÖBfeM Iá h. I. 208. és pe^bsli iratok.



550 SZEGEI >Y

Ugy látszik, — II, Gáspár ugyan az, ki a Trencsin megyei ne-

mesi összeírás szerint Chumezen birtokolt, és fia L á s z 1 ó az, ki ugyan-

azon összeírás szerint

1768-ban Fels- Vadi-

cson bírt vagy lakott

Egyébiránt ezen ág a

Kisfaludy és Acsády

családokkal összeháso-

dása által Dunántói is

érdekelve volt, és igy

aligha azon Dunán in-

neni ág ez, melyrl Sze-

gedy János a jesuita ér-

tette azt, hogy családjá-

val semmi összeköttetés-

ben sincs.
v
)

A család czímere —
mint itt az ábra mutatja

— a vért kék udvará-

ban repül egy fej fo-

kete sas , sárga jobb lá-

bával arany kiráiyipál-

czát tartva, bal lábával

pedig arany markolatú pallóst lefelé, ugy hogy a pallós a paizs alján fek-

v zöld dombba mélyed és a sas mintegy ezen tartózkodni látszik, a sas

feje fölött zöld koszorú lebeg. A paizs fölötti sisak koronáján hasonló

helyzetben a paizsbelihez mindenben hasonló sas ismétldik. Foszladék

jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Tán szintén e család ivadéka volt azon Mezszegedy Anna, elbb

Várady Pálné, utóbb Hartyányi András szepesi kamarai tanácsos neje,

ki 1670-ben Szabolcs megyei részbirtokokra kir. adományt nyert, és

1680-ban mármint özvegy panaszkodott, hogy els férjétl fiát Mihály

si javaiból ki akarják tudni.
a
)

Szegedy család. (Dombai) Ismeretes közülök dombai Szegedy

F e r e n c z, kinek nejétl Lónyay Borbálától fia ismét F e r e n c z, ki-

nek leánya Klára Pogány Lajos referendarius neje volt.

*) Kaprinaí id. h.

) Kéziratok,
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Si6$e<!f család, (Pesti) Erdélyi nagy-enyedi nemes csaiád,

melynek három nemzedéken családfája *) következ :

Pesthy Saegedy István
(Imre Erzse)

i

György Márton
lak. N/Enyeá 1770.

(zabolai Konya Zsuzsi)

Rebeka 1770, Sámuel - Zsubsí

(Szathiuári sz. N.-Eayeden bajadon
Pap Zsigmond 1747. n aj. S. 1770.

kolozsvári jegyz f 1770. jul. 5.

Nem e család ös'e volt e ? azon Szegedi István, kit mint ken-

gyelfutóját Bethlen Gábor 1619. táján megadóHiányozott és niegneme-

sített azon elszánt készséges szolgálatért, midn a Morva vízénél egy

hid leszakadása által élete veszélyben forgott
a
) <— nem tudjuk*

§*eg^d$? család. Szegedi Gyr g y és Mik 1 ó s 16QÖ-ban

kaptak czímeres nemes levelet. Czímerök a paiss kék udvarában zöld

téren álló vitéz, vörös ruhában, mellén fehér pánczéllal, fején sisakkal,

lábán fekete csízinával, kezében kivont kard hegyén levágott török fe-

jet tartva. 8
)

Utódaik ismeretlenek.

Megemlítend még, ámbár családi eredetét és összekötettését nem

ismerjük, Szegedy F erén ez, ki elbb váczi, 1669-tl egri püspök,

Heves és Küls-Szolnok 1 e. vármegyék fispánja, cs. k. tan. és kan-

czeliár volt. Meghalt 1675-ben, 4
)

Szegedy család. (Hidegvízi) Közülök Ferencz Alsó-Fejér

vármegyei táblabíró és birtokos, fiával Ferenezezel, ki szintén

táblabíró volt, 1849-ben N.-Enyed feldulásához az oláhok által öletett

meg, daczára, hogy életöket Prédán oláh vezér (muzsinai oláhpap) 200

ftért biztossá, a pénz átvétele után ket még is legyilkoltat*.
s
) Fe-

reneznek másik fia János volt, kinek özvegye Nagy Klára és gyer-

mekei O-Lapádon A. Fejér megyében birtokosok.

Ssegedy emláé. (Gyulafejérvári) Közölök Ignáez Küküil

megyei pénztárnok, utóbb fbíró 1825. körül. József ugyan akkor

') Halotti beszéd Pesthí Szegedi Sámuel fölött.

*) Kemény János Önéletírása. Kiadta Ssaiay L. 62. lap.

*) Adami, Seuta gentil. tomo XII.
4
) Ennek ajániá Ágoston Péter : „Hiirra **eio gzaráwMk* csdmü kony

veesk^jét Nyom. 1672.

*) Ttfrdk Antal közlése szerint, és Nagy Enyeds album. Sserkeízté 8z.--

tógyí Sándor 1851 S7. lap.
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torvéoyazéki álnok, Rozália azon megyében mikeszászi és lankai

birtokosn.

HzegQÚy realád. {Alvinczi) Közülök Sámuel kir. táblai ügy-

véd M.-Vásárhelyen.

Siegedy család. (N. Enyedi) Alsó-Fejér megyében birtokos;

közülök Sámuel 1848. eltt ott szolgabíró volt, de kinek csak leá-

nyai maradtak.

Ssegedy család. (Zeteiaki) Udvarhelyszéki székely család,

mely Zetelakán székei. Közülök Pál az 1790/1 évi erdélyi ország-

gylésre Zetelaka követe. Mihály fkormányszéki tanácsos, özve-

gye Daróczi Ágnes.

Elönév nélkül is többet lehetne Erdély földérl elésorolnunk,

így Sámuelt, Kraszna megyei birtokost, ki ott 1848. eltt számvev

volt. Szegedi Józsefet, ki Nagy-Enyeden 1772-tl hosszú ideig hit-

tani tanár volt. De kiknek családi összeköttetések ismeretlen.

Szegesdy esalátl. Hont vármegyei nemes család , melynek a

XVII. században élt törzse Szegesdy Gáspár volt, kitl a családfa kö-

vetkezleg terjedt 3zét

;

I. Gáspár
1630. körül

(Bajcsy Ilona)

Pál
Bazinban

Pozsony várna.

Márton
(Siraky Judit)

Zsuzsi

(Bondor Istvánné
Bazinban)

II. Gáspár
(Bak&lár
Zsassi)

Györgv

(Murányi
Kata)

Erzse
fJakobey
Jakab)

Zsuzsa 1782.

(1. Nátkay
László

2. Egry András

L János István Mária Judit

(Fekete Mária) (Ambrus (Lábody (Gyürky
Bora)__ Pál) János)

Pál"""

Miklós 1721.

(Czagány Kata)
í III ^«—» »»—J\m+* -

III. János XI. Márton
(Bobok
Ilona)

npái
-1

Jakab
(Krúdy
Kata)

Gábor.

Dániel 1721.

(Szentkereszti

Mária)

II. János
(Balogh Fruzsinak

Kata András. Bora. Janka. Klára.

(Bolgár
József)

Mátyás Zsuzsi Mária Erzse Anna Judit

1785? (Bobor (Csesznak (Plachy (GyürkV 1788.

Gábor) Istv.) Márt. István)

'""kata
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1 729-ben Szegesdy Mátyás ellentmond Keliio Ádám és társai

beiktatásának Hont megyei Felsö-Tihur helységbeli részre nézve. ')

1732. april. 15-én Szegesdy Oyörgy Ipolykesziben, és ugyan

azon napon testvére Zsuzsanna Sirakon Plachy Mátyás sógoruknak

Fels-Cseriben fekv és Cseszn&k Andrásnál zálogban lév birtokrész

kiváltására engedélyt adnak. *) Ugyan azon napon ezt cselekszi .Sze-

gesdy Miklós Terbegeczen és Szegesdy Mátyás szintén ott.
8
)

1738-ban a táblán álló Daniéinak négy leánya, és Juditnak Bo-

bor Gábornénak leánya Bobor Kata ellentmondanak Nesith Horváth

László bevallásának, mely szerint a nagy+úri részt Szentkereszty Mi-

hály és Istvánnak adták.

A család czimere — Szegesdy Györgynek 1732« évi pecsét nyo-

mata szerint — a paizsban madár, a paizs fölött koronából nemt* emel-

kedik ki, maga fölött fátyolt tartva.

A család jelenleg is Hont megye kisebb birtokosai közé tartozik,

névszerint birtokos a család Terbegeez helységben. Az utóbbi idkben

Szegesdy Ádám terbegeczi birtokos 1 824-ben Hont megyei rendsze-

rinti esküdt, 1830—1836-ig aladószed volt.

Szeglii-Kie o&aiád. Adományos nemes család, eredetileg Zem-

plin megyei, innen Ung és Borsod megyébe is elszármazva. Igazabban

a család neve „Kis"- és elneve ^Szeghi." Családfáját hitelesen a

XVII. század második felére vihetni föl az akkor élt Szeghi Kis J á-

nsig, kitl az utódok következleg 6
) származtak :

János
1680. körül.

Tamás József

t

István

Károly-Fer.
Bor&cdba
telepedett.

f I7SÖ.

(Hot?a Rebeka)

Ferímez Gábor
Palágyon Zemplinben

1753. N.-Tárkáayban
1758/

Gáspár
I73á.

Ungban
k< Gej#ezön

Fái
1732.

Ungban
k. Gejó'czdn,

József 1808.

Borso(ii alisp.

~LteIóÜ32.
Borsodi számvev
(Faulikovics Mária)^_

Gyula. Lajos. Zsigmond.

II. Tamás 1832.

kamar, ügyész
(Magyar Ágnes-Karolina)

Károly Sándor Gábor
altigyé&z 1882. káplán levéltárnok.

1882.

') Szentbenedeki Convent Cap&a H. fase. 8. nro 21.
a
í és 8

) Eredeti
4
) Szentbenedeki Convent Prot 6. B. pag. 339.

*) A család által közlött hitele* iratok nyomán.
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A tábla élén álló Jánosnak fiai közül Istvánnak fiai, Ung
megyében Kis-Gejczön lakozók, Zemplin vármegyétl nyert nemesi

bizonyítvány mellett nemességeket Ung megyében 1732. dec. 30-án

kihirdettették.

Tamásnak fiai, nevezetesen Ferenc* Palágyon (Ung m.), G á-

b o r Kis-Tárkányban (Zemplin m.) laktak, Károly- Ferenez pe-

dig ekkor már Borsod megyében Erndön lakott , mindhárman Ung
megyétl 1753. évi april. 3 án nemesi bizonyítványt kaptak. A kett-

nek utódait nem ismerjük, de

Károiy-Ferencz, ki Borsod megyébe telepedett és pedig

elbb Tibold-Daróczra, utóbb Erndre, s végre innen Miskolczra, Ung
megyétl nyert bizonyítványát Borsod megye eltt 1754. febr. 14-én

kihirdette. Meghalt 1765. febr. 27-én. Nejétl Hotta Rebekától, ki 1789-

febr. 24-én halt meg, két fia maradt : J ó z s e f és II. Tamás.
József Borsod megyénél házi és hadi fpénztárnoki hivatalt

viselt, majd második helyettesített alispán volt, mely hivatalt 1806-ban

letévén, a megye elkel táblabírája lett. 1807-ben az országos se-

gedelmek és a nemzeti Múzeumra tett ajánlatok pénztárának gondvi-

selje, 1809-ben a Borsod megyei gyalog és lovas seregnek, úgy 1809.

és 1813-ban a Borsod által állított könny lovasok kikészítésére ügyel
megyei biztosság elnöke volt. Fia László 1809— 1815-ig becsületbeli,

1815-tl 1825-ig els aljegyz, ekkor számvev 1 832-ig és még tán

azontúl is, a midn nagybátyjával II. Tamással együtt (1832. nov. 7-én)

Borsod .megyétl si adományos nemességükrl elismervényt kaptak

fiaik neveinek beiktatásával együtt. Jelenleg Szendrön lakik, hol köz-

birtokos.

II. Tamás ifjabb éveiben Borsod megyében esküdt, utóbb

mint ügyvéd a sajó-ládi politieo fundationaie és a tapolezai apátúri ura-

dalmak rendszerinti ügyésze, még 1832-ben is, midn testvérével és

fiaival együtt Borsod megyétl nemesi bizonyítványt vett ki. Nejétl

Magyai* Ágnes Karolinától fiai : Károly Borsod megyének volt al»

ügyésze, Sándor alsó-szent-györgyi káplán 1832-ben és Gábor
Borsod megyének volt levéltárnoka.

Józsefnek elhalt nejétl Paulikovics Máriától fiai Gyula, La-

jos és Zsigmond.
A család czímere a paizs kék udvarában hátulsó lábain álló orosz-

lán, els jobb lábával kivont kardott, a balban levágott török fejet tart

va. A paizs fölötti sisak koronáján férfi kar könyököl, kivont kardot

árva. A paizst foszladék veszi körül.
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Szeghy eMlád. Sáros megyei nemes család, birtokos jelenleg

is Szeghy István és Ferencz *) személyében Sáros vármegyében

Topoly-Bisztrán.

Egy ágának töredék nemzékrende ez :

Benedek

Lajos
(Bertbóty Anna)

ki 1705. már
Viczmándy GySrgyné)

Erzsébet Lajos

(Bévész Ferencz 1751.

1691. 1705.)

Ugyan e családból Szeghy Zsigmondnak Révész Erzsébet-

tl fia László 1 730-ban élt.

Egyik utód Szeghy Gyula lak. Zemplén megyében N. Köves-

dcn, birtokos Sáros megyében Bisztrán és Hanusfalván, 2
)

Szftghy család. (Tridworei) Trencsin vármegyei curialis nemes

család, mely Tridvornak jelenleg is birtokában van. Tridvor helység-

nek hajdán birtokosa a Ludbreghy család volt, melybl Ludbreghy

István fiu magzat nélkül hunyván el 1590. táján, birtokát a kir.

ügyész foglalta el, és azt 1601-ben bizonyos kamarai tisztnek adomá-

nyoztatok Azon Ludbreghy Istvánnak leánya Dorottya az uj ado

mányos szerzvel az atyai birtok iránt egyezségre lépett és igy ma-

gára ruháztatta az si tridvorei jószágot 1647. körül, férjhez menvén

pedig Szeghy István hoz, ez által a tridvorei Szeghy családnak s-

anyjává Ion A családfa •) kvetkez :

Ludbreghy Is^án
f 1590. kör-;

Ludbreghy Dóra
(Szeghy Istvánná)

Szeghy Mihály Szeghy Miklós István Bora 1612.

Dorottya
1682. (Sztupiczky Dániel)

Turszky Márton) Miklós Zsófia 1651.

1728. (Brodnyánszky

1748.
i
—-^—

«

István.

') Fényes Geegr. Szótár I. 136.

') Fényes, Magyar orsz. 1859-ben. 348.

') Szontagh Dán köxl.
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A Trencsin megyei nemesi Összeírás szerint Tridvorén laktak

1748-ban István, Gábor és Miklósnak a fiai.

1 768-ban Tridvorén laktak Sándor, Miklós, György
fiával Antallal, valamint Ferenez és János, Zolnán pedig

lakott Miklós.
1803-ban Tridvorén Összeirattak Ferenez és János, és en-

nek fiai János ós József, valamint ezen utóbbi Jánosnak fiai And-
rás és István; — továbbá Györgynek örökösei

>
névszerint

J ó z s e f és Antal és ez utóbbinak fiai : Antal és F e r d i n a n d,

végre Istvánnak fia István.
i837-ben ugyan ott laktak Jánosnak örökösei :AndrásésIst>

v á n, és nevezett Jánosnak fia Sándor, továbbá Ferdinánd és

János, ez utóbbi Istvánnak fia*

Mint megyei hivatalnok az utóbbi idkbl ismeretes János, ki

1849. és 1861-ben megyei szolgabiróságra választatott.

Tán e család sei közül volt Szeghy János 1655. eltt Komá-
rom vármegye alispánja.

Saegby család. Doboka vármegyében Szeghy Sándor pó-

sai és szótelki birtokos. Tán e család tagjai Józs ef is , ki 1815-ben

fkormányszéki írnok, és József jelenleg tartományi fszámvev.
Biegh család. Több ily nevü nemes esaiád él Magyarország-

ban, kivált Borsod és Gömör megyében, a nélkül , hogy egy közös

törzsbeli eredetöket igazolni lehetne, noha a XVII. század folytán nyert

czímeres nemes levelek, állítólag mind. már mint elbbi nemeseknek,

csak uj megersítésrl szóianak.

A Gömör megyei agteleki ágnak nemes levelét Szeghb* Pál nye-

ré. Tán ennek utóda Zsigmond Rosnyón ügyvéd.

Borsod megyében fszékhelye a Szeghö családnak C s á t h köz-

ség, hol a Pottornyay családdal 1 750-ben kötött egyezségnél fogva bír-

ják birtokrészclket Borsod megyében Szeghö András állítólag

165S— 78-kan szolgabíró volt. Egyik Szeghö család sei Mátyás,
István, András és Ferenez 1618-ban kaptak czímeres nemes

levelet; mely Torna megyében hirdettetett kL

A Borsod megyei Szeghö család János, Jakab és Mátyás
személyében 1635-ben nyerte czímeres nemeslevelét, mely Sáros és

Borsod megyében tétetett közzé. Ez ágból volt — mint iratik — Sze-

ghö A n dr á s, ki állítólag egész Vattát biria volna, de 1642-ben mag-

vaszak&dván az más családok kezére keríílt Ennek fiául iratik J a-

k a b, ki Nyitra megyébe származott ós mint kapitány és gr. Forgách
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(melyik?) tábornok segéde, Komjátiban balt meg 1624. sepi 13-án *)

kora 88. évében. Ezen Jakabtól a Szegbö család következ nemzék-

rend szerint
2
) származtatja magát

:

Jakab
Nyitráltan

I. János
(Ptllöp Kata)

II. János
Szegedre költözött

(Alföldy Magdolna)

1. István

t
II. Jakab

t

II. Litván
Szegedre költözött

(Török Auna)

III. Jakab
Nyftrában

(Paozolay Mária)

István
Gyrben
iparos.

IV. János
Szegeden ács
"

N. N.

György
Szegeden
szabó.

V. János
(Pázmándy N.)

m
(Mátéffy Teréz)

III. József
A. Szölisön

Antal
A. Szölisön

íü. István
(Boci Zsusi)

i
-

' "* " "*

»

Zsigmond
lak. Mártontalván
Nyitra m, szbiró
(Paczolay Bora)

Lrinc*. Antal.

ITI. János
Szegeden

árva gyár»nok
(Tornay Veron.)

VI. János I. József
Csanádi Szegeden

Csendbiztos (CBávojszky 1

(Bósa Júlia) Erzse

IV. István f 1888.
Tisxtartó Bébán
(Tornay Erzse)

-—Aj—TN-

N.
(öngyilk.)

Mátyás
(Caapek Erzse)

Lajos
volt honvéd.

II. József Alaios
ez. 1606. Békés m. esküdt

Csongrádi követ. (Falcaik Czeezil)
(Themleitner Erzse)

VII. János
ügyvéd
Szegeden

tanács. 1861.

Atilla

mérnök.
Gejza

mérnök.

I. Jánosnak fia közül IL Jakab Nyitra megyében íerjeszté

ágát. Egyik unokája Zsigmond több ideig volt Nyitra megye szol-

') És igy ezen 1624-ben meghalt Jakab nem lehetett egy személy aa

1685 ben nemes levelet nyert Szeghö* Jakabbal. De fia is alig, mert atyja neme*

tedéee eltt halt volna meg.

*) Szegh Józs. ezives közlése szerint.
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gabirája. Fiai Lorincz és Antal Nyitra és Hont megyében

birtokos.

II. István Szegedre költözött, nejétl Török Annától gyerme-

kei, mint a táblán láthatni, iparos pályára adták magokat.

II. János, ki a reform, vallásról a kath. egyházba lépett át, szin-

tén Szegeden árva-gyámnok volt. Ennek Tornay Verontól három fia

maradt, úgymint ; VI. János Csanád megyének volt csendbiztosa. I.

József Szegeden Csávojszky Erzsébettl egy derék fiat nemze, ki

mint katona haza térvén, magát agyonltte. Mátyás nak egy fia La-

jos honvéd volt. — VI. Jánosnak Rósa Júliától három fia született : VII.

János ügyvéd, és 1848—9. és 1861-ben Szeged város tanácsnoka,

gazdag Özvegyet vett nül, testvérei Atilla és Gejza, a Tisza sza-

bályozásnál mköd mérnökök.

II. Jánosnak másik tia IV. István a franczia háborúk alatt

insurgens, azután Temes megyei irnok, utóbbi községi jegyz, végre

gazdatiszt Pallavicini rgrófnál, innen pedig gr. Batthyányi-aknái a bé

baí urodalomban tisztartó. Meghalt Bébán 1833-ban. Neje Tornay Er-

zsébet, leánya Szegedrl Tornay Györgynek, ki 125. és Botka Erzsé-

betnek, ki 105. évében hált meg. Két fia maradt, az ifjabb A 1 aj o a

ügyvédi oklevelet nyert, Békés megyénél esküdt volt ]

) 1848— 9-ben

honvéd hadnagy. Jelenleg Tisza-igari birtokos. Testvér bátyja II. J ó-

zs ef szül. i 806-ban. Ügyvédi vizsgát tévén, 1829-ben házasodott, nül
vévén Themleiíner Erzsébetet. Pályáját Csongrád megyénél mint tisz-

teletbeli ügyész kezdé, innen a gyomai uradalom és a gróf Stockham-

mer ágak meghatalmazottja lett, és élelmes ügyessége és erélyes

iparkodása által szép vagyont szerze, 1845-ben Eger-Farmoson (1700

holdnyi) birtokott vett. Csongrád megyében a megyei életben az el*

lenzéki párton szerepeit vitt, és az 1843—4. évi országgylésre Klau-

zál Gáborral követté választatott. Csanád, Csongrád, Békés és Borsiod

megyék táblabirája volt Mint tevékeny gazda a „Falusi Gazda" szak-

lapban is föllépett. — 1861. után pedig „Mindent a hazáért, még népszer-

ségedet is
u czímü pol. röpiratot adott ki. Egerfarmoson takarék mag-

tar alapját veté meg, és jelenleg Borsod megyében a szegénységi bi-

zottmánynak tagja. Mint gyermektelen, tetemes vagyonából rokonai

iránt nem csekély jótékonyságot gyakorol.

A család czímere a paizs kék udvarában ágaskodó szarvas ; a

') Békés megyében 1630-ban íratott a Szegh eaalád a nemesek laj

stromába.
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paizs fölötti sisak koronájából egy férfiú emelkedik ki, jobb kezében

valamit tartva.

Szeguer család. Heves vármegye nemes családa. Czímere jobb-

ról balra vont rézsútos vörös pólya által, melyen három fehér rózsa lat-

szik, kétfelé oszlik ; a fels kék osztályban tigris látható, felemelt jobb

lábával egy nyilat tartva, az alsó kék udvarban szintén tigris látható,

felemelt jobb lábával négy nyilat tartva. A paizs fölötti sisak koroná-

jából szintén tigris emelkedik ki, els jobb lábával pallóst tartva, a
koronából három, három zászló nyúlik fel, jobbról ezüstvörös, balról

aranykék szinü. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. !

)

Szeiff család. Czímere négy részre osztott vért, az 1. és 4. fe-

kete udvarban három arany búzakéve áll, kett fölül, egy alul ; a 2. és

3-ik zöld udvarban alól, és fölül egy-egy fehér folyam hullámzik. A
paizs fölötti sisak koronájából ketts farkú, koronás, arany oroszlán

emelkedik ki. Foszladék jobbról aranyfekete, balról ezüstvörös. 2
)

Székely család. (Ormosdi és kevendi, báró f) Erdélybl a szé-

kely földrl származtatják, ide látszik mutatni családneve is. Törzs-

atyjáúl Székely Jánost irják, Hunyady János sógorát, ki néme-

lyek szerint Horvát Tót és Dalmát ország bánja, és auraniai perjel

volt , és 1448-ban a rigómezn vérzett el.
s
) Hunyadi sógorának

azent-gy örgy i elonevü Székely Jánosnak fia volt Székely I.

Jakab, Horvátországban Mátyás király alatt Gereben vára várnagya.

Mint jeles katona a Fridrik császár elleni hadjáratban tünteté ki ma-

gát, és 1480-ban Stájer ország kormányzójává lett. Mátyás halála után

annak fiát Jánost elhagyá és Miksa császárhoz pártolt, ettl kapta Stá-

jer országban Orniosd és Boriin várát. Rút hütelenségét így rójja meg
egy krónikásunk :

4

) „Mátyás király halála után Székely Jakab elárulá

Magyarországot Ormosd és Boriin váráért, és Mátyás királynak nálla

való kincsejért, melyért az I. Maximiliánnak Regedét és Potolit oda adá,

és a németekhez álla, de be tellek róla az Isten szava : hogy a hami-

san való kereseten harmad ízén való maradékja nem örül embernek

;

az ö maradék i ezeket mint fel jádszák és sipolák, és annyira jutának,

hogy végre csak jó nemes ember módjára sem élhetnek vala." —
Utóbb 1493 bau a magyarok ellen harczolt és ü. Ulászló kir. által

') BurgBtalíer, Colleetio Insignium

.

*) Adatni Bcuta geatil. tomo XII,

*) Másutt az auraniai perjel Székely Tamás uak iratlk ; és ismét más
adat tBajceán) i gyjt, saerént) János auraniai perjel 1468-ban halt meg.

•) Pet Gergely M. Krónika. 89.
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számzetett Nejéül Zerezeg (tán Herczeg?) Margitot olvasom. ]

) A
családfát

a
) következleg állíthatni össze

I Jakab
de Ormoad et Keverni

1490.

I. Miklós Margit Lukács
báró 1506. (Bánffy János) f 1575.

(Gyulaffjr N.) Stájer orass. korm.

KlárT* Magdolna"" ö"
T

Mftrb"\K
f

ai*

^PeXi (1. Safchy Tamás ;

2. Iimeffy Kata)
(

Péter) 2. Tburzó Elek II Jakab 1550. Mihály Ferencz Kata

3. Persntein Jánosáé) (l.Herberstein Zgóíiakrapinai (Korlátkó'y (1. Perényi

2, Erdody Margit) kap. f 1607 Anna) Mihály
1

ff r ,
.

v~TÍ.
—

'(Peklin M. Erzse) 2. Draeko-
II Lukács Zsófia v

*
,

' . n.ÁeV)&r
1806. (Kollonichné, Frigyes

V C^7dT
f ifjan. M614 ' ;

(Keglevich Anna;

I. Jakabnak gyermekei 3
) I. Miklós, ki az 1595. évi rákosi

országyüiésen az országnagyai közt jelent meg. 4
) Nejétl Gyulatfy

leánytól
6
) Klára Perényi Péterné, és Magdolna elször lindvai

Széehy Tamásné, másodszor Thurzó Elekné, harmadszor 1575-ben heif-

fensteini Pernstain Jánosné.

I. Jakabnak második gyermeke Margit aisó-lindvai Bíintfy Já

nos ná<Jemé.

I. Jakabnak harmadik 6
) gyermeke : I. Lukács 1543-ban Sta

jer ország és Kaproncza vár kapitánya, és cs. kir. tanácsos 1556-ban. 7
)

Meghalt 1575-ben febr. 8-án, eltemettetett Ormosdon az atyja által ala

*) és ') Geneal. authent lí. Gróf Széchenyi Fer. gyjteményében, mely

Wietorie példányával volt Összehasonlítva. Azonban az egész neuizékiendet hí

bátlacnak nem tarthatva, a nemzékrendre nézve Rajcsányi gyjteniéuyét vél-

tem jobbnak használni, össze egyeztetve mindkettt a lehetségig, dönt okiuá

nyok hiányában. A variánsokat jegyzetekben adom.

) Kajcsányi szerint.

4
) Kovacfcich M. G. Supplementa ad Vestig. Comitoruni II. 334

•) Geneal. authent. II. Tán Dorottya volt.

•) Geneal. auth. II. szerint Jánosnak gyermekei : I. Mi k I s és 1. J a-

k ab, de ennek a chronologia ellent mond Ugyan-e forrás szerint l. Jakabnak

gyermekei : Kata, Bora, Ferencz, Orsolya Raaber Miklósné D o -

rot'tya, Margit elbb Báuffy Jánosné, utóbb Berisló Ferenczné és I

Lukács. — Budai szerint í. Jakab gyermekei Lukács, Ferencz <J5'S0

Klára Perényi Péterné, és Magdolna Széohy Tamás stb neje
y

) Geneal. auth. II szerint.



SZÉKELY. 661

pított zárdában. Els* neje Marburg Erzsébet, a második szerdahely i

Imreffy Katalin. Gyermekei maradtak :
l

) II. Jakab, Mihály, F e-

t e n c z és Katalin elbb Per ény Mihályné, utóbb 1674-ben Dras-

kovich Gáspárné.

II. Jakab 1552-ben Balassa Jánossal Gennába járt. „Liber baro

in Grwosdu
íratott. Neje volt Perényi István leánya Zsófia, ki utóbb

Kollonich Zsigmondhoz ment férjhez. Gyermeke 2
) maradt : II. L u-

kács
;

ki ifjúságában -— úgy látszik — 1606-ban meghalt.

F erén ez 1530-ban Ferdinánd részén harezoi Szapolyai el-

len,
3
) Nejétl Koriátkeöi Annától gyermekei nem maradtak. 4

)

Mihály (kevendi Székely, lib. baro in Ormosd) Károly fóher*

czeg komornoka, kir. tan. és Horvátországban Krapina várparancs-

noka, utóbb a Tiszántúli részek és Szatraár vár fkapitányának iratik.

Élt 1564-1599. idközben, st utóbb is. Meghalt 1607-ben. Nejétl

Peklin M. Erzsébettl fia
5
) Fridrik, ki buzini Keglevich Annát

vette nül, de 1614-ben magnélkül elhalt, és igy a kevendi és ormosdi

Székely (hajdan Zékeí) családot sírba vitte.

A család els eineve Kevendi (vagy Kóvendi) mely helység

Erdélyben Aranyos székely szék fels járásában fekszik, és igy a csa-

ládnak igazi Székely eredetére mutat, mely azonban utódaiban nagyon

elkorcsúlt, és messze esett eredeti fajától.

A család czímere L Jakabnak czímere szerint hosszában kétfelé

hasított vért, a jobb oldali kék udvarban, melynek közepét vízirányo-

san arany pólya választja két felé, hármas zöld halomból ezüst bárány

emelkedik ki ; a baloldali vörös udvarban kétfej arany sas szét terjesz-

tett szárnyakkal látható. 6
)

l

) A Geneal. auth. II. szerint ezek voltak volna gyermekei : 1. M a g-

d o 1 n a, ki befalt 2. J a k & b (kinek nejéül Herberstein Zsófia, és Erdödy Mar.

git iratik). 3. Miklós. 4. Kata, elbb Perényi Mihály, utóbb Draakovica

Gáspárné, és 5. M i h á 1 y. Ezzel nagyobbára egyez Leboczky is.

*) II. Jakabnak egészen más hitves társaktól a Geneal. autb. II. köteté*

ben ezeket olvassuk : Margit, Kata, Eleonóra, Erese, György,
János, Károly és Hona, elbb Peklin Györgyné , utóbb Stabremberg

Gundakkerné.

*) Ez adat ehronologiai szempontból nehezen alkalmazható reá , miután

testvérei késbb szerepeltek.

*) A Geneal. autb. II. szerint maradt leánya Magdolna.
5

) A Geneal. auth. IT szerint gyermekei : Károly, kinek neje Ingsberg

Erzae, Fridrik, ismét Károly és Kristóf.
•) Fugger, Ebrenspiegel 1088. lap.

MAOTAKOaSZia CSA.LÍDAI X. KÖT. $6
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E sterint más Székely czalád czímere lehet az, mely egy ökle-

levél szerint
l

) a vért udvarában nyíllal átltt lovas vitézt ábrázol.

I. Jakabra nézve megkell még említenünk, hogy 1474-ben

Mátyás királytól kapta JErdélyben Torda megyében Gyéres, Tóhát,

Csörke helységet és Tordalak pusztát. *)

Székely család. (Lisznyói és killyéni) Törzsökös székely család.

Törzsatyja lisznyói Székely Bálint, ki 1583. jun. 14-én mint had-

nagy Báthori Istvántól Killyénben részbirtokra adományt kapván, 3
)

oda telepedett.

A családfa 4
) következ :

Bálint

1583.

Killyénbe telep.

Tamás. Boldizsár
(Kozma Anna)

ILBálint
(Mikó Judit)

András

György

Bálint.

Boldizsár Ferencz Mihály MíkíÖa
(Keresztúri Anna) (Balló Mária) (Imecs (Papp Anna)

' László ' "lüháiT"^ EzSé
,

bet)
""Agnlül '

(BaraN.) t J (Tompa Gásp.)

Zsigmond
1699. 1704.

(Kálnoky
Erzse)

Boldizsár. Elek 17,60.

(Grabarius Ágnes)

I. Dávid Elek
kanczellár f 1800. (Hollaky Anna)

(gr. Lázár Anna 1 1S04.) ' ]£^~ 1

HSihály f 1832. János ~~(b. Apor Péter)
kir. tábl. elnök százados f 1851.

(l.b.Rudnyánszky (gr. Mikó Anna)

o „
Tm^ií^ÍL Dávi<* Kata"

1

2. gr. Miko Kata) Upit lm fKendeffy
(b- Toroczkai

Róza)

Dénes

Sándor

Zsigmond

Lajos Zsuzsa
(Hollaky
János)

Károly

(Gynlay Teréz)

Sámuel
királybíró

(Horváth N.)

Antal
rnagy

János. Eliz. Róza. Károly Gergely
(Maurer Jozefa)

;

) Kercheiich. Notitiae praetimib. Ugyan ez említi Tamást is az aura
niai perjelt 1449—1461. évre.

2

) Kállay székely nemzet, 281. lap, mely szerint az adománylevél az üríuó

si Maurer családnál van.

•) Kállay Székely nemzet 115. és 281. E szerint bibás lehet az évszám-

ban azon adata Kállaynak (281. 1.) mely szerint Killényi Székely Antal már
1459-ben Sepsiszék követe Jet* volna a medgyesi gylésen , vagy nem áll ott á

Killyéni eló'név ? —- Decsey Miklós ezen saékely Bálintot Boldizsár-
nak nevezi.

*) Décsey Miklós kósL — Rváry Erdély nev, cs. 228. stb
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A családfán állók közül L Dávid 1760-ban mindjárt a felállí-

táskor a magyar királyi testörségbe lépett Utóbb hivatalnok, 1783.

mart. 12-én tartományi kanczellár, 1786-ban felmentik, de 1790-ben

ismét visszaállítja az ország. Meghalt 1800 febr. 10-én. Ennek idsb fia

Mihály igen tevékeny hivatalnok, kamarás és udv. tanácsos, ké-

sbb kir. táblai elnök. 1816-ban öadta ki a N. Székely Nemzet Consti-

tutioit és végén a székely csíki krónikát. Meghalt 1832-ben jan. 11. M.-

Vásárhelyen. Els neje b. Rudnyánszky Teréz 1804-ben, második neje,

illetleg özvegye gr. Mikó Kata 1854-ben halt meg. Gyermekei nem

maradtak. Unoka öcscse

II. Dávid százados, 1861-ben nyugdijjáról lemondott. A táb-

lán álló három gyermeke van.

A másik ág Z s i gm o n d t ó 1 j le, ki a Zernyesti csatában

részt vett, utóbb Tököli hive, és kibujdosott, 1704-ben Rákóczy részére

Háromszéken mködött. *) Nejétl Káinoki Erzsébettl három gyer-

meke maradt. Dénes ága Zsigmond unokájában él. Lajos kis

unokái Károly és Gergely bírják jelenleg a killyéni szép javakat.

Nincs a táblázaton killényi Székely Mózses, ki 1840-ben Há-

romszéki levéltárnok volt.

Székely család. (Borosjenöi, gróf f) Magyarországból szakadt

Erdélybe, A XVII. században emelte fel magát. Els ismert atyja bo-

rosjenöi Székely János Zaránd megyei nemes, ki birtokos volt Sza-

mos-közi, Bán-Hodos, Kelmigy, Tivadarfalva, K. Csernél, Rekettyefal-

va, Tolmács, Szénás, stb. helységben, 2
) egyébkint Teleki Mihály jó-

szágainak tiszte.
3
) Fia I. László Erdélybe Apaffy alatt szakadt, ott

elbb fposta-mester, utóbb tanácsos, Teleki Mihály eszköze, 1678-ban

kolosvári kapitány. A török Portára többször követ. Cserei szerint

kapsi, gyanús ember, és nyomorultul halt meg 1679-ben ködök rotha-

dásban. 4
) Megjegyzend, hogy 1662-ben Szatmár megyében Fülpös,

és Kis-Ar helységben részbirtokot kapott adományban. 5
) Neje Bulcsest

Sára egy oláh bojárnak Szalánczy Annától születetett leánya volt, utóbb

Haller Istvánhoz ment férjhez, 1699-ben a kolozsvári helv. hit templom

építésére 600 m. ft. adott. Ettl gyermekei II. Mózses, 6
) ki L Leo-

*) Cserei Hist. 203. 325.

') Benk Transylvania gen. II. 500. Huszti Juris prudentia dedic. szebf n

i

kiadás.
3

) Köváry Erd&y cs. 227.
4
) Cserei Mih. Hist. 64. 76. 113. 148. 195. 208. stb.

5
) Szirmay Szatmár v. II. 227. 236.

6

) Apor, Syoopsis Mutationuin 290.

36*
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pcilJ király által 1700-ban testvéreivel együtt grófságra emeltetett '),

de Poestelkén zsiványok ölték ínég, II. László kinek neje losónczi

Bánffy Kata 1745 ben halt meg, ?
) és I. Ádám gróf, els neje Torocz-

kay Zsuzsi, a második Rhédey Katalin , kitl fiai III. László és II.

A dám, amaz Hodor szerint 1772-ben halt meg Szebenben, kora 55.

évében és Alamoron temettetett. Ez. t. i. II. Ádám cs. kir. kamarás,

Erdélyben a reform, egyházi alapítványok és iskolák gondnoka, külföl-

dön utazott férfiú. Két munkát fordított magyarra : Locknak nevelésrl

irt müvét, és egyet a marhák gondviselésérl 1763. és 1771-ben fran-

cziából és németbl. Ntelen maradt, és benne családja kihalt 1771-

ben, ü
) A kolozsvári reform, egyházra végrendeletileg 500 ftot hagyott.

A családi javak a Kálnoky-akra szálltak. 4
)

A család czímere a paizs kék udvarában zöld téren hátulsó lá-

bain ágaskodó ketts farkú oroszlán, els lábaival ketts ezüst kcresz

tet tartva.

Székely család. (Nagy-idai) Kihalt család, melynek következ

ueuiísékrende
5
) ismeretes.

Székely András
(Szirmay Sára)

András
(Fejérvári Jusztina)

Lajos Sára Zsuzsa Zsófia Bora Éva.
(Keezer Julianna) (Nemessányi (Kovách f

Bálint) László)

József Lajos
f utolsó f.

Székely család. (Dobai) Szepes vármegye adományos nemes

családa, melybi András 1667-ben Szepes vármegye jegyzje volt.
tt

)

E családból való dobai Székely Sámuel, egykoron 1741-ben ka-

pitány. Született 1704 april 3-án Hunfalván (Hunsdorf) 1753 tói mint

') Lehoezky I 170. lap 1700-ben. Apor id. helyen, hol mondja, hogy

Ádám kapta I. Leopohltól a grófságot. Kvári id. h. szerint VI. Károlytól

kapták.

*) Borosnyai Nagy Zsigmond : Az alázatosságnak fényes tüköré : halotti

beszéd.
s
) Hodor szerint hermaphroditus , semmi hit. és Kvári szerint mint

tiltott szerelem üldözöttje halt el.

4
) Retteghy György naplója 149. lap. Hodor szerint.

') Wagner, Tabui ae geneal. t. L/V.
s
) Lányi cs. ürmalisán aláírva.
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nyugalmazott Eperjesen telepedett le, és történelmi, fleg oklevelek ku-

tatásával ós másolásával tölte idejét, melyek által történelmi irodal-

munk érdekében derék érdemeket szerzett. 1759 ben egy magyarra for-

dított munkát is adott ki* Halála után több kötet kézirata maradt. l
)

A család czímex-e a paizs udvarában -hátulsó lábain álló grif, bal-

felé fordulva, és els jobb lábával kivont kardot tartva.

Székely cnaiád. (Siraényfalvi) Udvarhelyszéki székely család,

melybl I. Mózses még mint közrend ember, egy ember füle clvágá

sáért Lengyel országba bujdosott s utóbb mint Báthori István egyik had

nagya Poloczkó és Pleskónál vitézül viselte magát, 1583. jun. 10-én

Báthori Zsigmondtól 16 jobbágys telket kapott Szemerefalván és Si-

ményfalván. *) Utóbb Báthori Zsigmond ellen lép fel, midn ez Er
délyt Rudolf császárnak akarja adni. Básta ellen mint fvezér csatázik.

1603. maj. 9-én Erdély vajdája leszen. Básta ellen indul, a Bárczán

csatát veszt július 17-én, és ott elesett.
3
) Pia II. Mózsef 1627. kö-

rül udvarhélyszéki fkir. bíró és fasztalnok, 1622. aug. 22-én kapta

Szederjest és Fiáthfaiván egy részt a kastélylyal, 1626. jun. 24-én Ma-

rosujvárt ós Henningfalvát. 1633-ban számtizetett, és birtokai nagyobb

részét 1635 ben Huszár Mátyás nyeré. ')

A család czinere a paizs udvarában oroszlán volt.

Székely család. (Aranyos-rákosi, és ó-tórdai.) Székely család

Aranyos székbl, melynek egyik ágazata ó - 1 o r d ai elnevet is visel.

Törzse Székely Boldizsár, ennek 1600. febr. 10. éri Görgény vá-

rában Báthori Gábor ótalomlevelet ad, melyben rákosi én sinfalvi bir-

tokáról is tesz említést. Ennek fia Miklós, úgy várfalvi Bordács Mi-

hály, Sámuel és Gergely, nem különben Varga János rokonaival együtt

egy armalisban 1674. sept. 2-án Apaffy Mihály fejedelem által megér-

sítettik. E nemes levél í 675. január 7-én a kövendi mezn tartott vizs-

gálat (lustrum) alkalmával, valamint 1750. jun. 24-ón tartott köz

összeíráskor is elmutattatott

A családfa 5
) következ ;

') Magyar írók, Életrajz gyüju II. 306.
s
) Eállay Fer. Székely nemz. 282. Vesd össze Kemény János Önéletírása.

Kiadta Szalay L. 23. 238. hol igen parasztos, köz nemzetbl álló embernek de

j vitéznek iratik.

) Wolph. Bethlen V. 8%. 402—407. Mikó Erdély tört. ad. 1, 82. II. 3 stb.

*) Kállay Szdkely neraz. 282.

') A család által bemutatott okmányok nyomán közli Trük Antal
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I. tábla.

Boldizsár
1610.

Miklóst

1674 arinalist

Kata

István
i ;—

i

István

István

György

János

Ferencz

Boldizsár

( Vagyas Judit)

Ferencz
(Csipkés Anna)

Kata. Anna-

Márton
(Bordács N

)

i

*
1

Folyt. II. táblán.

Mihály.
r * ' "\

Márton

t

Mária.

Boldizsár

t

István Sámuel Ferencz
káli pap (Csehi f
f 1823. Eszter)

(Szekeres Klára)^
ároly ^

László

t

f 1847.)
fl830. (Fekete

Lajos)

Teréz
(Vitéz

Andr.)

Béta Sándor Klára Teréz
(Kacsó Jóísef) unitár püspök f 1824. (Kovács

f 1852. (Czirmay János)
(Hincs Zsuzsi) Györgyne)

lika.

Sándor

f 1836.

Sándor

t 1838.

Ádám.

János

1. Elek
(Fekete
András)

II. Elek.

n. tálán.

Márton, ki az elbbi táblán.

(Bordács N.)

György Miklós

Ferencz Zsigmond Judit
elesett elesett 1710. (Mikó
1710. Máté)

András
Lászlófy Kata)~

Mikl'ÍT"^

Sámuel
(Pet Judit)

Ist>

Ferencz
(Fodor Zsuzsi)

f!809.
i

* —

n

Folyt, a köt. lapon.

Mihály.
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Fereucz, ki az elöbti lapon.

(Fodor Zbuzsí)

t 1809.

Zsigmond
ügyvéd

f 1847.

András

Márton

Sámuel.

1. Márton
(Borbély Júlia)

Mózses
szabédi pap

(Augueztinovics
Lídia)

Máté II. Márton Sámuel
(Fodor Judit) (1. Nemessányi Bora (Biró Róza)

2. Török AnnaJ
Fe*renCz. Mózses Sámuel, Róza?

Biri. Ilka.

János. Márton. Miklós. Anna.

Adél. Béla. Árpád
f 1859.

Károly
(Csongvai Kata)
*""

Klára '

(Csongvai Ló'ríncz)

Benjámin
unitár, pap
Szinden

Mózses
piisp. helyettes

f 1862.

(Szász Klára)

Hedvig
fCseke

Józsefné)

Albert Kálmán. Klára. Zsuzsi. Sándor. MatildT^
kath. pap.

A család unitaria val-

lású, s közülök három

püspök volt , úgymint a

táblán nem álló ó-tordai

Székely Miklós 1843-

ban. Utániia következett

Sándor az aranyos-

rákos ágból, ki 1852*

ben halt meg. Utánna

ágyanazon ágból M ó-

zses; mint püspöki he-

lyettes 1861-ben. Meg-

halt 1862-ben. Fiai kö-

zül Albert a rom,

kath. egyházba tért át, s

most. kath. áldozár.

Ezeken kivül emlí-

tendk : S á m u e 1 ügy-

véd, másik Torda város

pénztárnoka. Zsig-
mond ügyv.; László

a tordai isk ola pénztár*
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noka, J ános ugyan annak gondnoka volt. I. Elek ügyvéd, utóbb

Torda városa tanácsosa 1848. eltt.

I. Mártonnak fia II. Márton ügyvéd és 1848. eltt, valamint

1861-ben Kolozsvár város szolgabirája.

A család czhnere — mint följebb a metszvény ábrázolja — a

paizs kék udvarában hátulsó lábain ágaskodó oroszlán, els jobb lábá-

val kivont egyenes kardot , a balban nyitott könyvet tartva. A paizs

fölötti sisak koronáján pánczélos kar könyököl , szintén meztelen pal-

lóst tartva. A paizsot két oldalra leomló sisak takaró veszi körül.

$2ékely család. (Adámosi) Küküllö megyei eredet család. Ne-

mes levelét Székely Bertalan és fia István kapta 1592. dec.

8-án Báthori Zsigmond erdélyi fejedelemtl. A családfa *) következ

:

Bertalan
1592

(Adámosi Ágnes)

István 1592.

I. Péter I. János

t

HL István I. Mihály György Márton II. János

II. István

János András
""* Márton

T

á Péter András
l
I®LE!9fc

l

Lás&ló

f

Ferencz. IV. István János

János László
Tordán él. ,

Márton II. Mihály IlI.Péter

f ref. lelkész

és esperes.

JánosDániel
kir. kasa. titkár mérnök.

Bertalan
jeles festesz.

A táblán állók közül II. I s t v á n vadászaton lelte halalát. L M i-

háiy szeritpéteri ref. pap. II. Jánosnak fia Márton báró Kemény
Simon gazdatisztje volt, Aranyosssókben F. Sz. Mihályfalván és Sin-

falván, — és Alsó-Fejér megyében Tövisen birtokos. Testvére III.

Péter k. fejérvári kerületi esperes és ref. lelkész volt. Fiai Dán i.e i

kir. fkormányszéki fogalmazó, 1863-ban titkár, és János 1848. eltt

Kolos megyei, most Marosszéki mérnök.

Dánielnek áa Bertalan mint festesz Münchenben a híres Fi-

4

) Török Ant, közi.
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loti tanár termében tökélye síté magát, és legtehetségesebb fiatal festé-

szeink egyike. ')

Székely család. (Póka-keresztúri) Torda vármegyének Vajda-

Szent-Iványi járásában fekv Póka-Keresztúr helységrl vette nevét

Ismeretesek közülök Székely László, kinek fia volt Farkas, 1699.

april. 23-án osztoztató biró (arbiter) Vajda Sámuel és Vajda Erzse Ve-

res Sámuelné közt. Farkasnak fiai Gábor és Miklós adományos

nemesek, atyjók jogán birtokosok Kis Budákon. Az elbbi 1771-ben"

számfeletti székbiró vagy ülnök, Miklós pedig szolgabíró volt Do-

boka vármegyében. 9
)

István szolgabíró Doboka megyében 1763~1771-ig. ^Zsig-

mond ugyan az a borgói járásban 1796—-1809.

Sámuel 1809-ben Doboka vármegyében derékszéki biró. Fia

Elek 1 809-ben kapitány az erdélyi felkelt nemes seregbén Els neje

Salánky Judit, a második Vér leány, kinek jogán bírt, és lakott Sófal*

ván Doboka vármegyében. Els nejétl fia Károly félesz, meghalt

1840-ben, kinek magvaszakadtán M.-Derzsén, Al-örben stb. jelenté-

keny birtokot örököltek a leány-ági utódok.

Székely csalid. (Kalota-szentkiráíyi) A XVII. században élt kö-

zülök István, kinek nejétl Daczó Erzsébettl fia György, ki-

nek sz. Galaczi Török Erzsébettl leánya Klára Alvinczy Péterné,

ettl 1683. körül elválván, másodszor oroszfáji Mikó Gáborné, az még

1696-ban is.
4
)

1676-ban borbereki Alvinczy Péter nejévéi Székely Klárával köl*

esönös bevallásra lépnek, moly szerint a n saját galaczi, sajó sz. an-

drási, simontelki és apáthi {Doboka várm.) m. fülpsistb. részbirtokait

férjének bevallja. Ennek daczára utóbb elváltak. 1678-ban Alvinczy

Péter, neje Székely Klára nevében ellent mond Czikmántor iránt *)

E Székely család egyik ága Abosfaiváról irta elönevót, igy

László 1676-ban, 6
) midn ellentmondást tett

K.-Szentkirályon e^y jobbágy telkeért Sz. László úrbéri kár-

pótlást nyert Az utóbbi idkben Sz. Dániel Doboka megyében

1832. körül szolgabíró volt

') L. Arcskepét s életrajzát 1863. évi Nagyképes Naptár.

*) Bodor Károly közi.
3

) Hodor K. Doboka várm. 466. kp,
*) K. Fejéivári káptalan CUta Kttkttüfl fosé. I. oro 21.

*) Hodor Károly kozL

*) Egyet& E»cvcfcpa©4i% L 2Vk
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Székely család. (Szent-Iványi) Közülök Mihály 1459-ben

beszterczei gróf. *) Utóbb htlenségbe esvén, javait 1475-ben Csupor

Miklós alvajda kapta adományban, 2
)

Székely család. (Csikfalvi) Közülök János Marosszéki ül-

nök 1571-ben. »)

Székely család. (Bcnczédi) Ismeretessé tette e nevet Székely

István, a gönczi prédikátor, eredetére Udvarhelyszéki, két hittani

magyar munkája által , de fleg 1 548-ban Krakóban nyomatott kró-

nikája által, *) melyet részben Toldy Ferencz újra kiadott.

Székely család. (Bibarezfalvi) Egyik nöitagja Borbála kis-

szerényi Szerényi Ignácz neje, meghalt 1766, april. 12-én.

Székely család. (Rétyi) Három széki székely cselád, mely most

is jó karban áll. A múlt században 1733-ban éltek közülök M ó z s e s,

András, Márton, Sámuel egykor Sepsi szék jegyzje, és

Zsigmond. 5
)

E században Ferencz Három széki törvényszéki ülnök 1815-

ben; Dávid tartományi számfeletti biztos 1848. eltt, hivatalától a

forradalombani részvétéért megfosztatott

Székely család. (Dalnoki.) Szintén Háromszéki székely csa-

lád, melybl István élt 1730-ban. 8
)

Sámuel 1846. eltt fkormányszéki irnok.

Székely család. (Kezdi Sz. léleki.) Kihalt a múlt században

Székely Péterben. 7

)

Székely család. (Csik sz.-imrei.) Közülök Székely György
élt 1740-ben, 8

)

Székely család. (Szász-Sombori.) Doboka megyei nemes csa-

lád, melybl János ott 1588—1595. fóbiró volt 9
) László 1702-

ben Zsomboron birtokos.

Székely család. (Dombi.) Közülök József Abrudbányán bá-

nyatörvényszéki és városi ülnök és országgylési követ 1836-ban.

') Huszti, Juris prd. 116. Kállaynál.
2
) Teleki Hunyadiak kora XI. 433.

*) Kállay, Székely nemz. 281.
4
) Magyar írók I.

*) Apor, Synopsis Mutationum 290.

•) Ugyan ott.

*) Ugyan ott.

*) Ugyan ott.

*) Hodor, Doboka várni. 42$.
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Tán szintén e család ivadéka Lörincz, ügyvéd 1815-ben

Abrudbányán.

Székely család. (Abrudbányai.) Ezen elnévvel találjuk Szé-

kely Pál sebészt Abrudbányán 1831-ben.

Székely család. (Rákosdi.) A hivatalos téren S.ándor 1837-

ben Hunyad megyei irnok, s talán azon S án d o r, ki 1848-ban szol-

gabíró volt.

Síékely család. (Oik-rákosi.) Ez elnévvel József Kolos-

megyében; János Torda városi ajtónálló 1848.

Csik-székben több helyen , mint Mádéfalván, Dánfalván, Csik-

szent-Imrén laknak Székely nev családbeliek , kisebb, nagyobb

birtokosok.

Székely család. (Felvinczi.) Küzülök Pál Gy.-Fejérvár városi

tanácsos 1831-ben; László ugyan az jelenleg, az 1846. évi erdélyi

országgylésen azon város követe, Lajos 1848. eltt ügyvéd.

Székely család. (N.-Bányai.) Máskép Bányai-Székely-

nek Írják nevöket Közülök ismeretes Dániel, ki 1848. eltt Maros-

Vásárhely tanácsnoka volt

Székely család. Torna megyében élt törzs-se Székely Mik-

ló s, ki 1631. dec. 12-ón a Szászy család seivel együtt nemesítetett

meg. Lásd Szászy cs.

Székely család. Trencsin megyei nemes család , melybl ott a

nemesi lajstromok szerint megemlíthetk Tamás, ki 1646-ban

élt, 1658-ban Drskóczon, 1728-ban Fels Vadicson élt a család, jelen-

leg legalább azon megyében kifogyott, és eredeti czímereslevele a me-

gye levéltárába került. *)

Székely család. (Máskép Németh) 1725-ben III. Károly ki-

rálytól kapta ceimeres nemeslevelét Székely máskép Németh Miklós,

Márton és Pál. a
)

Czímere a paizs kék udvarában zöld halmon nyugvó arany ko-

ronán könyökl vörös mezü kar , mely a paizs udvarának fels bal

szeglete felé rézsútosan nyúló zászlónyelet tart , azon két ágú vörös

zászló leng, az udvar jobb oldala felé nyúlva. A paizs fölötti sisak ko-

ronáján szintén Vörös ruhás kar kivont kardot villogtat. Foszladék

jobbról aranykók, balról ezüstvörö*.

Székely család. (Vízaknai) Tagjai többnyire Vízakna városnál

x

) Szont&gh Dán. közi.

') Collect herald. »ro 319,
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hivfttalkodtak , igy : István pénztárnok 1831 . F e r e n c z, József
lanácsnokok, s felváltva fobirák. Mihály albivatalnok, 1848. eltt.

Józsefnek fia Lajos jelenleg Kolozsvárott pénzügyi igazgatósági

fogalmazó.

Székel) e-saládbeliek. ide sorozzuk, kiket elnév hiányában

családok szerint csoporsítani nem lehet. Ilyenek :

Székely Miklós 1443-ban Arad megye alispánja ]

)

Pál fnemes székely, kit 1524-ben a fogarasi várkapitány fel

akasztatott a
)

István 1564-ben több más nagy emberrel elfogatott, de az or-

szággylés által szabadon bocsáttatott.
3
)

Antal ugyan azon idkben, 1562—63-ban szerepelt. *)

Mihály 1 594-ben Báthori Zsigmond altisztartója.
5
)

István 1595-ben Zárándi fispán. 6
)

Feroncz 1604-ben Bocskainak Szent-Jóbon praefectusa leszen.

István 1 662-ben hütlenségi bélyegen elmarasztaltatik. 7

)

Sámuel 1662-ben Csikszéki alkapítány. 8
)

Másik Sámuel, kinek nejétl Veres Katalintól leánya Kata-

lin Bocskay Istvánné, kinek leányát Torday József vette nül, és

nemzé Torday Ferenczet.

Az ujabb idben Antal alkényeri (v. sibóti) postamester, ki

korán elhunyt Imre fiával együtt a Kenyérmezn a Báthori-Kinizsi-

féle emlék oszlop mellé volt temetve, de az emlékoszlopot 1848-ban

az oláhok feldúlták, széthányták.

Ezen kivül Erdélyben még számtalan Székely nev birtokos

család van, igy Küküllo megyében Zagoron, Fületelkén, Fels-Fejér me
gyében Arapatakán, Salldoríbn ós Hidvégen.

Szék család. Göinör vármegye nemesi közé számítja.

Siekér család. Zemplin vármegyében a nemesség sorában áll.
9
)

Hono3 Somogy megyében is. Tán ivadéka Szekér Joakim Alajos szer-

Teleki, Hunyadiak kora X. k. 124.

») Eder, Observ. Critic. 265. Kállay szerint.

") Kállay, Székely nemz. 281.
4

) Wolph. Bethlen tomo II. 19—31.

*) Kállay i. m. 281.

•) Ugyan ott 282.

') Kazy libro 8. Kállay szerint.

») Kállay i. m. 282. Benk Kár. Csik, Gyergyo és Kászon 52.

') Szirmay Zemplin not. top. 117.
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eetes, utóbb tábori lelkész, ki Komáromban született, és 1791. 1807.

években több történeti munkát adott ki. l

)

Szekeres család. Törzse Szekeres Pál, ki 1687.-ban maj.

25-én Laxenbnrgban kelt czímeres nemes levélben I. Leopold király

által czimeres levélben megnemesítetett. 2
)

Siekeres család. Szekeres M i b á 1 y czimeres nemes levelet

nyert 1791-ben. Czímere balról jobbra húzott rézsútos fehér szelemen

által két részre osztott paizs, a jobb oldali kék szegletudvarban hár-

mas zöld halmon piros lábú fehér galamb ál), piros csrében zöld galy-

lyat tartva, fölötte balról ezüst félhold ragyog ; a baloldali vörös szeg-

letudvarban balról felhk közül benyúló kéz arany mérleget tart. A
paizs fölötti sisak koronáján két kiterjesztett fekete sasszárny között

hármas zöld té'.n a leírthoz mindenben hasonló galamb látható. Fosz-

ladék jobbról ezüstkék, balról aranyvörös. a
)

Szekeres család. Szatmár megyében biría hajdan Kis Szeke-

res helységet. 139-ben Szekeressy (Ze keresi) Tamás, István,

László és Lukács Lászlónak fiai határt járattak. Tamásnak fia

Ferencz és Istvánnak fia Miklós 1379—1404-ben bírtak

ott, Zsarolyánban, és Fülpös Daróczon. Utóbb nem említetnek a birto-

kosok közt. *)

E század elején Szekeres Antal birt Gencsen. 5
)

Szekeres család. (Mezö-Mada rasi) Marosszéki székely ivadék.

Közülök Gergely 1600-ban Mihály Vajda ellen Miriszlónál esett

el. Neje Gálfi Hqna volt.

Ferencz Marosszék alkirály birája 1 700. körül. István a

marosszéki lustralis könyv szerint nemességi hadnagy.

Sándor Doboka megyében tórvényszékbiró, els neje Henter

leány, a második Cserényi Ágnes.

László, Ferencz, Zsigmond és János, mint primr-

székelyek említetnek 1806-ban. János M. Madarason, László M.

Bándon, Sándor M. Rógenben birtokos föszékelyek.

Az ajabb nemzedékbl Sándor és ennek leányai Fáni>

Róza, Adél, továbbá László és ennek fiai Ákos és Gábor
birtokosok.

') Magyar írók, Életrajz gyjt. II. 305-6.
5
) Az eredeti Gyr megye levéltárában riztetik,

') Adami Scuta gentil. tomo XII,
4
) Szirmay, Szathmár várni. II. 218. 297. és 244.

*) Ugyan ott II 38.
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Szekeres eealád. (Abrudbányai.) Közülök János 1815. körül

Zaránd vármegye szegénységi ügyésze volt.

Szekeressy család. (Elbb Wagner.) Szekeressy elbb Wag-
ner Antal 1792-ben kapott czímeres nemes levelet.

Czímere következ ; a paizs udvarát négy kék, négy vörös pólya

fedi, az eltérben fehér sziklás halmon vasba öltözött férfiú áll, jobb

kezében tartott lándzsája hegyén aranyvörösarany zászlócska leng,

bal kezében zöld koszorút tart. A paizs fölötti sisak koronáján két ki-

feszített fekete sasszárny között szintén olyan férfiú ismétldik. Fosz-

ladék jobbról ezüstvörös, balról ezüstkék. *)

Székesfejérvári család. Közülök Benedek Kolosvár város

fbírája volt. Meghalt 1664. aug. 5-én , kora 76. évében. 2
) Egy Szé-

kasfejérvári névszerint Mátyás, még elbb 1578-ban, mint köblösi,

majd kolosvári unitárius lelkész és egyházi fjegyz említtetik

1606-ban. 3
) N

Síéky család. (Máskép Pap) lásd Pap cs. IX. kot. 114. lap.

Szeky család. Heves és Zemplin megye nemessége sorában áll.

Széky család. (Peteki) Erdélyi család, melybl Károly Kü-

küllo megyei táblabiró , számvev biztos és szkefalvi postamester

volt 1831. körül. — Sándor ugyan ott irnok. Tán ennek neje Csa-

nády Zsuzsi kís-sárosi birtokos Küküllöben; és valószínleg ezen

családból Sándor és Ábel birtokosok Fels-Fejérben Walldorfon.

Széky család. (Széki) Doboka megyében virágzott még a XVI.

században, és ott Szók helységben volt birtokos. Utolsó ivadéka Széky

Kálmán hütlenségi bélyeg alá jött Báthory István fejedelemsége

alatt. *)

Széli család. (Dukai és szent-györgyvölgyi) Vas vármegye birto-

kos nemes családa. Bvebb adatok hiányában nem merjük sei közé szá-

mítani azon Szél Pétert, ki 1556-ban igen gyenge ostrom folytán a

töröknek feladta Kaposvárt, melynek kapitánya volt, és melyért Tö-

rök Ferencz t Pápán felakasztatta 5
) Hasonlóan nem lehet ide soroz-

nunk, mert elneve Csanád megyei származást sejtett, azon makói
Széli Mihályt sem, ki 1650-ben új adomány mellett Békés, Csa-

') Adami, Scuta gentil. tomo XIÍ.

9
) Török Antal közli a kolozsvári temetben talált síriratos réz le-

mezrl.

') Székely, Unitár, vallás tört.

') Hodor, Doboka várm. 230. és 649. 1.

s
) Istvánffy História 1685. kiadás 234. lap-
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nád cs Arad megyékben Kakutí, Batonya, Tompa, Sziind, Kún-Agotha,

Nagy Iratos, Trinta(?) Dombegyháza, Bánkamarás, Csató-kamarás és

Domb-Iratos helységeket és pusztákat nyerte. Ezen Mihály valószi-

nüebben ivadéka lehetett azon Szél Istvánnak, ki 181—1599#

között Zaránd vármegye egyik fispánja volt. Ugocsa megyében pe-

dig Szél (vagy azon kori irásmod szerint Z é 1) család már 1523

—

1550. között Fert-Almáson volt birtokos. ,
)

A Dukai és szent-gyorgy-völgyi Szél, Zala és Vas megye nemes

családainak egyike. Tán az elbbi megyébl Szent-György völgye

számos nemességébl származott át Vas megyébe. Ismert törzse Széli

Ö y ö r g y, ki 1639. évi maj. 22-én III. Ferdinánd királytól nyert (mint

a családi tudósítás mondja) újjított czímeres nemes levelet. György,

nek egyik utóda volt Széli Miklós, búcsúi földbirtokos Vas megyé-

ben, kitl egyik ágnak a leszármazása 2
) következ :

Széli Miklós
(1. Garay Zsuzsi

2. Hertelendy Júlia

3. Dániel Anna)

I. Kristóf 1791.

ns. fölkelési föhadn. tbiró.

(Vajda Antónia)

Imre József Antal. Anna. II. Kristóf János
volt septemvir Vasi alispán udv. tanács. Vas m. szbiró

f 1866. és követ váltó felt. t. üln. f 1848.
(Redl Teréz) (Bertha Júlia) (Vajda Magdolna)j——^\

,
,_ „^ q.

,

/

Kálmán. Ignácz. Mária. Gyula. Karolina.

Sándor. Miklós. Lajos.

I. Kristófnak, ki 1791-ben a Vas megyei nemesi fölkelésnél f-
hadnagy, utóbb táblabiró volt, fiai közül Imre egykor (1832.) Vas
megye fjegyzje és országgylési követ. 1836-ban személynöki itél-

mester, 1841-ben lett nádori itélÖmester, utóbb septemvir, 1850. után

Bécsben a cs. kir. legfbb semmisít törvényszék ülnöke és udvari

tanácsos. Meghalt 1856-ban. Gyermekei a táblán láthatók.

József szintén Vas megyénél hívataloskodott , és 1848 ban

els alispán volt. Nejétl Bertha Júliától gyermekei a táblán láthatók.

Antal búcsúi birtokos.

') Szirmay C. Ugocsa p. 174.

') Családi közlés szerint.



576 SZÉL.—SZELDMAJKK,

II. Kristóf Vas megyénél viselt al- és fszolgabiróságot, 1860-

ban a nagyváradi cs. kir. fötörvényszéknél volt tanácsos, innen a pesti

váltó feltörvénvszék kozbirája lett.

János Vas megyében volt szbiro. Meghalt 1848-ban. Két gyer-

meke a táblán latható.

A család czímere a paizs udvarában, valamint a paizs fölötti si-

sak koronáján is o r o s z 1 á n.

A család másik ágából eredhetett Széli Károly, Krassó me-

gyében írnok 1847 ben, ki Veszprém megyétl 1846. évi május 4-én

kiadott nemesi bizonyítványát Krassó megyében 1847. január 20 án

kihirdettette.

Lehet, hogy e család sei közül valók Zel Péter, és öcscse

Gáspár Keszthelyrl való gyalog katonák 1557-ben Ugy Zel Fe-

renc z szintén gyalog katona Zalavárott a Zalavári apáté. *)

Szél család. (Nyáradti) A XV. században 1461-ben nyáradti

Zél Jakab nak fia Simo n Marosszékben foszékely. *).

Szél család. (Harasztosi) Közülök Sámuel 1826-ben Aranyos

székben irnok.

Szeidfiiajer család. (Buzithai) Abauj, Sáros, Zemplin megyei

nemes család, mely elnevét az Abauj megyei B u z i t h a helységrl

irja, és ott jelenleg is birtokos. a
)

A czímeres nemes levelet Szeldmajer Sebestyén és László

nyerték 1751-ben Mária Terézia királyasszonytól. Czímerök a paizs

kék udvarában hátulsó lábain álló oroszlán, els jobb lábával kivont

kardot tartva. A paizs fölötti sisak koronájából piros ruhás, és derekú,

fehér kötényes hajadon n emelkedik ki, derék mellén arany zsinorzat-

tal, ing ujjai könyökön fölül vörös szalaggal vannak lekötve ; felemelt

jobb kezében zöld koszorút tart. Foszladék mindkét oldalról arany-

kék. *)

A család a múlt század elején már diszlett, a midn egyik Szeld*

majer ezredes, utóbb sóvári inspector volt és hsége miatt a Rákóczy

ellenpárttól fogságot szenvedett. Ennek fia volt György* Ennek fia

szintén G-yörgy kassai nagy prépost és czímzetes püspök meghalt

1818-ban- 5
)

') M. Akad. Levelestár I. 208. 210. 214. 287. 316. lap.

') Káilay Székely nemz. 488.

') Fdnyes Geographiai Saótár. I. 189.

*) Adami Scuta génül, tomo XIL
*) Benyó Math. Parentatio.



SZELE.—8ZELECZRY. 577

László és Sebestyén 1 765-ben Sáros megyében bírtak.

Szeldmajer László -Sebestyén 1 760-ban Torna várme-

gye alispánja volt; utóbb 1774-ben a Tiszántúli kerületi tábla ülnöke.

Tán ennek fia Antal, kinek neje Gedeon Mária volt.

Szeldmajer József 1822 — 28 ban ZempUn vármegye levél-

tárnoka volt.

§zeie esalád, (Szent-Balázsi) A család neve hajdani írásmód

szerint Z e 1 e.

1482-ben szent-balázsi aSzele Antal és Márton Zala megyei

birtokaikra uj királyi adományt nyertek. ')

1551—1560-ban sz.-balási Szele Jakab Kanizsa várparancs-

noka volt. a
) Rokona János 1557-ben említtetik. 3

)

A családfa 4
) következ :

Bálás ,

1474.

Antal Ag&ía
1600. (Náda*di László)

Jánoa Erzse

kanizsai kapit.

Szent-balázsi Zele Ferencznek 1590-ben neje Szecsdy

Anna volt.

Tán más li&son nev családból volt Szele Borbála, Csabay

János özvegye , ki 1584-ben Nyitra megyei Csaba helységben egy

puszta házhelyet 36 ftért zálogba vetett Dalmady Jánosnak, 5
) Lásd

Szelle cs.

Sseteciky esalád. (Szeleczi és Boczonádi.) Jelenleg Heves, Po-

zsony stb. megyében székel. Törzse Czarnovai Wajszkó Mátyás
volt

}
ki Bodrog megyei Vajszka helységbl Zólyom megyei S z e 1 e c z

helységbe telepedett ; és ott 1402-ben Széchy Gáltól , 1443-ban pedig

Gergely korbovai gróftól Lipcse várának örökös urától
?
kinek javai

igazgatója volfc, részbirtokot kapott, és ebben 1447-ben Hunyadi János

kormányzó által is megerösítefcett.

') Teleki, Huuyadiak kora Xlí. 215.

*) M. Akad. Magyar levelesfcár l 87, 89. 126. 21Ö. 285. 309. 870. stb.

3

) Ugyaa ott 250—24.
4

) RajcsáDyj G-eneai. deduet. kózirati gyjt.

*) Az eredeti Liptfeay levéltár C. VII. nro. 226,

íiíAQYAROnSSÁü CSJ&ÍDA1„ X. K&TBT. * $7
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Ezen Mátyásnak kis-unokája volt Vajszkai Tamás, ki 1560-

ban Nádaady Tamás nádortól Szelecz helységben nemesi udvar telket

nyert, és abban 1561-ben I. Ferdinánd király által örökképen megerö-

sítetett, és neve is Szelecz-rl Szelecz ky-re változtatott. *) Sze-

teexen jelenleg az egykori kurialis kastély romladozó félben áll. *)

Tamásnak egyik utóda I. Márton, mint I. Le opold király híve

a Tököly párttól Murányban félévig volt fogva tartatott, 1679-ben

drága áron válta meg magát 1687-ben Zóiyom követe volt.

Ugyan e korban, 1681-ben Szeleczky István Szerencs várá-

ban fosztatott meg mindenétl a Tökoiy-ek áltaL

A családfa következ :

I. Márton
1679. 1687.

követ.

Vajsakó Mátyás
1402. 1439.

Tamás.

Gergely

f Mohácsnál (?)

II. Tamás
15G1. Szeleaky nevei kap.
i

*
1

Bálint

Hl. Dániel

TI. Márton IL János
báró 1727. 1699.

(Sokoróy Erzse)

f

L János
1670.

L_
III. János

Sámuel Julianna Anna M.
alezredes (Jeszenszky (Somogyi

Sámuel) Antal)

László Julianna

""wT1 (Líthomericzky
,

*
, Sámuel)

III. Márton.

Márton
1818.

Boczonádon.

--p^^»--

János
1818.

Antal
1818.

I. Mártonnak fia IL M á r t o n elbb Glockelsbergi Detrik lovas

ezredében kapitány, utóbb gr. Nádasdy Ferencz ezredében kapitány,

majd rnagy, részt vett Szatmár vára védelmében is, 1700-ben Rákó-

czy foglya volt. 1715-ben Pest megyében Alberti helységre vitt ado-

mányt nejével Sokoróy Erzsébettel együtt; de ellent mondtak többen

') Adami M&s. Musaei 4-r. lat. nro. 182.
2
) Fényes, Qeorgr. Szótár IV. 83.
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a beiktatásnak. 171 7-ben Pest vármegye els alispánja lett, innen a

kir. tábla táblánál alországbiró, 1727-ben báróságra emeltetett. Királyi

táblai ülnök volt még 1730-ban is. Benne — úgy latsaik — kihalt a

bárói ág.

Úgy látszik testvérétl II. Jánostói származtak a máit század vé-

gén a kamarai bánya-batóságnái hivatalkodó Szeleczky-ek, névszerint

J á n o s, ki 1 787-ben

bányatanácsos és ta-

nár volt , József
ugyan akkor a szo-

molnoki rézbányá -

nál, Mihály pedig

Nagybányán kama-

rai tiszt.

L Jánostól eredtek

ül. János, kinek

fia Sámuel alezre-

des volt 1818. eltt,

továbbá László,
kinek Márton unoká-

jától utódai tán a He-

ves megyében B o-

czonádon e szá-

zad elején (1818.)

birtokos s elSnevö-

ket innen irt Szelecz-

ky Márton, Já-
nos és Antal.
Ezek egyikének utó-

da lehet Dénes, jelenleg a Pói pusztán is birtokos.

Egyik ág már a XVIL században Pozsony megyében székelt, eb-

bl Szeleczky Jakab 1619-ben országgylési követ *), 1622-ben Po-

zsony sz. kir. vároá jegyzje, 1637—39-ben fbírája. *) Ez ágból Ká-

roly 1848. eltt esküdt, utóbb adószed Pozsony megyénél.

A családnak egy ága, még Erdélyben is Doboka megyében

Vasas Szent-Iványon birtokos volt. *)

*) Katona Hist critika XXX. p. 64 Ácta Comit. 1618 pag. 268.

*) Bel M. Notitia nova Hung. I. P V5. fe$6.

*) Hodor, Doboka várra. 230.

8T»
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A család czímere — mint följebb a metsavény mutatja— a paizs

kék udvarában jobbról magas szikla, melyrl jobb felé pegazus ugrik,

hátsó lába nyomában forrás fakad, mely a szikla aljában elterül tóba

foly, melyben jobb oldalról daru áll, egyik felemelt lábával kövecset

tartva. A paizs fölötti sisak koronájából pánczélos, sisakos vitéz emel-

kedik ki, kinyújtott jobb kezében zöld koszorút, a balban lándzsát

tartva. Foszladék jobbról ezüstfehér , balról ezüstvörös. Ezenkívül a

bárói czimerné) a paizst bárói korona fedi.

E szerint nem e családból lehetett azon Szeleczky János, ki

1705. jun. 1-én Nógrád megyei Káinon lakott, és pecsét nyomatán,

melyen neve kezd beti állnak, egy könyökl kar látszik, virágga-

lyat tartva,

Saclényi ega!á<L (Fels- Szelényi f) Hont vármegye régi kihalt

adományos nemes családa, mely hajdan azon megyében fekv F. és

Á. Szrelény helységet birta ég nevét is arról vette.

Már a mohácsi vész eltt azon birtokban találjuk a családot, mi-

dn 1519-ben kökeszi Szelényi Verona részére Ujlaky Löríncz or-

szágbíró osztoztató parancsot intézett a sághi conventhez Szelényi

Menyhért és Zsigmond ellen a fels szelényi birtokban teend
egyenl osztály iránt. *)

Ezek utódai közül a XVL század végén élt Menyhért (vagy

más adat szerint Mihály) kitl a családfa következleg terjedt le :

Mihály 1890.

(Palojtfaay N.)

í

I. János Bora I. András
1. Garay Juzse 1629. (Csery 1G15. 1646.

Gyürky Zsuzsa) Miklós) (Roznhányi Erzse)

2 tói János 1652. , I -
,

(BaUlmZsc^a) II. Mihály Dóra? II. János f 1680.

tJ!?T»
"""* rnr~ÁA^xT\ L v (PoDgrácz 1670. houtí alispán

János. ^^hAnu^) ^ (KnWnyi Magdolaa f t&fc.)

István
[

(Madácj^Ej-zsjO
' PáT Lrinc* £ra,e Mária BorT

Pál 1712. elesett 1681.rt.Madách(Véesev(X)vor-

•Stváa. AÜdrás Pál. "MirtoT,,,
1
.?
8
?-

9 £??* Sá°d°r
'ft^

rfiwl.v iUjíftiussy 2. BftUssa János)

István ^ PáT 'te™**

1760. 1760.

') Eredeti a sztregovai Madáes cs. lex oltárában.
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I. András 1615-ben Korponán egy dáirab földjét Lajkov Já-

nosnak eladja, 1630. jan. 12-én Korponán Vaüka András házát zálog-

jogon megveszi, 1634-ben Korponai minden ingatlan birtokát nejének

és fiának ifj, Jánosnak Örökösen bevallja.

II. János 1655—1674-ben Hont vármegye alispánja. l

) Még
1669-ben Szelényi Judit (nem áll a családfán) Bossányi Jánosné,

osztálypert folytat Szelényi János, István és András elien. 1669-ben

Szelényi János végrendeletet tesz. 1671. nov. 21-én Kubinyi Mag-

dolna Szelényi Jánosné és Akay Mária testvéreik Kubinyi János és

Menyhért ellen uj osztályra parancsot kértek. Ugyan ez évben Szelényi

János Gerhárd Györgygyei a bozoki parancsnok ellen a mladonyai és

bozóki dézmák végett tiltakoznak. 1 674-ben Sas. János nógrád me-

gyei Horpácsi birtokát Bárdy Mátyásnak elzálogítja. 1680-ban Szelé-

nyi János ismét végrendeletet tesz, és úgy látszik — ez évben meg is

halt; mert 1681. febr. 26-án már özvegye és gyermekei osztoztak. Fiai

közül Pál még 1667-ben elesvén a
) csak egy leánya Zsuzsanna

maradt, azonban ez is nem sokára magnélkül elhalt és igy a testvérek,

úgymint Lrinc z, Erzse Madách Jánosné, Mária Vécsei Sán-

dorné és Bora Dvornikovies Jánosné ennek fiágat illet részén is

1690-ben megosztoztak. János ÖzvegyeKubinyi Magdolna 1695-ben tett

végrendeletet Ugy látszik — Lörmcznek [sem maradtak utódai, s igy

ez ág kihalt.

I. Jánosnak (L Mihály fiának) 1629-ben feleségéül Garay
Erzsébetet olvassak, másik neje Gyurky Benedek leánya Zsófia volt.

Ettl fia János 1652-ben élt Tán ennek neje volt Battha Zsófia, ki-

tl fia ismét János.

II. Mihály ága legtovább virágzott Ennek ivadéka élt még
a múlt században is, név szerint 1760-ban István és Pál, kikben a
Szelényi család kihalt

Nincsenek a táblázaton Szelényi Judit, 1665—67-ben Bos-

sányi Jánosné, Anna Qrdódy Ferenczné, és azon János, kinek

neje Bartakovics Judit 1665-ben halt meg,

A család czímere a paizs a kék udvarában koronán könyökl
férfi kar, kivont kardot tartva, ugyan az a paizs fölötti sisak koro*

náján is. Szelényi Jánosnak 1677. évi pecsét nyomatán azonban egy
szálon három rózsa virít.

') 1655. mart. 24. mint alispán irja alá Bory István örökösei 0S2tály-leve-

veiét. 1674-ben is oklevelén fordul el mint alispán,
7
) Bel Notitia nova II. 484.
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Szelepehéiiyi család. (Pohronczi) Úgy látszik, a család eredeti,

igazi neve Pohronczi volt, hanem e helyett a hangzatosabb Sze-

lepcsényi nevet vette föl Bars megyei Szelepcsény helység-

rl, honnan a család eredhetett.

1629. eltt élt a családból Szelepcsényi Mihály, kinek neje Gyr-
ky Zsuzsanna volt, elbb Vivirényi máskép Elevenkúty Ábrahám neje,

ki már a kitett évben mint özvegy, gyermekei Elevenkúty Ábrahám és

András, és Szelepcsényi II. György nevében tiltakozott Bars megyei

Cserenye kelység iránt. !
)

II. György papi pályára lépvén, elbb veszprémi püspök,

azután kalocsai érsek és nyitrai püspöki helyettes, 1666. jan. 15-töl

esztergami érsek, már elbb I. Leopold alatt fkanczellár, 1667—1673.

magyarországi helytartó volt.
2
) Meghalt 1685. jan. 14. Morvában Li-

toveczi jószágán.

Testvére volt Györgynek Szelepcsényi Mihály a garan-szent-

benedeki Conventnek és Bars, Hont megyéknek jegyzje, ki 1676-

ban halt meg, és a szent-benedeki egyházba temettetett, hol sírirata ol-

vasható. *) Gyermeke nem maradván, a család ezekben kihalt. Ügy
látszik azonban, hogy még egy testvérének, vagy valamely rokonának

fia vette fel -a Maholányi nevet, mert Szelepcsényi György prímás 1684.

april. 27-én Litovicz várában tett végrendeletében *) pohroncz-szelep-

csényi elönevü Maholányi János kanczeliáriai titkárt, ki utóbb

mint báró és personalis 1690-ben halt meg, tette egyik f örökösévé,

pograneczi Jókay János és András testvérekkel és Kordics

Istvánnal együtt, kiknek hagyá minden Morvaországi birtokát. De Ma-

holányi János is leány unokáiban kihalt, valamint a báróvá lett Jó-

kay János is , kinek Scbédy Máriától leányát Zsuzannát Lehoczky

Márton báró birta nül. 5
) Ugyan e végrendelet szerint György prí-

más Nagy-Szombaton volt si házat Kordicz Istvánnak és nejének

hagyta. Hagyományozott ezen kivül még mint rokonainak Urbiny

Miklósnak és nejének Dékán Katalinnak, szintén Nagy-Szombatban

pedig Balassaféle házát Maholányi Ilonának Buzásy Ferencz özvegyé-

nek hagyta.

') Szent-benedeki Convent prot. M. p. 152. prot. L. p. 54. stb.

2

) Memória Basilicae Strigouien. 94. Katona XXXIII. 653.

3

) Magyar törtéuelmi tár XI. 239.

*) L. Végrendeletét Hevenessy Mss. tora. XXXV. p. **8B,

B
) Schönfcld Adels lex. I. 21&
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A Szelepcsényi család czímere a paizs kék udvarában zöld téren

hátulsó lábain ágaskodó koronás oroszlán, els jobb lábával arany na*

pot, a ballábával arany csillagot tartva,

Szeles család. (Kis-jáczi) Hajdán a XVI. század derekán Nyit-

ra vármegyében élt ily elönevü birtokos nemes család, melynek neve

az akkori Írásmód szerint „Zeles" alakban fordul elé.
l

) Í59-ben

kis-jáczi Zeles István és fiai Máté, P e r e n c z, Márton és An-

drás nyertek [beiktatást Kis-Jácz helységébe a Nyitrai káptalan le-

véltára szerint.

A kis-jáczi Szeles családról, mely utóbb, nevezetesen 1 649-ben

Szelessy-nek is Íratott, a nyitrai káptalan következ adatokat mutat

föl : 1581-ben Szeles F erén ez nvérével Annával Vaczó Lászlóné-

vel egy darab földet elad Szeles Lászlónak.

1588 ban Litteraty Antal Sz. F e r e n c z sógora eladja kis-jáczi

birtokrészét Szeles (Zyles) Mihálynak ; ugyan ez évben László Ko
zép-Jáezon megveszi Borcsányi András birtokrészét. Ugyan ezen Sze-

les László 1592-ben Borcsányi Tamástól és nejétl Antalóczi An-

nától megveszi a Trencsin megyei Dezsericzen fekv kúriát és Kal-

zovszkó nevfi csárdát, 1593-ban Közép-Jáczon nemes Kuklys Márton

kúriáját.

1597-ben Zeles János galgóczi harminczados eladja Csert más-

kép Erdögh Ráfaelnak F. Átrakón, F. Sooka-u és Rovenszkon birt

jobbágy telkeit, 1598-ban elcseréli fels sóoki két jobbágytelkét só-

gorával Dióssy Kristóffal, Parúcza helységben* két jobbágy telkét el-

zálogitja Török Lrincznek és nejének Kincses Erzsébetnek ; ellenben

Dióssy Kristóf engedménye folytán kiváltja Leszkovszky Lászlótól a

diósi birtokrészt.

1599-ben Zelessy György és fia Mihály megveszi Farkas

Márta, elbb Nagy Tamásné, utóbb Bárányi Lrincznétl és fiától felsö-

közép-jáczi és nagy-zelöi birtokait.

1609-ben Szeles Kristóf sógorával Fitter Gyulával lllésházy

István nádortól adományban kapott Beczkó várában kúriáját Trencain

megyei renfalvi és nyitrai megyei újhelyi birtokait beírja slavniczai

Sándor Jánosnak. Már 1613-ban nejétl Fekete Margittói való gyer-

') Még elbb pedig már k i s f a 1 a d i elnevü Zeles csalid fordul el",

ne'vflzerint 124. évben a nyitrai káptalan szerint a Sambokréty-ekkel C0V«&*

kedett Georyiut Zele* dietu* de kítfalmU
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mekei : Kata, Magdolna, Dóra, Zsuzsa, Judit, Ilona,

Mátyás, továbbá Zeles Máté árvái István, Bora, Zsuza és

Kristóf választott bíróság eltt Bokri, Verbó, Nagy-Zel, Galgócz,

Kisfaludon fekv javaikon osztoztak.

1628-ban Zeles A n n a Hadakos Pálné özvegye eizáiogítja Po-

zsony megyei alsó-csepi részét Keresztúri Andrásnak ; 1642-ben Zeles

Mátyás és Anna Nyitra megyei Majoszka pusztát beírják Fitter

Gyulának.

1649-ben Dorottya, kis-jáczi Szelessy Boldizsár lánya, miután

1645-ben az erdélyi hadak által mindene feldúlatott, verbói részét el-

adja nvérének Juditnak Literaty Jakabnénak.

Végre 1753-ban Szeles Ferenez tiltakozik Gunda Mihály

és Szabó János ellen ezeknek Kis-Jáczra febr. 20-án nyert adomány-

levelk és beiktatások végett. Utóbb nyomait a Szeles családnak Nyit-

ra megyében nem igen találjuk.

Széles nev nemes család van Fejér és Pest megyében; ez utób-

biban törzsfészke Kecskemét. E család a fennebbi családból igényli

származását és idnkben szintén Kis-Jáczról irja elnevét. Csa-

ládfáját azon Szeles Mátyástól vezeti le, a ki — mint az arma-

1Í8 mondja — Szinán basa hadjárata alatt nemes levelét elvesztvén, —
1632-ben IL Ferdinánd királytól ujjító és elbbi nemességét megersít

czímeres nemes levelet nyert Tle, ki közlés szerint Kecskemétre te

lepedett és a re£ vallásra tért, a nemzékrend *) következ :

Mátyás
1632.

Ferenez.

J. György
t 1707.

(Kincsei IlonaJ

II. György f 1746.

kecskeméti tanácsnok
(Mébzáros Kata)

Folyt, a kev. lapon.

') Családi közie's után.
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II. György f 1746., ** az slhjbbi lapon.
kccekeméti tanácsnok

(Mészáros Kata)

I. János f 1758.

kecskeméti senator
(Patay Eákhel)

II. János
szül. 1746.

IV. János
n.-krosi fjegyz

V. János
r
———

—

*-'•
i

Ferencz.

I. József Eákhel.
tanácsnok

Zsigmond

Gedeon.

Sándor
sz. 1758.

III. György
sz. 1730.

kecs kemétifÖ bíró
(Tormásy Erzse)

Júlia

(Szke
Zsigmond)

II. Gábor

Ignácz.

I. Gábor
1809. insurg.

Lajos
honvéd

1 1849. Sz.

Tamásnál.

Zsuzsanna II. József
kecskeméti fbíró

1 1 1842.

István

f 1849.

Sz,-Tamásnál

Károly

f József László
Pest m. törv. f

sz. ül&Ök
1861.

Ferencs György
mérnök. Pestm. esküdt

i f 1848.

Kálmán. József.

Anna
sz. 17ö7.

(Illésyné)

IV. György
sz. 1758.

(L Fehér Zsuzsi.

2. Pétery Zsuzsi)

I. Mihály ül. János
sz. 1781. sz. 1762.

FejeVm. esküdt.1^ y. U^
Dániel Tolnában Pest m.

Pest m. ügyész, tbiró. aladószed
1843—49.

Kálmán. Pál.

Zsuzsi Sámuel
(Lóssy Imre) ref. esperes

f !

Lajos József
Pest m, képvis. fmérnök
% alispán 1864.

f 1852. Enyingen.

V. György
sz.1788.
visegrádi

kincstári tiszt.

(Kisboni Horváth
Anna)

Mária
(Dobosné)

' Mihály
sz. 1816.

Pest v. alisp. 1862.
(Fizely Eliza)

ifj. László
ügyvéd

id. László
Szabadszállási
volt jegyz.

Péter

t

Zsigmond. György Elemér
t f

Etelka. Adorján.

Á családfa I. Jánosnál és III. Györgynél két ágra sza-

kadt. Tagjai többnyire Kecskeméten városi hivatalokat viseltek.

I. János ágán I. és II. József Kecskemét város tanácsában ál-

lottak, az utóbbi elbb ott fjegyz, utóbb tanácsnok és végre fbiró
volt. Meghalt 1842-ben. Ennek fiai közül III. József egykor, 1845-

tol 1849. Pest megye alszoígabirája, utóbb 1861-ben alkotni, törvény-

széki ülnöke volt.
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I. Gábor 1809-ben insurgens, a franczia háborúban Huszti

nev nádor ezredbeli kapitányt hat franczia kezébl és illetleg fogsá-

gából kiragadván, e vitéz tetteért a nádor által érdemkereszttel jutal-

maztatott. Fia Laj os mind honvéd 1849-ben esett el Sz. Tamás os-

tromában.

II. Jánosnak fia IV. János Nagy Körös városnál viselt f-

jegyzséget

A másik ágnak kezdje III. György Kecskemét város fbí-

rája volt. Fiai közül I. Mihály Fejér megj^ében esküdt, ennek fia

Dániel Pest megyének egykor tiszti alügyészc.

III. Jánosnak fiai közül Lajos Tolna megyében volt táblabí-

ró
;
V. János Pest megyének 1845—49. aladószedöje. Fiai a táblán

láthatók.

IV. György (szül. 1758-ban), kétszer nsült Els nejétl Fe-

hér Zsuzsannától született fia Sámuel a dunamelléki ref. helv. egy-

ház kerület esperese. Ennek egyik fia Lajos 1848-ban Pest megyének

országgylési képviselje, majd másod alispánja, és kormánybiztos,

a forradalomban részvétéért tiz évi várfogságra Ítéltetvén, 1852-ben

a komáromi várban halt meg. Testvére József elbb Veszprém me-

gyénél, jelenleg herczeg Batthyány enyingi uradalmában fmérnök

IV. Györgynek második nejétl Pétery Zzuzsannától gyermekei

•V. György, Mária Dobosné, és idsb László, ki Szabadszállás*

mváros fjegyzje volt. Ezek közül

V, György (szül. 1788.) mint felesküdt kir. táblai jegyz

1809-ben a felkel lovas nemes seregbe lépett alhadnagyi ranggal.

Garnica tábornok parancsnoksága alatt kitüntetvén magát, föhadnagy-

gyá lön, és utóbb a magyar nemes testörseregbe lépett, innen pedig

ugyancsak fhadnagyi ranggal a nádor huszár ezredbe tétetett át. Nem
sokára a katonaságból kilépvén, a m. kir. udv. kanczelláriához fogal-

mazónak, innen pedig saját kívánságára a m. kir. udvari kamarához

neveztetetett ki, és e kormányszéknél a visegrádi koronái urodalom-

ban kasznár lett Itt fleg 1821-ben az felügyelete alatt készí-

tett hajóvontató útnak végrehajtása által szerzett közérdemeket, s ez

s más több rendbeli érdemeiért több szomszéd megyék táblabirájavá

is neveztetett. Ezen, fképen az akkori dunai kereskedelem köny-

nyítésére és emelésére czélzott szikla-ut emlékére vonatkozik ott a

sziklafalba helyezett s máig fenn lév márvány tábla következ latin

felirata : VLator! en saXa sVperba, laM perVIa tlbl, qVIs qVIs es
t

VadefeLIX; aC ConatlbVs gmerosIsfaVe! Késbb, 40 évi közhasznú
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szolgálat után egész fizetésével nyugalomba lépett. Nejétl az erdélyi

származású boni Horváth Annától, kit 1815-ben vett nül, és ki 1820-

ban, kora 21. évében

korán elhalt, fiai ma"

radtak : M i h á 1 y, ifj.

László ügyvéd, Pé-

té r (meghalt).

Nevezett Mihály,

ki a ref. vallást kö-

vet atyja által korán

elhunyt kath. vallású

édes anyja iránti ke-

gyeletbl ennek val-

lásában neveltetett

,

1841-ben kezdé hi-

vatalos pályáját, mint

Pest megye tiszti al-

ügyésze, innen 1845-

ben az ó-budai és vi-

segrádi koronái ura-

dalom ügyésze, majd

a nagyváradi kincstári uradalom igazgatója s fügyésze, 1850. után a

Bihar megyei cs. k. törvényszék tanácsosa, 1862-tl Pest megye kine-

vezett másod, — jelenleg els-alispánja.

A család czimere — mint itt a metszvény is ábrázolja — fenálló

hadi paizs, mely szelént egy kék pólya által két udvarra oszlik, a pó-

lyán három arany üstökös csillag ragyog, a felse' vörös udvarban fiait

melle vérével tápláló pellikán ül, felnyújtott szárnyakkal; az alsó

arany udvar közepén nyolczszegletes keretben kinyílt piros rózsa lát-

szik* A paizs fölötti sisak koronáján szintén fiait vérével tápláló pelli-

kán ül. Foszladék jobbról aranykék, balról aranyvörös.

Szeles esjtlád. (Sz. Udvarhelyi és telekfalvi) Törzsökör. székely

család Udvarhelyszékben, melybl János 1794 ben Udvarhely vá-

ros jegyzje, J ó z s e f Zalathnán kamarai ellenr, Lázár tömösí har-

minczadi ellenr 1794-ben.

Antal tartományi fszámvevségi hivatalnok, meghalt Kolozs-

várott 1861-ben, János Zetelakon kath, lelkész 1836. körül.

Egyik ágazat Telekfalvárói elnevezi magát, mely hely-

ség szintén Udvarhely székben fekszik. Ezen ágból Károly Udvar-
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hely városjegyzje és 1848.elött e város országgylési követe ; I g n á c z

ugyan ott tanácsos, József szintén az 1848. eltt. János és Jó-

zsef 1815-ben Abrudbányán a kir. bányászatnál szolgáltak, László
ugyan akkor Szebenben a kir. kincstárnál.

Széles család. (Szecsényi) Nógrád megyébl Szecsényböl szár-

mazott a múlt század közepén Erdélybe, hol megtelepedett Nemesle-

vele 1784-ben a Hóraféle oláh lázadáskor Abrudbányán elveszvén,

1798-ban megújjítatott, de 1849-ben N.-Enyed feldulásákor ismét el-

pusztult.

Czímere a paizs zöld udvarában száguldó lovasvitéz, kinyújtott

kezében meztelen kardot villogtatva, a fölött szalagon e fölírat olvas-

ható : „ Pro Rege ejusque imperio vincere aut móri pulchrum et decorum

est.
u A paizs fölötti sisakon pellikán fiait melle vérével táplálja.

A családfa *) következ :

Széles N.

Mihály
kolosvári föbii ó

1760—70. közt

Teréz
(Zámbóné Kalo-

taszegen.)

II. József
sz. 1784. f 1860.

(Fogarasi
(Horvátovics

Julia)

Sándor
(Kozáry Ilona)

1. Józsei

sz. 1755. f 1834.

(Kisárkosi Gelei

Anna)

Tamás
Abrudbáuván
fbíró 1782.

Anna
(Kispolyáni
Biró Mózses)

Ferencz
Erdgondnok
A.-Fejerben,

De'nes

sz. 1815.

báayauagy
Abrudbányán
(Orbonás
Hermina)

1-tl Etelka.

Farkas
88. 1816.

(1. Kalmár Matild

f 1852.

2. Kaizler Antónia)

1

III. József
sz. 1821.

tüsztartó

Marczaiiban.

2-tól Julia

t 1856.

Dénes Géza. Biza.

A táblán állók közül I. J ó z s e f bzííL 1755-ben Pöstényben (Nó-

grád megyében) megnsült 1784-ben Erdélyben Abrudbányán, hol a

kir. bányászatnál aranyváltó ülnök volt. Meghalt 1834-ben Zalathnán.

Fia II. József (szül. 1786.) bánya törvényszéki titkár volt. Meghalt

1860-ban. Testvére Ferencz Alsó-Fejér megye erdögondnoka volt,

N.-Enyed feldulásákor 1849. jan. 8-án az oláhok által megöletett

l

) Közli Török Antal csaláqi adatok után,
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II. Józsefnek fiai közül Dénes (szül. 1815.) fÖbánya mérntfk-

f)l 1863-ban abrudbányai bányanagygyá neveztetett. Testvére F a r«

kas Rézbányán bányanagyi segéd
;
gyermekei a táblán láthatók.

Nógrád megyében a Széles (vagy inkább Szeles) nev család

igen középmódú állapotban él, fleg Lóczban.

Sseieséityi esalád. (Nagy-Szelezsényi f) Bars vármegye ki-

halt régi családa, mely azon megyei (Nagy- és Kis-) Szelezsény
helységrl, mint si birtokáról vette nevezetét. Hajdán a család neve

„d e Z e 1 c h é na alakban fordul elé az oklevelekben. E néven a család

eredetét a XIV. század elejéig vihetni föl.

1369-ben László nádor Zelchéni György fiának Mik ló s-

na k szelcséni és nagyfalvi birtokát, melyek htlenség bélyegén jutot-

tak a koronára, 18 marka aranyért eladja Zelchéni László fiának

Jánosnak. *) Azonban Miklós fiai ismét birtokába jöttek az si javak-

nak, mert 1416-ban a sághi convent Zelchéni Miklós fiait O s v á 1 i

és Zsigmondot xmndesj ellenmondás nélkül az említett birtokba

bevezeti. 2
)

Zelchéni Osvátról tudjuk, hogy 143-ban 50 embert állított

a Husaiták elleni fölkeléshez 3
)

1441-ben a sághi convent által végrehajtott tiszta (púra) beikta

táa ismételtetett *)

Zelchéni Osváínak fia Gy Örgy és veje Baloghy János között

a sághi convent eltt 1509-ben kötött kölcsönös bevallásra királyi be

leegyezés adatott 1513-ban. &
)

1518-ban D r 1 1 y a Zelchéni György másik leánya, kis-

terényi Érsek Gáspár neje, ki Zelcsén (Szelezsény) felét bírta, süvét

Baloghy Jánost idéztette.
e
*)

Az eddig eiéadoítakból következ nemzékrend tnik ki :

György
de Z^iciíén.

Miklós
Í369. nótát kap.

Osvát ZfligDQODd

Ul&téáh j 1416.

György Péter
1509. 1613. 1482.

Anna Dorottya
(Ba)ogfay . 1618.

János) (Érseit Gáspár)

*) Eredeti a Lípthay uesng. levéltár E. XL 325, — 2
) Eredeti ugyanazt E.
— *} Eredeti, Lípthay
HasoolóanE. X1.331.

XI. 32Ö. — 3 Fejér, Cod/dipi. tóin. X. toL VJX p. 261. — *} Eredeti, Lípthay
levéltár £. XL 827. — *) Ugyan, az ee ott E. XI, 329. —*) Hasoul
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Itt a családfa bvebb adatok hiányában megszakad, azonban

fóképen agaran-szent-benedeki convent levelei szerint 1493-ban talál-

juk Szelezsényi Simonnak leányait Margitot bacbafalvi Kerék

Antalnét, Katalint és Ilonát, kiket a családfával összekötni nem
lehet 1468-ban élt Szelesényi Pál, kinek neje Tapolcsányi Dorottya

volt 1506-ban említetik Szelesényi Ferencz leánya Zylva Máté neje.

A XV. század közepén élt Szelecsényi Miklós, kit szinten a

följebbi táblával összefznünk nem lehet, de a kitol a garan-sz.-bene-

deki convent levéltári adatai szerint *) a családfa magvaszakadtáig kö-

vetkezleg derül ki :

Miklós
de Nagy Szelezsény

Lórinez Ferencz
1480. 1506.

«—rr^ '

(Halácsi Kata)
1563-78

HSihály 1510^14. (I. Kozmafalvi Dol-
(Lipovniki Kata) gos Orsolya.

_j ^_ 2. Apponyi Kata ?)

Mátyás Bora Szaniszló Kata Zsuzsi
1534. (Cseryné

^MikíóIT
15

?
8, 1610 ' (L 0cskav

j í^Ao 7q
(szúdi Kosár Zsigm.

^áspl^ András"^ (Névery
Benedek

) |vKo°|[?&
1569. 1586. 1574. (l.Tarnovszky 1594. 99

;
Magdolna)

reter 101^
Barsi alisp. Kristófné (Bossáuyi

1594. Gáspár)
2. Viszocsányi
Syprák János) ^^T- n. Lrincz ~£tvá^

1600—10. 1590. 1601. 1619.

(Zudar Margit özv. 1597.)

Miklós Péter. Dota István, Fruzsina
1600—10. (Hidvéghy 1614. Bars v. szbiró (Hi*dy

(Bossányi Zsófia) László) (Bajnay Rozina) Pál özv.1635.)

I
;

Dániel Lrincz Mihály János Erzse « Ilona Mária 1632.

JL637. 1637. 1637. 1637. 1601. (Einó'dy György)
' MiklóV
JL673.

Pál
utóaó 1 1731. eltt.

A család birtokviszonyaira vonatkozó adatokat, melyek az emii-

tett sz.-benedeki Convent levéltárában 1468-tól a család kihaltáig, söt

') És Rajcsányi Ad. gyjteménye szerint is.
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tovább is találhatók, mellzve, meg kell említenünk , hogy a család

tagjai Bars megyében több helyen is birtokosok voltak, és többen

megyei hivatalokat is viseltek. így Gáspár 1584-ben alispán,

István 1614 ben szolgabíró voltak, és bizonyosan meg többen is

szolgáltak.

A család utolsó tagja Szelesényi Miklósnak fia P á 1 volt, kirl

1731. évben, már mint niegbaltról tétetik említés.

Stelestey család. (Fels-Szelestei) Vas vármegye legrégiebb

nemes családainak egyike, mely azon megyei Felsö-Szeleste helység-

rl, egykoron si birtokáról vette nevét, és neve hajdani Írásmód sze-

rint „de Z e 1 e s t h

e

tf alakban fordul elé a régi okmányokban. -

1366-ban élt a családból Zelesthei Györgynek fia Miklós,
ki mint királyi ember említetik. *)

1419-ben Zelesthei Istvánnak fia Tibold Vas megye ál-

tal az ellene emelt hatalmaskodási vád alól fölmentetik. *)

1429-ben Zelesthei Istvánnak másik fia György a nádor

nak panaszolván be Niczky Lászlót, mint a ki meghalt testvérének

Zelesthei Tiboldnak özvegyét okleveitl stb. megfosztó, ez iránt Vas

megye tartott vizsgálatot
3
) Ugyan ezen György 1438-ban Kani-

say Imre ellen perelt. *)

Ez id tájban élt a családból Domokos, kitl a családnak

egy ágon a múlt század közepéig következ leszármazását b
) is-

merjük :

Szelestey
Domokos

György

Miklós
(Gérczey Bora
G. Miklós leánya)

János Tamás Gergely Kata ferencz Miklós
Gotztfwni f 1563. 1563. (máskép Gotthonittr-j:

—

*

—
gyri püsp. máskép Gozthoni (Zárka utóbb Guarv) ™- <»*n08- JUAra

^

BiatlöM. (N.Or.o.ya) P«)^^.7^. CpgT

') Fejér, Cod. dipl. tomo IX. vol. 7. p. 538.

') Ugyan ott tomo X. vol. 6. p. 248.

*) Ugyan ott tomo X. vol. t p. 169.
4
) Ugyan ott tomo XI. p. 190

') Geneal. anthent. I.
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Sára
(Völcsey
Bálint)

Ferencz, ki az eWbhi lapon.

(máskép GofUhoni

utóbb (iuary)

Miklós
(Székely
Anna)

Bálint

SáraT
(Me&zlényi
Benedek)

os.Laio

Gábor.

Pál.

Lajos. Miklós.

Bora 1604.

(Szentpáli

Mihály)

Miklós

(1. Jánossy Anna)
2. Szelestey Sára

elbb Tulok Miklósné)

JánOB
(Tarródy
Kata)

Lajos. Margit.

i-tól Zsuzsi Anna Orsolya Kata Gergely Erzse Zsigmond. 2-tói Pál. £
(Horváth (Jeli (Bornemisza (Saiiér (Tompa (Gé*ezy gí

Istyán) György) András) Intvén) Anna) András) **

Miklós
1687

;
(Landor Erzse)

elbb Shnaházy Fcrenczné)

~Gábo7~
(Goczinge Julianna)

Lajos

Kata. Boldizsár.

Miklós

(Handlaic Klára) (Polányi Jusztina)

Nem nyervén a családtól adatokat, e családfa történetére nézve

mit sem mondhatok, és igy az is megfejteden maradt, miért nevezé a csa-

ládfa élén álló Miklósnak Gércaey Borbálától három fia magát máskép

Gopzihoiii-nak, kik közül fels szelestei Gosztoni János gyri,

utóbb erdélyi püspököt eddig (lásd e munka IV. 428. lapon) a Gosz

tonyi család ivadékának tartottuk.

Ily körülmények között még más két rendbeli töredék ágazat

összekötetését sem lehet a fölebbi családfával eszközölni. Egyike ezen

ágaknak az 1622-ben élt Szelestey Ferencztöl jö le *) következleg :

Szelestey Ferencz
1622.

(Zichy Éva)

Ferencz.Gvbrgy János
gyermek 1642. 1665.

(kerecseni

(Szalay Zsófia)

Erzsébet Anna
(Polányi (KéryPál)

György özv.)

Anna
(sz.-gyrgyi Horváth

György)

') Rajcsányi Collect. geneal.
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A második ágazatot Szelestey János indítja meg követke-

zleg: *)

János,
(Véssey Eva)

Ádám Anna Mária

' Boldizsár *
* '<*£*£** (C^M>

Vas v. alispán (jAkfalri
Umn'

(Horváth József)

i
'' i" " ' ».'' ' • •

<

<*
\

Ádám János István

(Saller Magdolna) (Tallián (Nagy Anna)
Antónia)

Ezeken kivül ismeretesek a Szelesteycsaládból : János és La-

jos, kik 1524-ben Krakóban jártak iskojába. 2
)

Sebestyén, ki 1558-ban Csesznek várkapitánya volt,
3
) és

kinek Szelestey Leóval együtt petrinyei Horvát Gergely gyri kapí-

tánynyal Bottosbáza miatt volt perlekedése. *) Ezeknek atyjok — ugy

látszik — Miklós és Gergely voltak,
b
) tán kik az els rendbeli

családfán állanak.

Szelestey János 1588-ban Esztergom ostromakor tnt fel.
6
)

Utóbb Erdélyben szerepelt. 1598-ban Várad védelmében tünteté ki ma-

gát. '} 1602-ben Székely Mózses alatt barczol, majd Világos vár ka-

pitánya lesz.Básta ell Erdélybi kifutva, Básta megöleté 1602-ben. e
)

A murt században Fejér megyében élt Szelestey Ferenc z,

kinek fia Antal ott megyei esküdt, 1754. körül a kétségtelen neme-

sek sorában állt

Az ujabb idkben ismeretes a családból Zsigmond, kinek fia

László (szül. 1821.) az ismert magyar költ, •) és az 1861. ország-

gylésen Vas megye egyik képviselje. Neje Igmándy Magdolna meg-

halt 1854. jul. 10-én Jakfán Vas megyében, kitl gyermekei ma-

radtak.

') Geneal. anthen. I. Família Véssey.

') Regestrum Bursae Craeoviensis 39.

•) Wattay Naplója. Kiadta P. Thewrewk Józs.

*) Magvar levelestár I. 800.

*) Ugyan ott 801.

*) Ssalárdy Siralmas krónika 21. lap.

') Istvánffy Hist. 1685. kiad. 878. lap.

•) Wolph. Bethlen tomo V. 145. 154. 166. 168. 17l. 174. é*a Pet Gergely

M. krónika 151. lap.

•) Magyar írók. I. 442.

MAGYARORSZÁG CSALÁDAI. I. KÖT. 3g
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A család czíiuere : a paizs kék udvarában hátulsó lábai n ketts

farkú oroszlán ágaskodik , els jobb lábával kivont kardot és annak

hegyén turbános levágott vérz törökfejet tartva. A paizs fölötti sisak

koronájából a leirthoz egészen hasonló alak nyúlik ki. Fosziadók jobb-

ról aranykék, balról ezüstvörös. *)

Szélesy család. Szélesy Mihály 1712-ben Hí. Károly ki-

rálytól kapott czímeres nemes levelei 2
)

Czímere a paizs kék udvarában zöld téren hátulsó lábain ágas-

kodó grif, els jobb lábával iró tollat, bal lábával aranyszegély vörös

könyvet tartva. A paizs fölötti sisak koronájából szintén olyan grif

emelkedik ki, els jobb lábával három fehér liliomot , a ballal vörös

könyvet tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörÖ3.

Tán e családból volt Szélesy Pál nagykörösi prédikátor és es-

peres, ki egyházi beszédeit 1792-ben adá ki.

Szeli esalád. (Közönségesen Csepelényi) Trencsin megyei ne-

mes család, ott 1688-ban a nemesi lajstrom szerint Pecsenyéd hely-

ségben lakott, utóbb ott nyoma sincs. Valószínleg a Csepellényi
nevet tartá meg állandóul. Lásd ezt.

Szeli néven Magyarországból szakadt Erdélybe a XVII. szá-

zadban Szeli Ö y ö r g y, szász-halmágyi lutheránus lelkész, kinek fia

József több könyvet irt, 1 763. körül szász-sombergi lelkész volt. Fia

|£ á r o 1 y orvostudor a múlt század végén. 3
)

Szelmdy család. A XVII. században Ugocsa megyében honos.

1622-ben Szelindj János azon megye esküdtje volt. *)

ísraelisztevich család. Horvátországi nemes. Közülök István
1687-ben Zágrábi nagyprépost.

Szelte család. Bars megyei nemes család , melybl az utóbbi

idkben Károly 1847 tol azon megye esküdtje vol> Sámuel
1812-ben a Ludoviceára tett ajánlatot.

A család Komárom megyében Ns. Olcsán is birtokosnak iratik.
5
)

Szelnfczky család. (Majdani.) Közülök Ferdinánd ügy-

véd Zágráb megyétl 1821. nov. -én kelt nemesi bizonyítványát

') Adami Scuta gentil. tcmo XÍI.
2

) Adami Scuta gentii. tomo XII. é*s Collect. herald, nro. 712. hol Szi-

lé b y-nek van írva hibából.
3

) Beuk : Traiisylvama Generáli* II 526. 527. Magyar írók II 338.
;

) Szirmay C. Ugocsa p. 60.
5
) Fényes, Komarom várm. tö7.
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Krassó megyében lakta helyén azon évi dec. 3-án kihirdetteté. Azon-

baa 1826. dec. 11-én Krassó megye végzésénél fogva a nemesség so-

rából kitörültetett.
J

)

Siélyes család. (Bétái.) KözLÜök Mihály 1848. eltt Kolos -

várott a tartományi fszámvevségnél irnok volt.

Szeitienics család. Szerem megyei nemes család , melynek

egyik tagja 1622-ben karloviczi kapitány volt, midn a török ellen

örségével portyázni ment, de a törökök fölverek és Szemenich maga
is elesett 2

)

Ugyan-e családból Szemenich F erén ez pécsi kanonok volt

Czímere vízirányos ezüst pólya által két felé osztott vért, melynek kék
udvarában fölül két, alól a pólya alatt egy arany csillag ragyog. A
paizs fölötti sisak koronáján szintén kék sasszárny lebeg, rajta szin-

tén ezüst pólya, és a paizsbeli udvarhoz hasonló csillagok ragyognak.

Szemére család. (Szemerei) s régi magyar család, melyet a

honfoglaló hét ma-

gyar vezér egyiké-

tl Huba-tói származ-

tatnak. ») Idnként

valószínleg a család

nak több tagja viselte

aSzemére nevet, mely

eleintén keresztné-

vül szolgált Egy
Szemere (vagy régi

írásmód szerint: Ze-

mere) IV, Béla ki-

rály koHban a tatá-

roktól nyert nehéz

sebeket, és ha nem
is ekkor, de ennek

emlékére nyerte ft

család si -— mint

egy XVII. század

családi halotti beszéd

') Krassó megyei jegyzkönyv 1826. éVrl.
2
) Pet Gergely, M, Krónika 200. lap.

*) Béla király névt. jegyzje VII. fej. ford. Szabó Károly 11. ap.

38*
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is említi, nemesi czímerét, mely — mint az ábra is mutatja — a vért

kék udvarában zöld téren egy piros nadrágú férfi jobb láb, térdén

nyíllal átlve ; a paizs fölötti sisak koronáján pedig kifeszített kézív

áll. Fesziadék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

I. Lajos király korában szintén feltnt egy Szem ere, 1346-

ban nevezett király részérl a lázongó moldvai vajda ellen, mint akkor

machói al Bán dicsséggel harczolt. *)

Ugyan ez idben tájban élt a családnak ismeretes kétségtelen

törzse Szemere Domokos, (Dominicus de Zemere) kinek fia Sze-

mere János volt. Ez az Aba nemzetségbl gagyi Bakos Miklós leá-

nyát Erzsébetet vette nül. Ezen gagyi Bakos család törzse Comes de

Gverin de Gagh de genere Aba volt, a családi genealógia szerint, mely

a családi levéltár adatain alapszik, szerzé Gágy-Bátort, Vendégi-t és a

két Szemerét. *) Ezen gagyi Bakos család nemzékreodi összeköttetése

következ :

Comes de Gverin
de Gagh de genere Aba.

I
, - A— ...... ... j

Ló'rincz István Miklós Mihály László
1327. 1327. 1327. 1327. 1327.

r
Miklós JL

máskép Bakos de Pál. János. Antal.

í*5gL
Erzsébet

(Szemere Jánosné)

Azon állítás is, mely szerint a Szemere család a Yendéghy csa-

láddal egy törzsbl ered, valószínleg ezen származási táblázattal áll

összeköttetésben. Nevezett Szemere Jánosnak atyjától Szemere D o-

m o k o s t ó 1 kezdve a Szemere család nemzékrendje következleg s
)

sarjadzott le :

') Pet Gergely, M. krónika 53. lap.

*J £ körülmény némi ellenmondásba bonyolítja & család származását, a

mennyiben e szerint a család a nemzetségi névhez hasonló nevezet helysége-

ket leány-ágon örökölte volna , ha csak nem feltételezzük , miszerint a család

vezetékneve az elbbi hasonrwva söktl származott, és ezen esetben a hason-

nev helységek is már egykor a nemzetség birtokában léteztek volna.

) Családi közlemény ftzerint.
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I. t á b 1 a.

Domokos
de Zeniére

p__——^ "
i

János
(gagyi Bakos Erzse)

1. Liincz
megöletett

g. Bakos Pál

és Antal által. '

Sándor

t
I. György

1435.'

erdélyi dg.

mwmmiw.
Margit. Advig. Erzse Miklós. Bálint. Ló'rincz. Ií. György

(neje Dóra) * *
(0ngai m^rSA
György)

(N. Erzse)

András, Antal. Erzse. Bálint Krisztina. Ilona. János.

Ldrincz.

Sebestyén
(Pilisy Margit)

György. Zsófia.

Pál. Anna.

János György Miklós. Ambrus. Jakab. Bálás. Erzse. Ilona
esztergáim atyjával (Póly N.)

várnagy 1460. megöletett.

i
;

&*!>& László > Kelemen. György Ló'rincz. Mihály
B

e- § §*
fi* Ambrus Sf _•

1488. váradi

D » a g, jíjczai bán prépost.

P* visegrádi
várnagy r"

(Stolcx Magdolna)

íbtyí. //. táblán.

Abauj v.

alisp. 1519.

Farkas. András.

András.
1569.

János. Mihály. Gergely. Anna
(Borsos

Nagy Fer.)

Tamás
de Bereth
(Zandy

Fruzsina)

Péter
(BaxySára)

Mihály
(Fancsaly

Kata)

Kata
(1. Latrán
András

2. Tomory
János)

Kelemen Stériez. András Lásstló.

1629. 1634.

Tamás. András György. István. Pál.
(Hegymeghy

Bora)
I ... *w

Péter
(Novaji Sára)

Judit.

Mihály. Mária.

—~—*—

»

Kata,
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II. tábla.

Kelemen, ki az, I. táblán.

1483.

jajczai bán,
visegrádi várnagy,
(Stölcz Magdolna)

Ferencz. György. Péter. Pál. János. Dóra Albert Gergely
(Bagódy de Kak. (1.Fúló Magdolna
András) 2. Czikó Anna)

Miklós Gergely András Dóra Erzse Albert Erzse Kata
15%. kapitány. f (Bellényi (Barna 1618. (Gyulay (Horváth

l Zsigmond) Farkas) (Kinisy (György) Já«osJ

[
Zsuzsa)

Gáspár. Anna Zsófia. Bora György
(Szikszay (Ne'gyesi (Nánási (Fodor
István) György) Nagy Mihály)

Pál)

János Anna Magdolna Dóra György
1643. (Bodó Gergely) (Puky (Barkács (Zsujtay

Péter) MiháJy) Kata)

Ferencz. Pál.

György. Albert. Zsigmond. Erzse
(Várday^ György,

kinek
utódai Szemerovics-ok)

Zsófia

(K-ácsándy
István)

Pál
kir. táblai

ülnök 16417.

(Putnok? Klára)
*

—**-
)

I. László
1667—1672.

Zemplini alispán.

(Vay Kata)

El. Láeztó
Rákóczy alatt

dandárnok 1706.

1714.

(Ilosvay Klára)
,

Pál
Zemplini követ 1681.

(Keczer Klára)

t

György
(h. Bossányi
Krisztina)

1.
Kata Judit Erzse Klára Miklós

(Szentpéte- (Ottlik (Nikházy (Bárczav (Vaas
ry András) Pál) György) Lásslo) Erzse)

1
— "

'
- ...... i ... ... .

A

_
Krisztina

1772.

(Vattay
János)

Klára
(Vattay
Pál)*

Judit

(Pár
András)

Erzse-

ni. László
(Darvas
Zsuzsa)

Kty*. Ili. táblán,

Anna Ádám
(1. Várady Mih. (1. Mokcaay Júlia

2 Bornemisza Antal) 2. Kürtóssy Erzse)

Folyt, a höp.lapon.
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Ádám, ki az elöbíi lapon.

(I. Mokcsay Júlia

2. Kürtössy Erzse)

Pál
(Kandó Erzse)

István
rnagy

elesett Scliwednitznál
(Konyát! Keniz

Anna)
' Kiárr
(Szaiamáry
Király József)

Anna Janka Mária Zsuzsa
(Máriássy (Mocsáry (Szilassy (Pufey
Sándor) Pál) * János) András)

Gábor. Ádám. Pál
ezredes

f 1820. körül.

Erzse. Anna.

III. tábla.
III. László, ki a II. táblán.

(Darvas Zsuzsa)

IV. László
(1. csobai Nagy Erzse.

2. Zoltán Mária.

3. Tussay Krisztina.

4. Kórtvélyessy Zsuzsa)

'2-t. Kata V. László 3 t. Erzse Krisztina Zsuzsa

©

'£
on

m
5

(Vattay
György)

Ung v.

követe
1802.

(Vattay
Krisztina)

r— * — •
' 1

Folyt, a hev. lapon.

(Fáy
Ábrahám)

(Páy
László)

(Gábriel
Miklósa

4 t. István János í*j

alispán Gálszécs- »*

kir. tan. ben. p

f 1829. (Kazincaya
(Máriássy Teréz) 3

Klára)
|

Péter
(Bay

Teréz)

Teréz
(Szirmay
Mihály)

B
O

Emília Bora
(Jantó (Szentpétery

István) N)

László József Klára János Bora Pál Zsuzsa

rnagy vész. törv, (l.Dercsényi (Boron- (Pongrácz f 1848. (Mocsáry

t 1848. ülnök Perencz kay Ferencz) Perl asz- Gábor)

f 1862.

(Máriássy
Erzse)

Ferencz
2. Semsey
Lajos)

Mária) nál.

Klára
(Kerekes
Alajos)

Pál
cs. kir.

hadn.

József.

Anna Erzse István Lajos László András

(Boronkay (Szaiay Börzéken Az«rbau (Szemere ntlen.

Károly) Antal) (Trös (Finta Erzse)

Mária) Jolán)

Miklós-
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V» László , ki nt elbbi lapon.

Ung v. követe
1802.

(Vattay Krisztina)

Bora Janka Judit Jóaeef, Terez Krisztina György
(SzÜassy (Darvas (Jaau (Bay (Szemere Üng v.

József) József) N.) József) Pál) fószbhó
(Boronkay

. _^ Amália)

Gyula Grcjza Ödön Erzse
(Fráter (Csemic«ky (Szemere
Etelka) N.) László)

Amália. Emil.

Miklós
sz. 1804.

költ
(Máriássy Anna)

L_
Vilma. Ida. Mária.

Vissza tekintve a családfára, látjuk : Szemere Jánosnak Három

fia közül Lrinc z és György hagyott utódokat. Ez utóbbinak

ága utóbb Erdélybe szakadt, közülök László, (ki nincs a családfán)

Báthori István mellett harczolt Békés Gáspár ellen, és követségben

járt 1575-ben a budai basához. *)

Ugyan ez erdélyi ágból János — (ugy látszik Györgynek fia)

— dobokai elnévvel 1594—1629. Doboka megye fbírája volt, 2
)

azon megyében több helyen bírt és 1606-ban Basta-tól véd levelet

nyert.
8
)

Ugyan ezen ágon Szemere György (tán Sebestyén testvére)

1601. jun. 1-én enyingi Török Istvántól beiratképen (inscriptíonaliter)

kapta Hunyad megyében. Kalánfalut. 1615-ben ugyancsak Hunyad

megyében Magyar-Bretyén és Plópon kapott jószágot Bethlen Gábor-

tól. Az erdélyi ágból nevezetesek voltak meg Zsigmond és Bol-

dizsár.

1. Lörinczet, kinek ivadéka máig él, rokonai gagyi Bakos Pál

és Antal megölték fiával Györgygyei együtt. Több gyermeke közül

János 1460-ban esztergami várnagy volt.
4
) Ennek tiz gyermeke

közül György váradi prépost volt. Mihály 1519-ben Ábauj vár-

raegye alispánja. Nevezetesebb tagja volt a családnak ez idben Mi*

hálynajc testvére Kelemen, ki Mátyás király alatt visegrádi vár-

nagy, és a korona al-re, majd jajezai kapitány volt, kinek feleségül

Beatrix királyné, (mint egy családi 1 7. századbeli halotti beszéd mond-

ja) saját legfbb komornáját, morvaországi nemes családból eredt Stolcz

Magdolnát szerzetté, és emellett Mátyás királytól új adomány t is nyert,

Ennek nyolcz gyermeke közöl családfentartóúl maradt

"""YWolpli Bethlen Hist. tomo II. 297. utánna Budai Per. hist. tex. II. 147.
2
) Hodor K. Poboka vánn. 42ö.

») Ugyan ott 230.
4

) Kaprinai Dipl. II. 440.
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I. Gergely, ki kétszer nsült, els neje fúló-kértsi Fúló Mag-

dolna, a második Czikó Anna volt. Els házasságából született több

gyermeke közül fképen említést érdemel Miklós, ki Rudolf király

korában csapatkapitány volt, és 1596-ban Eger védelmére sietett, ')

és testvére Albert, ki Kinisy Benedeknek Pál fiától unokáját KI-

nisy Zsuzsannát birta nóül. Ettl három fia, három leánya maradt. A
fiúk közül Jánosnak egy leányát Erzsébetet feleségül vette várdai

Horváth György, kinek utódai anyjukról magokat elbb Szemerovics,

utóbb Szemerék nek nevezték és a múlt század végén a család el-

len osztályos pert folytattak.

Kitn fia volt Albertnek Szemere Pál, 1635—-1647. idöközbea

Borsod, Abauj vármegyék, nem különben a jászéi convent jogyzbje.

Abauj megyének alispánja, Rákóczynak udvarnoka, utóbb szepesi ka-

marai tanácsos, majd kir. táblai ülnök volt. Többször volt Borsod,

Sáros és Abauj megyék részérl országgylési követ, és jeles eszét,

kitartó szorgalmát mutatják azon számos naplók, melyek az ország-

gylésekrl az tolla által irva fenmaradtak. 1622. évi soproni ország-

gylés naplóját, még mint kir. táblai jegyz, 2
) az 1625. évit mint

Bowod, *) az 1630. évit mint Sáros, 4
) ugy az 1684. és? 1635. évit,

6
)

nem különben az 1637. és 1638. évit 6
) mint Abauj megye követe irta

le. — 1642. valamint 1646—7-ben söt 1649-ben szintén Abauj megye

követe volt, mint felmaradt naplói tanúsítják 7
) Az országgylésen vitt

szerepeirl tanúskodnak több küldöttségben kineveztetései 8
) 1635-

ben már egyszersmied kir. táblai ülnök volt,
9
) 1 647-ben kamarai ta-

tanácsos. *•) Rákóczy György részéri 1647-ben Eperjesen biztoské-

pen mködött. n
) Neje Putnoky Klára, Putnoky György leánya, hires

szép asszony volt ; állítólag Wesselényi nádor kedvese. Férjét 400 flért

turóczi tótok által megölette : de baja nem lett. Wesselényi ártatlannak

') ístvánffy 1685. évi kiadás 451. lap.

s
) Kov&cHich Scriptores minores 1. app. 43.

') Ugyan ott 44.

*) Ugyan ott 46.

*) Ugyan ott 46.

•) Ugyan ott 47.

7
) Ugyan ott 48. 50. 52.

•) 1635 : 54. td*rv. ez. 1647 : 70. törv. ez. Lásd Kemény János önéletírása,

kiadta Szalay L. 463. lap.

») 1636 : n. 1647 : 9Í, 1649 : 28.

") 1647 : 89. törv. ez.

') Sztrmay C. Zemplin. not. iuV, 180.
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nyilatkoztatta öt. Ettl született Pálnak egyetlen fia Szemere I.

L á s z 1 ó.

I. László 1666-ban Rákóczy I. Fereneznek Zrínyi Ilonával

tartott lakodalmán Zemplin megye képviselje *) Zemplin vármegyé-

nek 1667—1672-ig alispánja volt.
2
) A Wesselényi féle összeesküvés-

sel vádoltatván, 1671-ben Serédy Benedek és Várady István és Mihály

bizonyítványt adtak, hogy a kh\ hségében maradt. a
) Nejétl Vay

Katától^ Vay Péter leányától három fia maradt : P á 1 II. L á s z 1 ó és

György.
Nevezett Pál 1681-ben Zemplin vármegye országgylési kö-

vete volt. *) 1686-ban Oaraffa Eperjesen tartá fogva, de 1687-ben sza-

badon bocsáttatott 5
) Nejétl Lipóczi Keczer Klárától gyermeke nem

maradt. Testvérének Györgynek pedig nejétl b. Bossányi Krisz-

tinától származott leány unokáiban ága kihalt.

II. László 1704-t51 a Rákóczy forradalomban vett részt, és

dandárnok volt. Élt még 1714-ben is. Nejétl Ilosvay Klárától egy leá-

nya és két fia ÜL László és Ádám maradtak, kik által a család

a most él két ágra szakadt.

Ádám törzse a borsodi ágnak, mely azonban táblázatunkon

máig lehozva nincs. Fiai közül István mint rnagy esett el Sehweid-

nitznál a múlt században, másik fiának Pálnak fia Pál mint ezredes

halt meg e század els felében. Ezen ágból eredt :

F erén ez péczeli birtokos; Budán e század elején (1810.) ra.

k. helytartósági ügynök. Ennek fia P á 1 költ és aestheticus, szül. Pé-

czelen 1785. febr. 19-é&* 1808-ban ügyvédi vizsgái tett, majd Pest me-

gye alügyészévé választatott. Utóbb egészen a tudományoknak élt.

Költeményein kivül fleg nyelvészeti és eriticai dolgozatokkal foglal-

kozott, és többi közt az Elet és Liter a túra nev utóbb „Mu-

z árion" folyóiratot, Aurorát szerkesztett és adott ki. 1831 -töl a ma-

gyar akadémiai rendes tagja volt.
6
) Meghalt 1861. mart* 14-én. Neje

Sz ^mere Krisztina volt, ki Képlaky Vilma név alatt szintén a szépiro-

dalomba vitte nevét. Irt az Aurora és Urániában, Tud. Gyjt, és szép

Literatúrai ajándokban. Meghalt 1828. mart. 26-án kora 36. házassága

14. évében.

') Szirmay C. Zemplin not lufit. 206.
3
) Ugyan ott 209—232.

') Okirat.
4
) Szirmfty C. Zetnplin not. hist. 263,

B
) Ugyan ott 270.

*) Magyar írók I. 541.
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Ugyan ez ágból származott Bertalan, született Borsod me-

gyében Vattán 1812. aug. 27-én. Iskolái végeztével megyéjében kezdé

mint tiszteletbeli jegyz pályáját. 1840-ben külföldi utazása leirásával

vívott ki méltó elismerést. 1845-ben Borsodban fszolgabíró, 1843. és

1848-ban követ, *) majd ugyan ezen évben aprilban belügy minis-

ter, 1849 ben pedig minister elnök lett. A forradalom bukásával kime-

nekülvén, jelenleg Franczia országban él családostól.

III. László, kitol a zemplin, abauji ág ered, Eperjesen, fogház-

ban balt meg kora 40. évében. Nejétót nagyréthi Darvas Zsuzsannától

maradt fia

IV. László, ki négyszer házasodott és minden nejétl maradt

— mint a táblán látható —- gyermeke. Második nejétl született fia V.

László, ki e századelején Ung megye követe volt. Meghalt 1813.'kö

rtil. Vattay Krisztinától több gyermeke közül György Ung megyében

volt föszolgabiró, gyermekei a táblán láthatók. Testvére Miklós szül.

1804. jun. 17-én, eredeti erü, örök ifjúsága magyar költ, 2
) s magyar

akadémiai tag, három leány atyja. Nvére Krisztina az iró Szeme-

re Pál neje volt, ki Vilma név alatt szintén irodalmilag ismeretes.

IV. Lászlónak harmadik nejéttöl Tussay Krisztinától született

többi közt Krisztina leánya Fáy Lászlóné, Fáy András jeles

veterán irónk édes anyja.

IV. Lászlónak negyedik nejétl Körtvélyessy Zsuzsannától fiai

István és János, ennek Kazinczy Teréztöl utódait a táblán lát-

hatni. István Zemplin vármegyének volt hoszabb ideig alispánja,

országgylési követe, és kir. tanácsos. Meghalt Kis-Azarban 1829.

sept 20-án. Nejétl Máriássy Klárától született gyermekei közül töb-

ben vettek 1848-ban a forradalomban részt; igy László elbb f-

hadnagy, 1849-ben mint a hajdúk rnagya esett el. József Zemplin

megyének volt fószolgabirája , 1849-ben a vésztörvényszék ülnöke,

utóbb fogoly
;
gyermekei a táblán láthatók. János szintén a forrada-

lombani részvétéért volt fogva; gyermekei a családfán állnak. Pál

mint a X. honvéd zászlóalj parancsnoka 1848-ban Perlasz ostrománál

esett él.

Szemére család. (Szent-királyi) Máskép Rétházinak ne-

veztetetett. Csíki székely család. Közülök szent-királyi Szemere M i-

hály 1593-ban Csíki fökirálybiró, ki már 1583-ban Andrási Péter

») Magyar írók I. 543-644.
5
) Életrajzát lásd Magyar írók U 308,
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birtokának egyrészét adományban kapta. VaíÓszintüeg ö egy személy

azon Szemere Mihálylyal, kit 1601-ben Segesváron Mihály vajda,

megöletett. *)

Szemere Zsigmond 1600-ban a léczfaivi országgylés vég-

zéseiben említetik.

Szemere Pon grácz 1601-ben börtönbe jut Báthori Zsigmond

parancsából. 2
)

Szemerei család. (Répcze-Szemerei) Soprony megyei törzsökös

nemes család, mely magát azon megyei Répcze-Szemere helységrl

irja. Közülök Sándor lakik Kisfaludon Sopron megyében.

József 170-ben Soprony megye helytartója volt.

Szemerey család eiéfordúl Trencsin megyében is Klobusiczon az

az 1688. évi nemesi Összeírásban,

Szeoiertol cs&ládL (Szemeriai) Erdélyi háromszéki család, több

tagja a megyékre is kiszármazott, és gazda tiszti állomásokon szolgált.

Zsigmond Alsó-Fejér megyében lakott, hol 1848-ban több nemes-

sel együtt öt is az oláhok iegyikolták. Élk Károly, Dániel, La-

jos stb.

Egyik ága ugyan csak szemeriai elnévvel Demeter család-

nevet használ. Ezek közül Sándor ügyvéd és városi tanácsnok Ud-

varhely városánál 1848. eltt, József ugyan akkor Sepsi-Szeat-

György város fbírája és 1848. eltt országgylési követe.
8
)

dzemes család. Gömör megye nemessége sorában áll.

$zenieiey család. Trencsin megye nemesi összeírásában 1622-

eléfordl Pál és 1646-ban Feisö-Liészkón lakottá család, *) Utóbb ott

nyoma sincs.

ffaempezl család, Bars megyében élt. Közülök Ssempczy J á-

n o s 1611-ben a nevezett megyének szolgabirája volt,

Bzeiispory család. (Máskép Kertész) Kertész máskép Szempery

Ábrahám a váradi egyház nyomdásza volt, és 1648-ban I. Rákó-

czy Györgytl czímeres nemes levelet nyert b
) Lásd Kertész cs,

Ssés család. Szén Péter és általa neje Orsolya és fiai Szén

András, János és István nemességökre királyi megerÖsit czí-

*) Káliay Ssékoly nem*. 283. -

5
) Ugyan ott, mely szerint ezek is székely eredetek.

*) Török Antal közi. szerint.

4
) Szontagh Dániel kazldse.

s
) Kemény Not. CapííuH Aihensi* 244.
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meres levelet nyertek II. Ferdinánd királytói Bécsben 1630. mart.

25 éiu

Tán e családból származott Szén Antal m. kir. kamarai Eaánv

vcvötiszt, ki 1795-ben mint a Martinoviesféle társulat tagja elitéltetett.

Sxénás ©salad. (Bályogi-Hégen) A Bályoki Hég«n Szénás,

vagy Szénásy család egyike a legrégiebbeknek. Törzse Ambua, ki*

nek fia Comes Hegen, egy írónk szerint *) Trencain megyei Proszne

helységrl irta magát 1273 ban Ottokár ellen, hadban vitézül visel-

vén magát, Bels Szolnok megyei Szarvad helységre Gógán bán

»ev(i fiával IV. László királytól új királyi adományt nyert. *}

A családfa következleg *) sarjadzott le :

L tábla.

Amint*

Comes Hegen
1279.

Ambrus I. László

1279. 1S12. magister
de Bálvok.

Ih László
Síéndsi

isso.

István

f 1444.

ki. László 146ö'.

caejtei váraagy.

&QÍyt. a köt. lapon.

Dienes. Péter. István.

János
1330.

de Zarv&d.

Gogáa (György?)
bán 1279.

1.

Miklós——* -

János

t

György. Daukert. János. Péter

István

f
Miklós

t

László. György. János

') Ajs eredeti Baain sz. kir. város levéltárában riztetik 17£2. évi m. kir,

helytartósági birlelés szerint.

*) Budai Per. Hisi polg. lex. III. 804.

•) Fejér Co<L dipl. tomo V. vol. 2. p. 559.

4
) Bndai Fer, le*. III. 307. atb. - Szirmay Szatmár várai. II. Décséy

Miklós közlése, stb.
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XII. László 1465., ki aedfbbi lapon.

csejtei várnagy.

Károly_

András
1552.

István
1552.

Mihály Lajos

T
,
" ' f 1526.

János.
(Kaplvoni Erxae)

Folyt. II. táblán.

Gáspár. László Lajos Péter. Silvester.

f 1588.
István.

András
(Topay Orsolya)

Miklós. András.

Ilona

(Szénás
Péter)

Gábor.
-A

István.

István. Anna. Bálint

___[ (Jppy
Kata)

Miklós András.

' Márton.

János. Dávid.

i

Boldizsár Anna Imre

Uu.púr. _i4P^"_P^^^5^ (,

ítetó!
r -

,

W«- BÜK
Pál

(1. Décsey Erzse
2. czegi Balogh

íora)

1-tó'l Ferencz 2 t. István f

(Tótfalusy 1736.

Sára)

3. Majády Kata) 3. Baxay Pál)

Boldizsár

(1. Ujnémety Zsófi.

-, 2. Banga Dobay Kata)

Anna Dávid Kata 2-tól Bora
(Kszegi (1. Valkay Zsófi, (ákosi (Dancs
István) 2. Mészáros Kiss Fer.) János)

Anna)

1-tl Anna
(Tyukodi

Nagy Mihály)

2-tól Zsófia

(Dobay
Dániel;

Julianna Miklós. Gismunda. Erzse. Sára. Ferenez.

(Nagy Sándor)

II. tábla.
Lajos, ki az M táblán.

fl526. **

(Kaplyoni Erzse)

Silvester III. Péter

1552. 1552.

Menyhért
(Czudar Margit)

László
1552.

Kelemen

Boldizsár. Zsófia. Zsuzsi.

György
1525.

Kata
(Lecsraéri

Pándi Tamás)

Dávid. Kristóf

Márton

t

IV. Péter
i

*
1

V. Péter.

András

t

Mihály 1608.

f lov- mest.

(Tarpay Eszter
férjgyilkos)

Silvester

Ferencz
(Kávási
Kata)

VI. Péter

Folyt, a köv. lapon.

Anna
(Gúthy
János)

Sára
(Kémeri

Torday István)

Margit
(Gálffy

István)
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VI. PíSter, ki az elfibbi lapon.

607

Mária
árva.

VII. Péter
1638.

(Szénás
Mária v. Ilona)

Mária
(Irinyi

Zsigmond)

Zsigmond. Krisztina

(G-encsy

Oyörgy)

Jójssef

(i. Domahídy Judit.

2. Terjény Rebeka)

TtöTZgnes
(Kabos
Farkas)

2-tól Rebeka
(Tisza István)

Ilona

(Ravazdy
György)

Mária Zsuzsa
(Wéer (Bárczay
András) Miklós)

I. László Róbert Károly híve volt és Trencséni Csák Máté

ellen tüntette ki magát Ennek fia II. László, ki a S z é n á s i ne-

vet vette föl, és Zsigmond király által minden javaiban megersíttetett.

Ennek fia István 1444-ben Várnánál esett el j ennek fia III. Lász-
ló 1465 ben Nyitra megyében csejtei várnagy volt. Ennek egyik fia

Lajos Mohácsnál lelte sírját 1526-ban.

A XVI. század közepén a család már nagyban birtokos volt Bi-

har vármegyében. 1552-beri a Bihar megyei portalis összeírás szerint

Mihály, László, György, István, András és Péter bír-

ták Biharban Bály ok falut, melyrl a család elnevét is irta, közü-

lök L á szíó és Péter még azon megyei Szépiakon is birtokosok

voltak. *) Egyébiránt már elbb, 1550. jan. 20-án I. Ferdinánd király

uj királyi adományt adott bályoki Zónás István, András, Péter, László

és György részére Bályokés Száldobágy egész helységekre, vala-

lamint Széplak, Baromlak helységbeli és Kre pusztabeli részbirtokra

Biharmegyében ; ismét Somály, Sirmez, Almás, Sohárszeg és Bogdán-

falva egész helységekre, Dorsk , Butmér, Genbeteleke és Herberth

nev pusztákra Kraszna megyében; Szarvad és Puszta Sz.-Miklós

egész helységekre, és Kekecz-ujfalu és Jakabos-teleke nev pusztákra

Közép-Szolnok megyében. 2
)

S i 1 v e s t e r (vagy Serestély)— úgy látszik — Lajosnak fia,

1563 ban Báthori Istvánnak Szapolyai János-Zsigmond követének

Bécsbe egyik kísérje volt.
8
)

Péternek fia Menyhért egykor elzálogítá Nógrád megyei

Bodony, Csalár, Kis-Zell, Dolyán, Pilis, Rétság, Szécsényke, Becske,

') Bielek, Majores hungar.
3
) Kolosmouostori Convent Hodor közlese szerint.

*) Buday Fer. Lex. III.
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és Romhány helységeket tarjám Nagy Fábiánnak, melyek utóbb Sam-

bokréíy Tamás kezébe jutottak, és melyeket utóbb Zénássy Menyhért

özvegye Czudar Margit és leányai Zsófia és Zsuzsanna 1597-ben per-

lettek. *)

Kelemen ágán Mihály erdélyi fejedelmi £o-lovászmester 1608.

dec. 8 án Báthori Gábortól beiratképen 3000 m. ftban mind két ágra

Jegenyét, a kolos-mostori uradalom egyik egész heíységét,1609-ben Szat-

már megyei Dob helységben Tagyszeg nevá birtokrészt kapta.2
) Ugyan

ö tiltakozik 1 630-ban jószágainak (Jegenye, Darócz stb.) elfoglalása

miatt, melyeket Bethlen Gábor fejedélem vett el tle nótán, mivel II.

Ferdinándnak hódolt Végre neje Tarpay Eszter ölte meg öt.

VII. Péter az erdélyi fiskalitási összesjavak igazgatója ; öcsr

sei MiklóssaiósFerenczczel együtt 1647-ben a széplaki, ba-

romlaki részbirtok és Kör puszta iránt tiltakoznak ; ugyan ö 1640-ben

Kszeg, Pesztre, föküüö, Ürgétek , Kalota, Köbölkút Bihar megyei

részjószágokat zálogba veszi Ramocsaházy Ananiástól és Ferencztöl.

Miklós 1677-ben Bádokban lakott

Nem tudjuk : volt e, és miféle vérséges Összeköttetésben a bá-

lyogi Hegen Szénás családdal a nagyváradi, kidéi és pánczél csehi

Szénásy család? melyrl következ adataink vannak.

Ssénásy család. (N. Váradi, kidéi és pánczél csehi) Doboka

megyében virágzott Származását Szénásy Miklóstól hozzák le, ki 1526-

ban Moháesnál esett el. A családfa 3
) következ :

Miklós

f 1526.
r*

Imre
1536—1656.

(n.-váradi Ibrányi Zsuasa)

Péter 1570—90.
Pest vári kapitány

(Ráskay Anna)
gmmmmi»«»^—i^———^^/\»w^V. — — maam*>

I. András 1631.

(Komjátbi Orsolya)

Anna. Margit. H. András
1 1683. aog.

(Szatbmári Pap Erzse)
1651—1683.

Folyt, a kóv. lapon*

') Protocol C. Neogrud anni 1597.

5
) Szirmay, Szatmár várm. II. 140c

8
) Hodor K. közlése szerint.
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II. András, ki az eiöbbi lapon.

* 1683. aug.

(Szalmaári Pap ttrzse;

1654—1683.

r

III. András 1683. Mária
1720-1724. (Marjay Albert)

Dobokai alisp.

(pócsai Nagy Bora)

IV. András I. József Erzsébet Anna
1763—1771. f <oíáhpataki (Harsányi

Dobokat szbiró. Váradyné) Zsigmond)
(Várady Bora)

István 1704. II. József V. András Teréz Bora Zsuzsi Klára
(Ilyes Bora) de N. Várad 1760. szbiró (Balogh (pókaf. ("Gombás (Aknay

1 r~? 1 1800—1810. 1771. törv. András) Beeskv Ferii) József)K
(Fejérdy Júlia) sz. ülnök. Miklós)

Károli
él 186£ JL

'"lIL József Elek
ntlen (Balogh Eszter)

Eszter
(Eperjesyné)

1828-tól adórovó T ffa,f^ £ Z
'

észter Karolina.

A családfán álló L Andrásnak neje Komjáthy Orsolya derzsei

idsb Komjáthy Miklósnak leánya volt, kivel utóbb 1624-ben a ül Fer-

dinánd és Bethlen Gábor* között kötött béke után Erdélybe Do-

boka megyébe Pánczél Csehibe telepedett és törzse lön ott a Szénásy

családnak.

Ezen I. András kidéi elnévvel, mint már elbb is nemes
1639. maj. 12-én Gyula-Fejérvárott kelt czímeres nemes levelet nyert

L Rákóczy György erdélyi fejedelemtl, *) mint mezei katonaság had-

nagya, maga, neje Comiathi Orsolya, Anna és Margit leányai számára.

Ezeo amiális levél 1649-ben (feria3-ia prox. post Dnicam tartiam Tri-

nitatis) Bonczida mvárosban kihirdettetett. *)

A család czímere a fölebb említett armaíis szerint ez : a palzs kék
udvarában zöld halmon lovas katona látszik, jobb kezében vérrel fecs-

kendett meztelen kardot, balkarával pedig melléhez szorított török fe-

jet tart, ugyancsak balkezével a ló kantárát is tartja, A vért fölött ko-

ronás sisak áll ; foszladék jobbról aranyvörös, balról ezüstvörös.

L András idvel — úgy látszik — fhadnagy lett, ezt vállá

1758-baii a család érdekében egytanu : csomafáji Butka Mihály, okle-

vélre hivatkozván, midn állitá : „idsb Szénásy András uram L Rá-

•) Rákóczy György fejedelem és Markosfalvi Márton titkár aláírása alatt.
3

) A kihirdetést aláirta Özamoskeöáy Mihály Döboka varmegye jegyzje.
MAOYAJIORSZÁG CSALÁDA1 X. KÖT, rt,Q
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kóczy György hadának fhadnagya volt, a mint azt in anno 1646-l>an

die 19 a marti i az atyámmal transigált contractus bizonyítja." I. An-

drás neje utóbb Nánásy Mihályhoz ment férjhez. Fia

II. András 1654—1683-ban élt Panczélcsehiben , midn a

tatároktól megöletett.

III. András, 1720—1724-ig Doboka megye alispánja volt. Élt

meg 1 755-ben is. Neje pócsai (vagy tán borsai) Nagy Borbála volt. Et-

tl fiai IV. András és I. József 1770-ben kidéi és pánczél-esehi

elnévvel Pánczél-csehiben adományos birtokosok.

IV. András kinek neje Várady Borbála (más adat szerint

álsó-Bora volt), 1763— 1771-ig Doboka megyének szoigabirája volt

Fiai közül

Ií. József már n.-váradi elnévvel, adórovó 1800—10-ig, en-

nek fia III. József 1828-tól szintén adórovó. 1848-ban M.-Köblösön

a fellázadt oláhok megvérzék, és jobb keze egy ujját elvágták.

Sxencsy család. (Máskép Rötth) Szenczy máskép Rtth Ist-

ván 1724-ben HL"Károly királytól kapta czímeres nemeslevelét. ')

A család czímere a paizs kék udvarában zöld téren könyökl vö-

rös ruhás férfi kar, kivont kardot tartva. A paizs fölötti sisak koroná-

jából fehér egyszarvú emelkedik ki. Foszladék jobbról ezüstvörös, bal.

ról aranykék.

Szenczy nev család él Zemplin megyében, hol e század elején

birtokos Cselej, N. és Kis-Azar helységben. 2
)

Ugoesa megyében szintén van Szenczy nev nemes család, mely

birtokos Mátyfalván, és közülök József 1805-ben azon megye me-

zei biztosa volt. *)

Más Szenczy család tagja lehetett azon Szenczy Imre, ki 1702-

ben a Bozóki prépostsági urodalom tisztje volt, és czímerében koronán

könyökl kart kivont karddal, anna£ hegyen törökfejet viselt, ugyan

ez ismétldött a paizs fölötti sisak koronáján is.

Szenczy István 1760-ban nagyváradi kanonok volt.

Szende család. Lásd Frumrner cs.

Szendrey család Trencsin, Torna és Zemplin 4
) megyék ne-

messége sorában találjuk. Egy-e mind? — vagy több ily nev család

van ? — nem tudjuk.

') Coliect. herald, nro 356.

*) Szirinay, C. Zemplin not. top. 116. 279. 280.
4
) Stirmay, 0. Ugocsa p. 63. 75.

*) 8*jrmar, C. Zemplin not top. 116.
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Szendrey Benedek, és általa testvérei Pál, Ferenca, A n-

dráB és Antal kitn hadi érdemeikért, melyeket a török elleni

harczokban szereztek, Miksa királytól Bécsben 1572. évi január 30-án

kelt czhneres nemes levelet kaptak. *)

Trencsin megye 1838, évi nemesi lajstromában János van

beirva '*)

Erdélyben Szendrei F erén ez 1673-ban Kolosvárt Elmélke-

déséket adott ki négy prédikáczióban. 8
)

Szendrey család. (Carlshuideni) Ugy látszik, — erdélyi csa-

lád. Szendrey von Carlshulden János cs. kir. kir. taná-

csos és Erdélybe az Apaffy kamarai jószágok igazgatója 1732-ben VI.

Károly császár (III. Károly király) által római német szent birodalmi

lovagi (ritter) rangra emeltetett 4
) Ennek utóda

János-Benedek 1 760-ban a m. kir. udv. kamaránál *zám-

vev, 1770-ben már tanácsos, és kamarai levéltári igazgató, ugyan az

még 1774-ben is.

Szendy család. Ugocsa megyei család. Szendy Zsigmond
1660-ban, Szendy F erén ez 1721-ben Ugocsa megye szolgabirái

voltak. 4
)

Szenessy család. Szenessy György ós Mátyás 171 7-ben

III. Károly királytól kapták czímeres neme3 levelöket.
6
)

Czímerök : a paizs kék udvarában jzöld dombon arany koronán

könyökl vörös kar, kivont kardot tartva. A paizs fölötti sisak koro-

náján három egymással keresztbe helyezett nyil^ áii, hegyeikkel föl-

felé. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról aranykék.

Szenessy nev család Turócz megye birtokos nemesei sorában

áll, sÖt Nyitra és Trencsin megyékben is eltérje dt ; ezen utóbbi megye

ben már a nemesi összeirás 174. évben említi, mint oda való lakosokat

Ismeretesek Szenessy Q áb o r , kinek nejétl Darvas Zsuzsán

náíól leánya Borbála Veres Istvánné

;

Továbbá Szennessy Imre, kinek nejétl Justh Klárától leánya

Zsuzsanna Dubraviczky Sándoraé volt.

') Kaprinay Mss. B. tomo XLI. p. 157.

•) Bzontagh Dán. közi.

•) Magyar írók II. 811.

*) Megerle, Adels Lex. Erganz. b. 214.

*) Szirmay C. Ugoc«a 59. 60-

•) Coliect. herald, nro. 5?3.
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Zemplin megyében van Szennyessy nemes család. .') Tán

ennek eldei közül volt azon Szennyesy Mátyás, 1562-ben Hadadi

kapitány, ltitöl — noha vitézül védte — két óv múlva az erdélyiek

Hadadot elvették , maga is súlyosan megsebesült , de kigyógyult. 2
)

Azonban e Szenessyés Szennyessy család-nevek bizonyosan

két különböz származék tulajdonai.

Saeugyel család. (Szengyeli.) Erdély kihalt családa.
a
) Á csa-

lád elo- és vezetéknevét adó Erd- és Mezö-Bzengy el helység

Torda megyében fekszik.

Szengyel Tamás 1409-ben Marosszékben fszékely volt, *)

de ez tán a bei Szengyel családból származott, mely családból bei

Szengyel Bálint a Jen nemzetségbl a Szomorú ágon primipilarís

székelv volt 1579-ben. 5
)

Sxeiinyessy család. Lásd fölebb a Szenessy családot

Szeuiall család. Lásd Zentoll.

Szenté család. Szenté Bálint 1681. 1687-ben ainádor volt3)

Fit í 698-ban is. íratott neve „S z e n t h e"-nek is.

Szent© család. Nemesség szerzi Szenté János ós Mihály,
kik 1718-ban III. Károly királytól kapták czímeres nemes levelöket 7

)

Ozímerök a paizs kék udvarában zöld téren hátulsó lábaira ágas-

kodó grif, els jobb lábával kivont kardot tartva. A paizs fölötti sisak

koronáján vörös ruhás kar könyököl, kivont kardot villogtatva. Fosz-

ladék jobbról aranyfekete, balról ezüstvörös.

Erdélyben Doboka megyében szintén élt ós él Szenté (vagy

régi írásmód szerint Zente és Zenthey) család. Egyik ág, vagy

család szent-egyedi, a másik p u j o n í elnévvel fordul elé.

A Szent-egyedi ág ott most is birtokos Hodor szerint, P uj o n t pe-

dig 1702-ben birta és lakta Zenthey Bálint, Ennek elde lehetett azon

Zenthei Bálint, ki Székely Mózsessel az apáczai csatában esett el.
8-

Szentegyedi Zente Gergely 1606—1622-ben Doboka várme)

megye alispánja volt. p
)

') Szirmay, C. Zemplin not. top. 1 16.

s
) Budai Per. lex. Hl. 309.

3
) Kvári, Erdély nev. cs. 271.

') Kállay Per. Székely nemz. 283.
ft

) Nemes Székely nemz. Constitutioi 273.
6

) 1681. és 1637. évi törv. czikk«!y.
7
) Collect herald, nro. 505.

•) Bethlen Wolph. V. 408.

*) Hodor K. Dobok a m. 436.
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Fujoni Szenté Pál Marosszéki törvényszéki ülnök iS&l. kö.

rtth Ferencz ügyvéd Torda megyében 1848. eltt, lakott M.-Re-

génben ; örökösei Ferencz és Gábor idecspátaki birtokolok.

Tán e család ivadéka Szenté Sámuel is
;
Hunyad megyében

Benczenczen nemes birtokos.

§xentes család. (Szent-Király-Szabadjaí) 3 z e utes vhgy

Szenté család Veszprém megyei Szent-Király-Szabadjai curialís

helységre Szentes István, Kosos Mihály, Pap Péter, Simon István

és több lakosokkal III. Károly királytól 1718. febr. 6-án királyi ado-

mányt nyert, és azon évben abba be Is iktattatott *) Utóbb a család né-

hány tagja Borsod és Zemplin megyébe telepedett ie.

A családfa 2
) következ :

Sámuel

Sámuel
(Farkas Anna)

István:

1718.

Dániel
3767—1781.

iry

Eszter)
r~—r* —

"i

Imre.

s.-p&tafci bölcsész, tanár.

(Máriassy Mária)

József f 1880. jan. 8. János f
nyg* cs. Jr. rnagy nyg. cs. k.

180& zeiapimi fhadnagy
us. sereg -par. alezredesi casím.

-

(Mayer Mária)

Lajos
1883^-1858.

m&rinaroai kir.

kincstári ügyész
(Gervay Mária)

Aurél. Mária.

A család tagjai — mint látszik — tanári, *) katonai és fkor

máfciyszéki szolgálatokban szerzettek érdemeket.

Czímerök* a paizs kék tfdvarában hátulsó lábain allé ketts far-

kú oroszlán, els jobb lábával kivont kardot tartva. A paizs fölött! si-

sak koronájából cZintén hasonló oroszlán emelkedik ki.

') Bánt — mint felébb Utiiak— 1718-ban Szenté nevii család is kapott

ezüneres fiemes levelet, névsseii&i János éa F á l
r
m%Í8 a cssímer külfmfoo-

zésénél fogva ezen családdal azonosnak lenni nem látszik.

2
) Családi közlés szerint.

8
) Saitmay, C. Zemplin nof,. top. 218, lapon János sáros-pataki tanárt

Szentes y-nek írja
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Tán szintén e családból valók Szentes Ferenc z, István és

András, kik 1805-ben Arad megye nemessége Borába Írattak. ')

Szentes család. (Kis-baczoni) Udvarhelyszéki székely család,

melybl Szentes János 1659-ben Barcsai Ákos erdélyi fejedelemtl

váltott czímeres nemes levelet.

A családfa *) következ :

János
1669.

István.

István.
i
—

*

>

I. Márton.

András.

Mihály?

András. István György. Mihály.

Dávid
(Tatrosi

Rozália)

János
(Szeles

Bora)

József
(Dancs
Jozefa)

Karolina
(Orbán István)

Eugénia
(Streicher

Mihály)

Leontina
(Bisztricaáni

Sándor)

Antal József János Simon II. Márton Róza

f t t t (1. Szó'cs Róza. (Ceia Lajos)
2. Szcs Zsófia)

1-töl Róza.

Dénes György Lajos Károly

t ifjan. f t f

Dávid a kolo3monostori tanulmányi alapítvány uradalmában

gazdászati gondnok volt.

II. Márton Kolosvár városi pénztárnok.

Tán ugyan-e család ivadékai : Ferencz is , ki Kosesden pos-

tamester 1 848-ban , és József a kincstári tanácsnál írnok 1 836.

körül.

Csikszékben szintén van Szentes család, melybl József Má-

défalván.

Szeotiiey család. (Szentéi f) Szenté (vagy hajdaniasan

Zenthe) helység Nógrád megyében fekszik Nándor helységnek szom-

szédságában, ezt biria hajdan és innen vette nevét is a kihalt Szen-

l
) Arad megyei jegyzkönyv 720. sz.

3
) Török Antal közlése szerint.
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they (de Zenthe) család , melybi néhány ízen a következk isme-

retesek :

r r

IÜ£H) - íöOO.
Szeathey László** Gergely

\

^^'n

Nevezett Sebestyénnek javait 1499-ben Verbflczy István kap-

ván, a l>eiktatásnak ellene mondott Szenthey Péternek ivadéka '),

mely igy áll

:

Szentbev Péter

Anna Kata Zsófia 1490—150a
(csepefaM (Zeiileösi fPyri Tataásné)
Pyri Antal) Mihályit)

Utóbb e családnak nyoma sincs, — kihalt

Szenf-Aüdrássy család. Szepea megyei nemes család. Eözti-

lök Szent-Andrássy Jeromos a szepesi káptalan jegyzje volt. Czí-

mere a vért udvarában hátulsó lábain álló oroszlán
?

fölötte jobbról

arany csillag ragyog ; a vért fölötti sisak koronájából magyar vitéz

emelkedik ki, jobb kezével kivont kardot tartva.

Sec32í-Aüdrássy család. (Csik-Mádéfalvai) Erdélyi csiki saé-

kely család, melybl István 161B4Ó! erdélyi , 1630-tól veszprémi

püspök aüg egy évig, miután hamar meghalt. *)

Szent-Annay család. (Sz.-Annai) Marosszéki székely család,

melybl Pá 1-nak fia Imre 1409-ben Marosszékben biró.
3
)

Szent-Annái Tamás 1551-ben Becse vár kapitánya. ft

)

StgeaMtonedeky család, Bars megyei régi család- Eléfordal

Trencsin megyében is, hol 1687-ben István Beczkón lakott, mint

Révay György tiszttartója,
6
)

Szeiii-Gerfiezei család. Erdélyi Doboka megyei család, mely-

bl Sándor örökösei és Zsigmond Ketkeien és másutt birtoko-

soknak iratnak.
fi

)

Horváth István, Verbezi emlékezete II. í27-~\U.
2
) Szeroday Serieö Episeoporam Trassylvaaiae 215—216, Pray» Hierar

ehia |;305. II. 279.
9
) iváUay, Széfeely nemz* 28S. Huszí: után,

*) Bad&i Per. Lex. II. 3a
*) Bzontagh Dán. közi

•) Török Ant. közi.
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Szent-Gothárdi család. Szent-<3othárdi János 1720. ang.

24-éu kapott czímeres nemes levelet l
) közösen Cseh Ádámmal és

Lendvay Miklóssal, hasd Cseh cs.

S«eiit-Gyrgyi család. (Bazíni gróf f) A Szent-Györgyi és

Bozíni gróí kihalt család oklevelek tanúskodása szerint a Hunt-Paznán

nemzetségbl ered 2
) és nevét a Pozsony

megyei Szent-György és Bazin szabad

kir. városokról vette.

Els biztos törzse Tamás gróf (co-

mes) volt, ki Imre királytól a Keykeus

erdt, H, András királytól pedig 1209-

ben Szakolczá-t kapta kir. adományban.

Nemsokára ez utóbbi királytólkapta 1216-

ban Bozen, vagy Bazyn földet, (most

sz. kir. város). És e szerzemények utáo

— úgy látBzik — Tamás földi pályáját is

bevégezte, mert 1217-ben már az élk
sorában nem találjuk. Tle a család kihalásáig szakadatlan lánczo-

latban következleg 3
) sarjadzott

:

Scbus
fpoháTtiok

1217. Sz.-Györgybt
kapta.

I. Ábrahám (Abyth)

II Ábrahám
Abych.

Tamás
1209. 1216-

comefl.

Folyt. a köv. lapon.

Tamás
országbíró

pozsonyi foisp.

1287.

r—rn
Pál
1270.

f

1

Sándor
Csütörtök pusztát

bírta.

I. Kozma
1245.

Akbilles

1245.

II. Kozma
1270.

f

•JColL herald., mo. 441.

3
) Lazius Farkas gyenge Uitelü munkája alaptalanul az Alicnburgi gró-

foktól származtatja.

s
) Wagner. Coll. geneal. biet. dec. II. 48-70. Ugyan c* Tab. geneal. Mss.

lab. XXXí.
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II. Ábrahám, ki az tltibbi lapon,

Abych.

1. Páter
1343. oszt.

Bazint kapja.
f

~Bora III. Tainás
(Polheimi 1369.

Farkas) f

II. Sebus
1343. oszt.

Sz Györgyöt kapjft.

n. Péter
1369.

birta

Eberhardot.

II. János
1869.

Miklós

J136L_

I. János
1Ö61.

V. Tamás Temel
Fötárnok mest.

és bán 1397.—*—.
,

VI. Tamás
(Haym Kata)

III. Péter
1397.

IV. Tamás
t

Hedvig III. László Eberbárd Márton
(Pernek f f pap.
Vilmos)

I. György
t H12.

(Ozdravszky
íratna)

1

III. Kozma. László. Oziczelle
a galambóczi

hsn 1398. 1434.

(Rozgonyi István)

IV. Péter
1445.

(Marczali Hedvig)

Imre

I. László

t

(Rozgonyi
Ilona)

IV. László
1445.

t

I. István

1445.

t

Ii. György
koronar
1439. 1459.

(1. Oppelni Judit

2. Lichtenstein

Margit)

Simon
1488. (Balassa Kata)

!g<I. Ferencz
1527.

££(Weisprach
Bora)08 «

Farkas
fkamarás
fl584. »

(Zabláthi

Zsófia)

IV. György
1509. f 1543.

Adolf II. Kristóf

f 1543.

(gr. Salmis
Erzse)

Krisztina
(Mithány

1 János)

9?

O

V. György. II. István IV. István Anna Gertrúd Margit Zsófia

1607 1537 1523. 1527. 1546. (Pneck-(Zelcking
(Prösing beim Vilmos)
Boldizs.) Farkas,)

III. János Zsigmond V. Péter Kristóf III. György
1467. erdélyi 1466. erdélyi vajda (Neyperg t

vajda. erdélyi vajda országbiró Erzso)
(Batthyány N.) (N. Borbála 1499.1517.

"*

ra^Tamás <L Czimbl»rgi
Aamas K nnd
l*yö

' 2. Waldstein
Zsófia)

t

Margit
(Hohenberg

János)
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Tamásnak, a törzsnek két fia maradt : I. S e b u s gróf és S á n-

dor, kir. pohárnok mesterek.

I. Seb us már 1212-ben érdemeiért Roxovag, Miley és Grad
birtokokat a Pozsonyi és Nyitrai vártól fölmentve adományba kapta. *)

12174>en atyja balála után testvérével együtt Szakolczára megersí-

tést kap. Ugyan akkor kapta a szlösi udvarnokok földjét is. *)

szorzó Szent-György várát is. Fia maradt L Ábrahám, kirl

mint a család folytatójáról alább.

L Sándor, ki a Henrik császár elleni csatában fogollyá lévén,

rabságot szenvedett, 1216-ban kapta H. András királytól Pozsony

megyében Csütörtökhely helységet. 3
) 1217-ben megerdítetik Sza-

koJcza birtokában testvérével együtt. *) Egy névtelenen kivöl két fia

maradt :I. Kozma és Akhiiles, kik 124 I-ben a sajói ütközetben

tetemes részt vettek, testvérök elesett, k sebet nyertek; utóbb Kz-
ni a Pozsony megyét ótalmazta az ausztriai herczeg ellen, hol tizen-

két sebet kapott és elfogatott, az alatt pedig Akhiiles a határokat vé-

delmezte. s
) Akhiiles utódok nélkül halt meg. I. Kozmának maradtak

fiai Pál ós II. Kozma, kik 1270. évi oklevélben említetnek ; de

magnóikul haltak meg.

JL Ábrahám (L Sebusnak fia) atyja után birta Szent-Györgyöt,

és két fiat nemzett : II. Ábrahámot, a vöröset (rufus) ki Abychnak is

neveztetett és II. Tamást, a ki az esztergami érsekségnek helysé-

gei elpusztítása által temérdek kart okozván, Lodomér érsek által az

egyházból kizáratott, ezt lelkére vévén három ezer márkát ajánlott

az érseknek. Az érsek a megtérnek ez összeg egy részét elengedte,

de 300 márka fejében testvére megegyeztével Tamástól Nyitra me-

gyei Gyorokot kapta az egyház részére 1287-ben. Tamásnak, ki or-

szágbíró Pozsonyi és Szentgyörgyi gróf volt, fia nem maradt.

II. Ábrahám a XIV. század elején élt, és két fiát hagyott

maga után : I. P é t e 1 1 és II. S e b u s t, ki 1343-ban a gyri káptalan

eltt osztozott meg, e szerint Bazin vára a hozzá tartozó Sumberg és

Újfalu pusztával, Szeles és Zemech helységekkel a Csallóközben Se-

bus mesternek, ellenben Szent-György vára és alja, Ziki, ivándi puszta,

') Fejér, Cod. dipl. tomo ÜL vol. 1. p. 125.

*) Ugyanott 201.
a
) Ugyanott 176.

4
) Ugyanott 199.

*) 1345. éa 1256. oklevél kivouat Wagnernál II. 51—53.
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és Eberhard helység I. Péter mesternek jutottak ; igy ez a szent*

g y ö r g y i, amaz a b a z i n i vonal atyja lett.

I. Péternek Borbára leányán kívül, ki 1364-ben Polheini

Farkasnénak iratik, még bárom fia volt : ül. T a m á s, II. Péter és

II. János, kiknek 1369-ben I. Lajos király engedélyt ád, hogy az

Eberhardi hidat megtarthassák. III. Tamás nak utóda nem maradt.

II. J án o 8 fiában IV. Tamásban halt ki.

IL Péternek fiai voltak : Temelnek nevezett V. Tamás és ül.

Péter, kik 1397-ben régi leveleiket a gyri káptalan által átíratják.

III. Péternek fián III. Kozmán kivül, ki 1412-ben magnélkül meg-

halt, és II, Lászlón kivül volt leánya Czeczília is, Rozgonyi

Istvánné, a híres galambóczi hsn.
V. T a m á s (Temei) I. Lajos király alatt tárnokmester , Mária

királyné alatt pedig Dalmatia és Horvátország bánja, ez utóbbi ki-

rályné híve. Ennek fiaúl irják VI, T a m á s t, kinek nejétl Haym Ka-

talintól gyermekei : Hedvig Perneck Vilmosné, HL László és

Eberhard kihaltak, és Márton, ki pap volt Ezekben I. Péter

ága kihalt

n. Sebus két fiát hagyott I. Miklóst ós L Jánost, ennek

I* Lajos király 1361-ben Hedvára helységben Bazin vára tartozéká-

ban megengedte uj várat építhetni. Ezt megersíté 1371-ben is.

L Miklósnak két fia volt : I. György ésn. Miklós, a ki ki-

halt. György 1412-ben aláirta a Zsigmond király és Ulászló lengyei

kir. közti békeszerzdést. Meghalt 1426-ban , eltemettetett Bazinban a

ftemplomban. Nejéti Ozdravszky Irathnától három fia maradt : IV.

Péter, I. László, ki magnélkül halt meg, és II. György, ki az

osztályban kapott Szentgyörgy vára által, uj vonal atyja lett.

IV. Péter, miután nejéti Marczali Hedvigtl, ki Marczali Dé-

nes slav. bánnak leánya volt, három fia született, úgymint Imre, IV.

László és I. István, maga meghalt 1445-ben. Fiai közül a két utóbbi

magnélkül múlt ki.

Imre Rozgony Donát vette nül, ettl lett egyetlen fia S i m o n,

ki 1488-ban a leopoldsdorfi uradalom felét bírta. Nejétl Balassa Ka-

talintól hét gyermeke született: IV. László, VI. Péter, I. Fe-

ren ez, kirl alább, Farkas II. Lajos király alatt tanácsos 1526-

ban, utóbb Szapolyai János híve haláláig 1534-ig. Házasságban élt

zábláthi Treneséni Lrinez leányával Zsófiával, ákosházi Sárkány

Ambrus országbíró Özvegyével
,

gyermekei nem maradtak. IV.

György, ki 1543 ban halt me& két fiat nemzett Adolfot és H.



620 S2TEN1 -GYÖRGYI.

Kristófot, a kinek gróf Salmis Erzsébettl, ki utóbt Hoffman Ádám
nejéül iratik, egy leánya maradt, de elhalt, s így az eberhardi urada-

lom a kir. ügyészségre szállott. Krisztina klistiányi Mitthány Já-

nosné, és Borbála *) 151 l-ben férjhez ment Liehienstein Rázmán-

hoz, ennek halálával Jeróczky vagy Gragoszky Gáspárhoz.

Említett I. Ferencz a mohácsi csata után I. Ferdinánd buzgó

híve, 1527-ben Miksa föhzg keresztatyja. Ugyan ez évben osztozott

meg testvéreivel. Neje Weisprach Borbála volt ; fiai magnélkül haltak,

nagy kort ért leányai idegen házakba mentek férjhez. Következ hét

gyermekét ismerjük

;

1. V. G y ö r gy, élt 1507-ben.

2. II. István 1537 ben.

3. IV. János 1523-ban.

4. A n n a 1527-ben.

5. Gertrúd De Prösing Boldizsár , Steini báró és fels-ausz-

triai kormányzó neje 1546-ban.

6. Margit Pneckheim Farkasné.

7. Z s ó f i a Zelking Vilmos neje.

Visszatérünk I. György másik fiához II. G y ö r g y h e z.

II. György Albert király korában élt, kinek 1439-ben az or-

szág koronáját átadá. Albert király és ennek íia V. László halála után

Mátyás király ellen Frídnk császárral szövetkezett., kitl ezen hségéért

családi 'óú czímeréri levelet nyert 1459-ben. 2
) A család si czímere

—úgy látszik — elbb csak egy csillagból állott, mint, egy 1412. évi pe-

csét mutatja.
3
) Fridrik császár Szent-Györgyi II. Qyövgy részére már

négyfelé osztott vértü ezímert adott, a 1. és 4. arany udvarban vörös

csillag ragyog; a 2. és 3. arany udvarban koronás egyfej ií sas szétter-

jesztett szárnyakkal látható; a paizs fölött kétkoroná-s sisak áll, a jobb

oldalin püspök süvegféle áll, és abból páva tollak emelkednek föl, a

baloldali sisak koronáján koronás egyfej sas kitérjesz lett szárnyakkal

látható. A paizst két oldalról a szokásos sisaktakáró veszi körül Mint

e/Á fölebb a metszvény mutatja. Ugyan-e ezímert használta 1502

—

1514-ben 4
) pecsétén Szent-Györgyi Péter országbíró,

IL György meghalt 1467 ben, mint Szent-Györgyön az egyház-

*) Hoheneck Bserint near. Simonnak, hanem Ferencinek leánya volt.

5
) Kaprinai H. Diplom. Ií. 32í>. & Teleki, Hunyadiak kora X. 621.

*) Wagner Dee. IL tab. Ií. %. 4.

') Ugyan ott %. 5. és kiadta Battyán Í3 Leges Eccles. EL 559.
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ban síremlék maradványa mutatja, ') Kétszer házasodott, els neje

Oppelni Jutka, elbb vöröski vagy óvári Wolfard özvegye ; a másik

Lichtenstein Margit volt Ezektl következ öt gyermekét nemzette :

1. 111. János eleinte szintén Fridrik császár híve, de utóbb

Mátyás király hségre tért és zért 1467. körül Erdély vajdájává té-

tetett. Neje Batthyány leány volt volna,
2
) és ettl leánya Margit, s

)

Hohenberg Jánoshoz ment férjhez.

2. Zsigmond nem csak híve Fridrik császárnak, de tábornoka

is, 1466—68-ban János testvérével együtt Erdély vajdája volt. Eltek

még 1486-ban is, midn Szent-György és Kabold vár iránt Mátyás ki-

rály nekik uj ítéletet engedett. Borbála nev nejétl egy fia : VII. Ta-

más maradt, ki az esztergami érsek ellen ogy si perét bevégezte és

fiatal korában magnóikul meghalt.

3. V. Péter II. Ulászló alatt 1499-töl erdélyi vajda és széke-

lyek fispánja, 1504-tl 1516. országbíró volt. Els neje czimburgi

Ctibor -Kunigund, második Waldstein Zsófia volt ; mindkett magtalan

múlt ki, utánnok V. Péter özvegyen élt haláláig.

4. Kristóf kinek neje Neydperg Erzsébet volt.

5. UJ. Qyörgy, szintén magnóikul halt eL És igy ezekben a

szent györgyi és eberhárdi ág elfogyván, ezen urodalmak I. Péter

ágán Simon gyermekeire szállottak, kik valamivel tovább tartották fel

a családot, de kik szintén a XVI. század másodfelét sem érték el.
4
)

Szentgyörgyi esalád. Szentgyörgyi János, és másik Já-

nos és István 1686. évben I. Leopold királytól kapott czímeres

nemes levelet,
b
) mely szerint czímere a paizs kék udvarában zöld té-

ren álló magyar vitéz, vörös nadrágban és mentében, zöld övvel,

oldalán fekete hüvely kard, jobb kezében kivont kardot tartva. A
p&isss fölötti sisak koronáján pánczélos kar könyököl, arany királyi

pálezát tartva. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról aranykék.

Ezen Szentgyörgyi családból származhatott aeon György, ki-

nek nejétl Nagy Magdolnától leánya Julianna Kürtössy Mihályné

volt. «)

Más családból eredt Szent-györgyi F erén ez, 1660-ban váczi

püspök, és Erdélybe követ.

') Gyurikovics, Magyar akadémiai Értesít 1847. 36& -370, lap.
2

) $pener szerint De a Batthyányiak családfáján nem található.

*)'B. Hheneck : Die Herren Standé d. Erzherz. österreich II. 533.
4
) A esalád Gyr megyei birtokviszonyairól irt Czeh J. Tudományos

Gyjt 1829. XII. 61.

') Colleet. herald, nro. 827.
6
) Schönfeld Adelslex. I. 20$.



622 RZENTGYÖRGYÍ. SZENT-IMREV.

SxentgyÖrgji család. (Szent-György völgyi) Doboka megye
nemes családa, melybl Mátyás azon megyei szentgyörgyi birtokos

volt ; nejétl Drági Mártától nemzé Erzsébetet égeri Kanmtbi Ba
láasnét.

Szentgyftrgyi család. Fszékely család volt, közülök Bar-
nabás az 1451. évim. vásárhelyi constítutio szerint nagyobb had-

sereg kapitánya. 2
)

Szentgyörgyi család. (N.-Rápolti) Alapítá Imre, ki az erdé-

lyi udvari kanczellarianál eléadó tanácsos volt, meghalt 1862-ben.

Fiai közül Imre itélmester az erdélyi kir. táblán, Gyula az udv.

kanczellarianál titkár Bécsben.

Szentgydrgyi család. (Egeresi) melybi Sándor Kolos me-

gyében adóirói biztos 1831. körül.

Szentgyörgyi néven a XVII. század végén két ref. lelkészt is

ösmerünk, egyik Dávid 1679. körül dévai, a másik István be-

nedeki ref. lelkész, ez utóbbi 1688 ban egy magyar hittani könyv

szerzje. 8
)

£sent-IIlonay család. Ismeretes közülök József pozsonyi

kanonokból 1744-tl esztergami kanonok, nagy-szombati plébános és

szent-tamási prépost, ki Pápáról származott és 1769-ben halt meg. *)

Ozímere nemességre mutat. 6
)

8zent-lmrey család. (Szent-Imrei és Krasznik-Vajdai) Sáros,

Abauj, Borsod, Torna megyei birtokos nemes család.

Tagjai többnyire megyei hivatalokat viseltek, és más megyékbe

is elszármaztak. így Szent-Imrey Sámuel 1704-tl Gömör megyeje-

les fjegyzje volt, éB Rákoczyhoz is járt követségben, 1712-ben or-

szággylési követ volt. Tudományos hire oly terjedt volt, hogy 1708-

ban S. -Patakra jog- és történet tanárnak hívatott meg, de el nem fo-

gadé. Meghalt 1718 ban. e
) Pál Abauj várm. törv. se. ülnök 1788.

Abauj megyében Gábor, (ki az si birtokon Krasznik Vajdán

született 1759. febr. 3-án,) niegyoi hivatalra lépvén, 1819 ben már

els alispán egész 1840-ig közben követ, és 1825-ben kir. taaá-

csos. Fia

') Hodor, Doboka várm. 231. 1.

2
) Kállay. Székely nerc a. 283.

') Benko Transytv. GhwU II. ée Magyar írók. U. IL Szmay C. Zem-

plin 218. ss.

*> Memória Basiliae Strigoniensis 168.

•) Kaprinai Mss. B. tomo 44. pag. 130. 353.

*) Bartholoraaeides C. Gömör 408. és 76*.



SZENT-rVANYI. 623

András 1825 tol 1833-ig al-, azután fszolgabíró 1846. febr.

24-ig. Elbb Krasznik-Vajdán, után Kassán lakó. Birtokos Abauj me-

gyén kívül Sáros megyében Keczer-Lipócz , Keczer-Peklin, Ofalu,

Tuchrina, Zsegnye helységen. Fia

György 1838— 42-ig Abauj megyei másod aljegyz, 1846.

febr. 24-töl—1849. fjegyz. 1847 ben követ.

József 1825-tl esküdt Borsod vármegyében, utóbb alszolga-

biró 1837. körül.

A család nevét adó Szent-Imre helység Sáros megyében
fekszik, hol a család jelenleg is birtokos, úgy birja az elnevet adó

Abauj megyei Krasznik-Vajda helységet is.

Sxent-Iványi család. (Szent-Ivanyi) Liptó vármegye egyik leg-

régibb s családa, mely — mint e munka IX. köt. 401. lapján a Pon-

grácz családnál mond-

va volt — az óvári és

szent - miklósi P o n-

grácz, Szmre-
csány i, nádasdi

Báan és Pottor-
nyai családokkal egy

közös törzsbl eredt.

Innen czímerök is ezen

családoknak lényege-

sen egyez. Ki volt leg-

régibb smeretes törzse

és miként szakadt több

ágra a nemes sarjadék?

az idézett helyen bven
ki van mutatva.

A törzs-sök életérl

és birtok viszonyairól is

a hivatkozetthelyen volt

említés. Itt tehát elég

leszen csak a külön csa-

ládokra oszlásnál fognunk fel a leszármazás lánczolatát.

A szél ágazás és külön családokra oszlás a nemzetségi javaknak

felosztása által vette kezdetét mintegy a XIV. század közepén, a mi-

dn a táblázaton álló I. Lászlónak fia Sebestyén osztály és fbir-
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tokképen Liptó Szent-Ivány helységet örökölvén, o és ivadéka erro!

Szent-Iványi nevet kapott.

A családfa I. Lorincztöl kezdve, ki 124 l-ben a tatárok el-

len a sajói ütközetben vett részt, következleg *) sarjadzott le :

I. t á b 1 a.

- Ló'rincz

1241.

I. Serefii

1283.

kitl a Pongrdcz

és Pollornyay cs.

1. Bogom ér

1286. comes.

Bodó I. Miklós II. Bogamér János Ló'rincz

1286. 93. Sitnrecsányi a Báan 1298. 1310.

I cs. öse. cs. se. észt. kanon.

I. ietván

1839.58

Lanipert
1380. 1400.

László
1349. 1358.

I. Benedek Péter
1410—22. f

Benedek. Miklós János

f 1419, f
(megölte I. Bened.)

Sebestyén Péter
1388. 1388. 1401.

de Szent-Ivány.
^"

János
* "

Laflzió

1410. f

i
;

László
1466.

I. Gáspár
1466.

Barnabás. Bernát. Fábián.

IL István
1464.

(Qörgei Bora)

Folpi, IV. táblán.

Péter
1464.

f

János
1464.

t

Dénes
1464.

f

I. Bálás
1464.

II. Gáspár Bernát
1520. 15%.

(Géczy Ilona)
t

~l. RáfaeU537.
(Kubinyi Margit)

Mihály 1570.

(ngos Pongrácz Fruzsina)

Félix

1505.

Viktor
1505

Pál Ferenca
(Bakos (Robo
Bora) Anna)

György
_1520.

Benedek.

János
alispán

(Pottornyay
Zsófia)

Menyhért
(Bornani ?

Kata)

r*-

Gáspár 1620.

(Kubinyi Magdolna)

Folyt. II. táblán.

Jeremiás 1620.

(Báan Zsuzsa;

t

II. Káfael 1629.

(1. Baltha Bora
2. Bory Judit 1680.)

Folyt. III, táblán,

l

) Lchoczky Stemmat. II. 381. Rajcsán} i Geneal deductiones. Mss. I. 65.

66. 100. II. 6 67. 140. És a család egyik t. tagja által közlött tábla, továbbá Vay
L. Német hivség 597. stb.
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II. t á b 1 <w

Gáspár, ki a 7. táhldtu

1620.

(Kubinyi Magdolna)

Mátyás
(Eebolubik
Erzse 1658.)

Pál

t
Péter 1658.

(Pongrácz Hona)

Pál 1699.

(Szent-Iványi

Amia)
i

—

*

János
váradi
kanonok

1760;

Ádám
(gónczy
Anna)

-I r

Dániel 1690.

(Pottornyay
Magdolna)

Pál Mihály
(Görgei
Mária)

Bihari ag.

Iguácz. József Antal
Bihari alisp. Árvában

(Sughó Magd.) (Reviczky
Francziska)

r

János. Mihály
(Rakóvszky

Mária)

,Antal p Angelika Petronella. Verona g Jozdfa
Árvában ^ f B. t

József
1806.

Ker. táb.

ülnök
(Murányi
Kata)

Józe'fa

(b. Szepessy
János)

Ferencz Benedek Kata Anna Czeczilia Róza
Bihari Bihari (Bellér (Lányi (Fidényi (Návay
tbiró szbiró József; József) János) » János)
(teleki (Beliczav
Balogh Róza) _______
Kata)

«~
János
1806.

Julianna.

r~

Lajos László. Róza. Franeziska. Czeczilia.

1825. 41. _____ .

f?
ih*ri

.
' Mihály

foszbiro
(Dessewff/Kata)

Márton

Albert
(Kubinyi
Julianna

t

Sándor
(Boser

(Fruzsina)

Márton
(1. Otik Judit

2. Kubinyi Mária)

Sándor
(Pottornyay

Dóra)

Dániel
Beszterczén.

Márton.

Károly

i
Ferencz

t

ifj. István
(Plathy Anna)

Márton Bogomér
(Ottlik Judit) Sz.-lványbau
n i i i h »éii «» * —-_*%.» l

»«*"W<W|

Bertalan*

Eva Mihály. Márton
(Sz^lványi ' 1844. liptói föszbiró

László) 18ol. fispán

l£A.a?AROBSZJLa CSAJLÁDAl X. SÜT. 40
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III. tábla.

Rafael, ki az I. túb'á*.

1629.

(1. Battlia Bora.

2. Bori Judit 1680.)

Gábor 1658.

(Gytirky Mária)
István

(megltte Szilvássy

János)

Bálint

1658.

(Kubinyi Mária)

Gábor
(Ráan
Kata)

Menyhért
1687. 1695.

(Pongrácz Ilona)

László
(Láng Ilona)

Meny hért

(Zmeskal Ilona)

Gábor
(Kubinyi Mária)

József
(Kubinyi

Elek Lörincz GáapáT"" JónáT
r

!feÜL-
(Plathy (Szent-Iványi (Báan Anna) katona. Mihály
Zsuzsi) Zsuzsi) 1 Trenosénben.

József Péter
ügyvéd 1830.

Adolf ; Gusztáv
Liptói esküdt liptói aladószedo

1840-44. 18*4.
r

Adolf. Gejza.

Jónás
(Szent-Iványi

Xaveria)
i 7^~", »

Antal
(Szent-Iványi

Mária)
Szent-Iváuyban.

Tamás
Szent-Iványban

r— *-~ '

Imre Tamás
Dptói szbiró aladószedo
1840—44. 1847.

(Pongrácz
Hermina)

András.

Pál. Gyula.

Gyula. Miklós. Gida. Bogus.

Sándor Imre Rafael Mátyás István Bálint

f * (fcalásthy Mária 1700. 1718. 1691. oszt. 1691, oszt.

1689. Gmöri fjegyz
. , , A , .. ,

"* (1. Dobay Bora
Folyt, a hév. lapon.

^ So,do/Bora)
Bora Krisztina 1741.

(gzántói Szabó (Rovesdy László)

László)
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György
1726-37.

Nógrádi alispán

(Ghillányi Mária)

Rafael, ki «s eltibbi tápon.

(Palásthy Mária
1689)

Menyhárt 1730.

(Luby Mária)

Rafael György János N. Simon Mária
árbai czim. rnagy Ordódy (Barta- HSt-CJT""

1 (Kovács
ipök (b. Fenerstein Mária) kovics) ^ty Antal)pusi

f 1783. Janka)

Antal
tatai praefect

Tekla
(Ghyezy
Ferencz)

fe* Mihály
s

György Tamás Rafael Elek László. Ignácz.

g (Hcrsching r"T^P f (Eczet Nyitrai
• ^•fiMfftlska)

Aiuai *

Mária) esküdt 1824.
(Desco Tekla
Emkén)

"+ Dániel
katona

Baranyában* Pál.

Mátyás László
(Schmid Zsuzsi)

r

Gábor
(Vörös Szidónia)

I

* *•<<*!

Bora István Zsuzsi László János Sándor
(Bzígyártó) (Sebedl (Kheberick nógrádi szbiró alezredes katona

Anna)^ Kristóf) f 1821. (k Wulfen N.) Korponán
(Bástby Mária) Korponán.

István Pál

Bogomér
volt szbiró.

lak. Szakaiban.

Pál

t
Mária

t

IV. tábla.

II. István, ki ai I. tábldn.

1461.
(Görgey Bor&)

Mihály
1600.

András
1500.

László
pap.

/Wyí, VI. mién. Folyt. V. táblán.

Kristóf

1520.

Károly Kristóf

t t

Zsigmond
1500.

György
1554. 1533.

(Hliniczky Bora)

Folyt,a köv.iai'on,

40*
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György, ki az elbbi lapon.

1564. 1563.

(Hiiniczky Bora)

Zsigmond
1590.

Benedek

György
1625.

(Kutkay Kata)

János
(Subay Judit)

Benedek
1624—43.

Benedek László

György
1670.

Dániel
(N. Zsuzsi)

i

**- —i

—, Menybért 1666.

Marton (Joób Zsófi)

Mihály László Ferencz 1700.

f Tornában. (N. Ilona)

László.

János István Imre Zsigmond

Tí\«yAci

László 1755. Sámuel.

(1. Draskczy Kata

n 2. Szent-Iványi Judit)

János. János.

Mátyáis

(Kubínyi Zsófia)

r*
Mátyás.

László 1771.

(Szent-Ivány
Mária)

Boldizsár

t

~ Ferenez.

László Károly
(Zerdahelyi gömöri követ

Ilona) 1839. 1847.

Vilmos.

Miklós. Imre.

Dániel

t

Miklós. Dénes
f

V. tábla.

András, ki a IV. táblán,

1500.

András.

István 1540.

T^ter 159a

Káfael
liptói követ 1679.

Jánoe. Ferenc*

t

Gáspár
1624.

(Báan Kata)
t

1 " ... *.--.
T

Folyt.a h$v. lapon ,

István
1624.
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Gáspár, ki a* eloihi lapon*

1624.

(Báan Kata) __
Miklós János P*^ter

1662. 16S8. (Píáthy
(Vitális Z«o6a)
Zsófia)

Mihály.

Mihály
1690.

László
ezredes.

Zsigmond

Mihály
(Vcrgei ?

Mária)

Ádám
1690.

ÁdámJános

}T2h b
J£

ó
Zsigmond ' Gábor-Simon

Beregi fóisp. » (Paiugyai
Kata)

»•»«{

József Anna Teréz N.

báró f (b. Sennyey (b. Barkóczy (gr. Stad-

László) Kár.) niczky)

Mátyás. Antal. György Gábor
(Platby Bora)

Jen Ferdinánd Miksa

183S—47. % ügyv. Pest fadóssedo'

t
Antal.

liptói követ
alispán.

18?7—4ö.

Ádám v. Andr.

Gábor Zsigmond

t t

Zsigmond

6y«*gy
Osztrokuczon.

Imre. György 1759.

f (Petes Zsuasi)
j

*" *

—

•*•—
*

Zsigmond
(Petea Fruzsina)HW . ...» ^^-—»m^\^ Hl.- i M '"*j

Pál 1821—24.
liptói aiisp.

(csicseri Orosz Fáni)

Ferenez 1709.

Sándor

Károly
Barsban.

Ferencs

József István
Barsban.

Miklós Pál. id. István. Kázmér Ymeze

f rnagy 1848. ^jegyz

Kázmér.T—'1832—40.

Lajos.

PállííO?

György
1690.

Mihály. Sándor. Pál. László. János.

'Károlyt
Sár0S mesyében'

1eopoldvári ,—.—

.

. n,—

,

parancsnok, Lajos. János.
s

János Meaybtert Miklós

1710. (Audreáöszky (Jánoky

]
Anna) Bóza)

«A.
András János

(Sckmíd MagdQ kapit

M-T (Bo^Kata)
András.

István. János. AntaL
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VI. tábla,

Mihály, fctrt IV. táblán.

16q0>

Péter 1520.'

János
1560.

*\ r

Mihály
alispán 1570.

Gáspár
1570.

István Gáspár György János

t 1576. 3576. 1576.
i
—--*- -y r • "

r— Jl—, Gáspár. János

Páter
alispán 1600.

Ferencz.

Mihály János
1607. 1607.

1607.

Mihály
aliapán 1650.

(Kabin yi Kata)

Péter
1607.

Mihály
1670.

(Ordódy Erzse)
i

————<*-
i

László
gróf 1690.

József gróf
ungi föisp. sept.

1 1730.

János
1681. Liptói követ
árvái Praefectns

(Kiszely Zsófia)

Farkas
alispán 1690.

(Sirchich Judit)

Péter
alispán
s követ

Márton
jesuita.

' 1 1705.

Ferencz
1722—58.

liptói ah'sp. követ
(Okolicsányi Eóza)

János
sa. 1741. f 1824.

eeptemvir
(BossáaylKrisztina)

Mihály
kapit. 1770.

(Okolicsányi
Klára)

Eszter Teréz Farkas 1690.

orsólya apácza (Cscmiczky (Okolicsányi
Sándor) Kata)

'

Fal
'

(Eévay Zsuzsi)

Jósef István János. Ferencz Anna Teréz Farkas
kincstári jezsuita, sz. 1731. f 1823. (Révay (Jankovkih László) (Okolicsá-

orazágbiró. Simon) nyi Teréz)utrv esz
1787., (slav. Sándor

Kozália)
Farkas Péter.

Uhorszkán
f 1855.

(Szent-Iványi Antónia)

Janka Farkas.
(Szentiványi (Eördögh
Ferencz,* N.)

A,-Mária
(Kapy József
kh% fan.*}

í
—

János
be. 1760. f 1818.

nógrádi alispán
(Jóny Róza)

Márk
tbiró

f 1848.

Erzse
(sr. For-

áiiselxn Anna
Ci.kir.kacn.es követ fSzinvei

f 1853. Merse gách
(Jazpxik&kj Kata) László) János)

Eonavcntura
cs. kir. helyt. t.

és kam. f 1811.

(Szirmay Hono-
""n ráta f

Medárd
cs. k. kam.
f 1823.

(Jezerniczky
Karolina)

Folyt, a fröv. lapon.
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Medárd, ki az tVóbbi lapon*

cb. kir. kain.

(Jezeruiczky
Kata)j— ,

- —A.. , , , , , . " 1

Károly Bora. Ottilia László Mária Sáudor Ferencz
Marczalban Varbón. Varbón S». Kovácsiban.

(Jeszeusky ntlen. (Szent-Iványi
Szidónia) Janka)
- .. * - I . -vs ——

.

f

több gyermek. Irma. Etelka*

A család legrégibb seire vonatkozólag közöltük adatainkat a

Pongrácz családnál. A váltorzsnek Sebestyén nek, ki magát Szent-

Iványinak kezdé irni, és I. Lajos király korában élt, fiai közül Miklós
terjeszté a Szent-Iványi családot, E Miklóst 1419-ben rokonának Lam-

bertnak fia Benedek ölte meg. Négy fia (némelyek szerint Dénessel öt)

maradt. Ezek közül L Balázs és II. István két fvonalra oszlat-

ták a Szent-Iványi családot ; szólunk — mennyire adataink terjednek

— mindkét vonalról egyenként.

/. Bálás vonala.

I. Balásnak kis-unokája Mihály, ki nagyságos Pongrácz Fru-

zsinát birta nül és ki által ezen vonal a lindvai Bánffy örökösödésbe

jutott, három fiút nemzett : Jeremiást, kinek magvaszakadt, Gás-
párt és I. R á fa e 1 1, amannak ága a II. ezé a III. táblán látható.

Gáspárnak^ ki 1629-ben Papos Mihály Bars megyei másod alis-

pán ellen tiltakozott, mivel a Dóczy család bizonyos egyezségére a hely-

színén meg nem jelent, ') ága ismét két ágra oszlott; ; Mátyásé uno-

kái által Bihar megyébe szakadt. Péteré Liptó megyében maradt*

Mátyásnak egyik fia Pál nejétl Szent-Iváuyi Annától nemzé
Jánost, ki 1756-ban lett nagyváradi kanonok, meghalt mint orodi

prépost és olvasó kanonok 1767, april. 25-én ; *) és Á d á m o fc, ki Göncz
Annától öt fiút nemzett, ezekbl Antal ága Árva megvébe telepedett,

testvére József 1760-ban már Bihar megye föszoigabirája , utóbb

1765—1773% alispánja.
3
) Ennek nejétl kazsui Sughó Magdolnától

gyermekei :

1. József elbb visegrádi, azután ó-budaí kincstári ügyvéd,

végre a Tiszántúli kerületi tábla ülnöke 1806-ban. Nejétl murányi
Murányi Cliaritastól csak leánya Jozefa élt 1806-ban.

2. Ferencz, Bihar vármegyének volt szolgabirája , utóbb

') Bzent-bcnedoki'Convent fasc. ISO. nr<K 26.
2
) B, Vay László Német hivsdg. 72i- 735.

*) Ugyan ott ni. 838.
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táblabírája (1806.) Nejétl teleki Balogh Katalintól gyermekei La-

jos, László, Róza, F r a n c z i s k a és C z e c z í 1 i a. Ezek közül

Lajos 1825. aug. 8-tól Bihar megye alszolgabirája 1831-ig; majd

1836—1841. fszolgabíró volt.

3. Benede k, Bihar megyének volt szolgábirája, utóbb (1806.)

táblabíró. Nejétl Jteliczay Rozáliától gyermekei Nep. János és Ju-

lianna,

4. Katalin, Beller József Borsod megyei fszolgabíró neje.

5. A n n a, Lányi József kir. kanczell. referendaríus neje.

6. Czeczilia kaballás-pataki Ferdényi János, Bihar megyei

szolgabíró, utóbb alispán neje.

7. Rozália földeáki Návay János Csanád megyei alispán neje.

Gáspárnak másik fia Péter, (Mátyásnak testvére) Liptó me-

gyében terjeszté ágát. Nejétl Pongrácz Ilonától egyik fia Márton
magnóikul halt ki, másik fia Mihály 1690-ben Dessewffy Katalint

birta nül. Ennek többi 'közt fiai közül Sándornak egyik fia D á a 3 e 1

Beszterezén élt. Mihály másik fiának Mártonnak két neje volt, 1. Ott-

3ik Judit 2. Kubinyi Mária, ezektl fia ismét Márton, ennek fia I s t-

v á n az ifjabb, ki Plathy Annát birta nül, és kinek utódai közül M á r-

ton (az él©*) egykor Liptó megyei tiszt, aljegyz, 1842-ben fszolga-

bíró, 1844. jun. 27-tl hadi fadószedö, 184*7. oct. 14-töl fjegyz,

1861-ben Liptó megye alkotm. fispánja.

I. Bálás vonalán a másik fágat Rafael kezdi meg.

Rafael kétszer nsült, els neje Battha Borbála volt 1629-ben,

második neje Bory Judit 1637-ben, elbb Gyurky Benedek özvegye. *)

Ez élt még 1640-ben, 2
) 1642-ben azonban már az élk sorában nem

volt.
3
) Rafael 1640-ben Hont megyei Kis máskép Alsó Sipik egész

helységben fiágra beiktattatott, de ellent mondott neje Bory Judit Ez

adat is sejteti, hogy Hont megyében élt, és ott is birtokolt. Három fia

volt, — úgy látszik — els nejétl : Gábor, István, kit Sziivássy

Györgynek fia János megltt, és Bálint Elbb Gábor, azután

Bálint ágáról szólunk.

Gábor élt 1658-ban. Neje gyürkiGyürky Mária volt, ki 1674 ben

Hont megyei Kis*Varbók iránt, a Boryakkal teend egyezségre Gyürky

Jánost meghatalmazottjának vallotta.
k
) Fia kett maradt : Gábor,

-) Szentbenedeki conrent fasc. 17. nro. 58.
a
) Ugyan ott Capsa A. fasc. 5. nro. 8.

') Ugyan ott fasc. 34. nro. 1&.

*) Ugyan ott Prot. K. pag. 59.
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kroekBaán Katától utódai nem maradtak; és Menyhért, ki 1687

—

1695-ben élt. Ennek Pongrácz Hónától fia László nejétl három ágat

terjesztett.Legifjabb fia József fiában Mihályban Trenesinbe telepedett,

Menyhért és Gábor Liptó megyében székeltek, Menyhért ága,

mely mai napig lehozva van, Szent-Iványban tartja lakását ; Gáboré
hasonlóan. Gábornak egvik fia Jónás katona volt ; másik fia Gáspár

Báan Annától nemzé Józsefet és Pétert 1830-ban pesti ügy-

védet. Józsefnek fiai közül Adolf 1840—44-ben Liptó megye rend*

szerinti esküdtje, Gusztáv 1844-ben aladószedöje volt.

Rafaelnek Battha Borbálától másik fia B á 1 i n t volt, ki 1658 ban

Kubinyi Máriát birta nül. Ettl voltak fiai Sándor, Imre, Ra-
fael, Mátyás, István és Bálin t, kik 1691-ben jul. 25-én osztoz-

toztak Liptó megyei jószágaikon. *) Közülök csak Rafael és Má-
tyás hagytak utódokat.

Mátyás Gömör megyében vállalt hivatalt, 1700-baa al-,-1718-

ban íbjegyí volt.
2
) 1751-ben már nem élt Els neje nagy-dohai Do-

-bay János Nógrád megyei alispán leánya Dobay Borbála volt, ki 1 730-

ban halt meg, és kit^l leánya Szent-Iványi B o r b á 1 a szántói Szabó
László Gömör megyei els alispán (1745—65) neje volt, Másodszor

nül vette SzenMványi Mátyás most említett vejének édes anyját rn-

nyai Soldos Borbálát, kitl született leánya Szent-Iványi Krisztina
Kövesdy László kapitány neje, ki 1741-ben már meghalt

Rafael már 1689-ben Palásthy Máriát bírta nül. 1706-ban
Hont vármegye alispánja volt; 3

) egyszersmind Rákóczy hive, ki t
mint tapasztalt ügyes férfiút vitte különös szolgálatára. *) A forrada-

lom után az 1 715. évi országgylésen Hont megye követe volt s
) Élt

még 1727-ben is.
6
) Nevezett neiétöl két fia maradt: György és

Menyhért, amaz a kath. vallásra tért, mig Menyhért megma-
radt az evang. protest. vallásnál.

György 1728-tól 1737-ig Nógrád megye els alispánya volt 7
)

Nejétl Ghillányi Máriától utódai közül György rnagy volt Ennek
nejétl báró Feuerstein leánytól fia Antal Tatában jogkormányzó, és

*) Eredeti okmány.

*) Bartholomaeides C. Gömör p. 764.
a
) Bél U. Notitio nova Hung. IV. 552. lapon elhibázva az ev 1706. helyett

1760. Lásd Lehoezky Stemmat. L 196.

*) II. Rákóczy Ferencz és kortársainak leveleik, Pest, 1861. 48. lap.
•) Lehoczky Stemmat. I. 1$5.

•) Szentbenedski Convent 1727. Pasc. 137. nro. 5.

') Mocsáry Aat Nógrád m. leírása, b jegyzkönyvek.
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leánya T h e k 1 a Ghyczy Ferenczné eredtek. Dániel katona Bara-

nya megyében. Eleknek, ki Nyitra megyében lakott és megyei hi-

vatalt viselt, (1824—27.) rendszerinti esküdt volt, fia Pál él. Ugyan

ez ágon Simonnak fia Mihály rnagy volt.

Menyhért 1727-ben élt. Nejétl Luby Máriától fiai M á t y á s,

László és G á b or. Az els kihalt. Lászlónak fia László Nógrád

megyében alszolgabiróságot viselt, és táblabíró volt Meghalt Szakai-

ban 1821. febr. 22-én kora, 59. házassága 28. évében, eltemettetett az

aísó-sztregovai sírboltban. Nejétl Básthy Máriától maradt egyetlen fia

Bogom ér (Vincze Gottfr.) egykor Nógrád megye alszolgabiraja,

utóbb táblabírája, nagy olvasottságú, mivelt hazafi, kinek a megyében

jelenleg tán a legszebb és legbecsesebb könyvtára van.

Gábornak nejétl Vörös Szidóniától egyik fia János az

Eszterházy ezredben szolgált, mint alezredes nyugalomba lépett és la-

kott Korponán, hol meg is halt. Neje báró Wulfen leány volt. Testvére

Sándor szintén Eszterházy ezredbeli ezredes volt

II. István vonala.

II. Istvánnak, ki 1464-ben élt, nejétl Görgei Borbálától négy fia

volt : Mihály, *) A n d r á s, L á s z 1 ó, ki pap volt, és Zsigmond,
éltek 1500-ban, és Lászlón kívül- mindnyájan külön ágat terjesztettek.

Lássuk elbb Zsigmond nak (a IV. táblán) azután Andrásnak (az

V. táblán) és végre Mihálynak (a VI. táblán) ágát

Z s
i
gm o d nak nejétl Vitális Margittól két fia maradt : Kris-

tóf, ki fiaiban kihalt és György (1554—63), a ki Hliniczky Bor-

baiától nemzé Benedeket ismét magba szakadt fiúk atyát és Z s i g-

mo ndo t

Most nevezett Z s i.g mond, ha nem csalódom, egy személy volt

azon Szent-Iványi Zsigmonddal, ki 1600, és 1604-ben Zemplin megye

követe volt, ugy szintén az volt 1605-ben a Bocskai által Szerencsen

tartott gylésre, valamint Korponára is.
2
) Két fia maradt: György 3

)

és Benedek.
György 1625-ben élt. N«je volt Eutkay Kata, ettl fia Já

no s, ennek egyik Márton, kinek egyik fia L á s z 1 ó által Torna me-

gyébe szakadt, másik fia Mihály 1687. GmÖr m. jegyzje.

Benedeknek Baán Zsuzsannától fia D.á n i e 1, kinek (nem
"""•) Némely családfákon Mihály helyett P é t e r tetetik , és ennek fia

lett volna Mihály.
*) Szirmay, C. Zemplin, not. hís torica 105. 108. 113. H8.
3
) Ezen György némely családfán Zsigmond testveiének öcuedeknek

fiá-úl, másutt Z sigmond fiának Benedeknek fiául iratjk.
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tudom : mily C3aládbéli) Zsuzsanna nev nejétl fia Menyhárt, en-

nek Joób Zsófiától fia Ferencz, ennek Sámuel ós László, ki

1755-ben élt, és két házasságából Draskóczy Katával és Szent-Iványi

Judittal több gyermeke maradt. Ezek közt Mátyás Kubínyi Zsófia*

tol négy fiút nemzett, köztök Dénest, ki tán egy azon Dénessel,
ki 1840—1844-ben Liptó vármegye alszolgabirája volt ; L á s z 1 ó atyja

volt 'Károlynak, ki Gömör megyénél mint al- majd mint másod

föjegyzö tisztviselösködött 1826—1836-ig. Az 1839. és 1847. évi or-

szággylésen Gömör megye jeles követe, úgy 1848. és 1861-ben is

képviselje, és az ellenzéki párt egyik kitnbb szónoka*

II. István fiának Andrásnak egyik utóda Péter 1590-ben

három fiút hagyott maga után. Közülök R á fa e 1 , alkalmasint az, ki

1646-ban Liptó megye követének iratik, *) csak két fiút hagyott, kik-

ben ága kihalt. Istvánnak ága szintén nem terjedt. Gáspár há-

zassága szerencsésebb volt. Négy fia közül mindenik ága leterjedt A
négy fiú nevei ezek : Miklós, János, Péter, Mihály.

Miklós ágán áll Mihálynak fia Károly, szül 1765-ben L.

Szent-Iványban ; 1 7. éves korában a Nádasdy ezredbe állott, és a török

és olasz háborúban vitézkedett, 1796-ban kapitány, 1805-ben rnagy,

1812-ben alezredes, 1814-ben ezredes lett. Különösen kitüntette magát

Lipcsénél és Lyonnál. 1814. april. 10-én Mária-Terézia rendet kapott,

1819. júliusban lett Leopoldvár parancsnoka és ott halt meg 183,8.

aug. 3-án.
2
) Ez ágon Mihálynak testvérei többnyire katonák, Sáros

megyébe telepedtek. És igy, bár a családfán nincs, ez ágból eredhetett

József, ki 1825-tl 1828. sept. 15-ig Sáros megye aladószedöje volt.

Ugyan ez ágon Györgynek utódai közül János élt 1710-ben 3
) Fiai

voltak Lajos és János.
Menyhértnek fia János kapitány volt, fiai István, Já-

nos és Antal Szent-Iványban lakozók .Tán ezen János az, ki 1838
—1844-ig és ismét 1848-tól Liptó vármegye alszolgabirája volt.

Jánosnak ivadéka nejétl Vitális Zsófiától született két fia

C*T or gy ós Ferencz által két ágra oszlott. Ez utóbbi ága Bars me-

gyében terjedt. — György ága Liptóban maradt. Unokája F Ál e század

elején hosszú ideig (tán 1810-töl 1824 ig) Liptó megye alispánja volt. Fiai

*) Lehoezky Stenimat. I. 198.
2
) Ilirtenfeld : Der Maria Theresien Ofden II. 13öt.
s
) Tán e Jánosnak volt neje Poagráez Erise, é*3 leánya A n n a-M ári*

RaFánszky Jánqsné,
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közül Pál ugyan ott 1835—44. tiszti alügyész. Kázmér 1848-ban

honvéd rnagy, utóbb alezredes. V i n e z e egykor Liptó megye al-

jegyzje 1824-tl, utóbb 1831-tl másod fjegyz 1840 ig vagy tovább,

innen kir. helytartósági titkár (már 1843-ban), majd helytartósági taná-

csos 1848-ig; 1850. után budapesti kerületi cs. kir. fispánja.

Péter ágán, mely táblázatunkon négy nemzedékre terjedt le,

áll György, ki Oaztrokuczon (?) lakott

Mihály ágán találjuk Ádám fiától egyik unokájának Mihály-

nak fiát Lászlót, ki az Eszterházy ezredben kapitány volt Mária Te-

rézia alatt, és elesett Lobositznál. — Ádámnak másik fia János, egy-

kor Rákóczy II. Ferencz testreinek ezredese, 1716-tól Zempün vár-

megye alispánja, *) utóbb 1721-ben jan. 15-én III. Károly király által

báróságra emeltetetett, *) a kir. tábla bárója, cs. kir. tanácsos, és Bereg

vármegye fispánja lett 1 728*ban 3
) Elnevét] B e t h 1 e n fa 1 v á r ó 1

4
)

Szepes megyei helységrl irta.Három leánya és egy fia maradt : J ó z s e f,

ki 1747-ben a szepesi kamara tanácsosa volt, é3 mint ntlen, ágát sírba

vitte, A bárósági diplomában Jánosnak családi czímere is megbvítetett.

A paizs négy részre oszlott, az 1. fekete udvar közepén szelént fehér fo-

lyam hullámzik, fölötte arany nap, alatta két arany csillag között félhold

ragyog ; a 2-ik kék udvarban koronás, két farkú oroszlán ágaskodik

hátulsó lábain, els jobb lábával ketts-ketts keresztet tartva; a 3-ik

kék udvarban balról jobbra benyúló vörös ruhás kar egy eltte fekv

papir lapra fehér lúdtollal ir$ a 4-ik vörös udvarban zöld halmon

arany korona nyugszik, azon pánczélos kar kivont kardot villogtat.

Ezen négy udvar között egy
}
kisebb középvért foglalt helyet, mely-

nek kék udvarában a család nsi czímere látható, némileg alakjában az si

czímertol elütöleg, t. i. kék udvar alján koronából jobbról arany trom*

bita (kürt helyett) nyúlik ki, balról (kar helyett) könyökl kar kivont

karddal, és ezek fölött két arany csillag és félhold láthatók. A paizs

fölötti bárói koronán két sisak ül, a jobb oldali sisak koronájából a

paizsbelihez mindenben hasonló oroszlán emelkedik ki, a baloldali si-

sak koronáján pánczélos kar könyököl, arany trombitát tartva. Foszla-

dék jobbról ezüstkék, balról aranyfekete.
ö
)

János bárónak egyik testvére Ádám nemzé Gábor Simont,

') SzLrmay €. Zempliu hist. 811.

*) Collect. berald. pag. 117. Lehoezfey (Stemmat 1. 170,) szerint ekkor vele

László es Ignácz is báró lett.

') Lehoczky id. c. 116.
4
) Az 1730. evi Calcndarium Jaimneiise.

*) Adami JSfeuta gentil. tomo XII. és CoU. herald, pag. 117,
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kinek Palugyai Katalintól fia ismét Gábor, lakott Liptó Szeht-Ivány-

fean. Nejétl PUtty Borbálától négy fia maradt : Jen (Eugen) Fer-

dinánd, ki Pesten 1830. körül kir. táblai ügyvéd volt, Miksa és

Antal. Ezekbl^J e n (néhol Odós) lS4Ö-ben Liptó vármegye hadi foadósze-

löje, 1847-ben els alispánja, az 1839., 1843. és 1847. évi országgyü-

ésen követe, 1849-ben Liptó vármegye fispánja volt.

Miksa 1830- tói Liptó megye al-
;
1837-tl hadi fóadószedje

1840. sept. 28-ig.

Következik XI. I s t v án n a k Mihály fiától terjed ága, mely —
mint a VI. táblán láthatjuk, — több alispánt termett Mihálynak egyik

utóda János Miksa király korában jetes katon% másik utóda M i-

hály 1650-ben alispán, Kubinyi Katától nemzette : Mihályt, Já-

nost, Pétert, (tán az, ki 1659-ben Llptóból követ) és Mártont,
;

a híres jezsuitát. Ezek közül

Má irton született 1633* oct. 20 án. Jesuitává lett, és Nagy-

Szombatban tanárkodott, és az egyetem kanczelára, majd rectora is volt

Számos munkát irt. Meghalt 1705* mart 29-én, *)

Mihály nejétl Ordódy Erzsébettl nemzé Lászlót, ki ne-

re az eperjesi vész törvényszéknél Caraffa alatt 1687-ben mint egyik

dió homályt vetett 2
) Elbb báró, l€90-ben grófságra emeltetett,

int túlbuzgó katholikus a protestánsok üldözje és gylölt ember
volt. Rákóczy alatt részt vett 170Y-Wi a saécsényi gyfiléseu, hol el-

lene Radvánszky János, kinek atyja Eperjesen végeztetett ki, indu-

latosan kikelt a
) Bártfa, Szeben, Eperjes városok kapitánja, utóbb

1699 ti Kraszna vármegye fispánja, és a Pozsonyi kamara taaácsosa

volt Meghal* 1713. körül, egy leánya Terézia és fija maradt : Jó-
*sef, ki magát 1730-ban nde eadem ti in Jebes

i
haereditarius in Hert-

nek, Szaldncz, et Szent-Márton" irta, és ekkor királyi tanácsos, a hét-

személyes táblabírája, és üng vármegye fispánja volt Meghalt 1737*

körül magtalanul

Mihálynak (ez ágon a Htiknak) Kubinyi Katalintól másik fia

Ján o s Liptó Megye alispánja *) és Árva urodalom Praefectusa volt

«) Lásd Üj Magyar Múzeum 1357. 11. köt. 2o2-28. 1.

*) Bedk, Theatrum Eperjesiense. Szaíay M. orsz. tört. V. 349. Horváth
Mihály Magyarorsz. tört. IV. 137. Eagel, Geseh. V. 126.

') Csécsi D. Diariura Coaventus Szécsényiensis.

•) Lehocaky Stommai, 1. 198.
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Nejétl benedekfalvi Kiszely Zsófiától egy fia maradt : I. Farkas,
(tán szintén alispán) 1690-be a neje volt kis-zsirai Sirchich Judit. Et-

tl öt gyermeke maradt ; I, Ferenci, V. Mihály, H* Farkas,
Eszter orsolya-apácza és Terézia Csemiczky Sándorné.

II. Farkasnak, ki 1690-ben táblabiró volt, nejétl Okolicsá-

nyi Katalintól maradt fia Pál, férje Révay Zsuzsannának*

I. Ferencz Liptó vármegyének az 1722. és 1741. évi ország-

gylésen követe, 1740—60 ban alispánja volt. Nejétl Okolicsányi

Rozáliától két leánya : Judit Okolicsányi Antal aljegyz és Zsu-
zsanna Szent-Iványi Lrjncz neje és egy fia maradt : János, ki

1741. octob. 31-én Liptó Szent-Iványban született. Nógrád megyénél

mint aljegyz kezdé hivatalos pályáját, 1778 ban vette el Bossányi

Krisztinát, 1770-ben fbiztos lett, majd neje kedveért Bars megyébe

ment, hol alispán lett, (az volt ott 1787-ben) és.kir. udv. tanácsos,

1792-ben a septemviralis táblához közbiróúl neveztetett, az volt 1814-ig.

Meghalt magnélkül 1824. mart. 13 án kora 83. évében Léván. *)

V. Mihály kapitány volt 1770-ben. a
) Nejétl Okolicsányi

Klárától gyermekei maradtak : József, István, II. Ferencz.
III. Farkas, Anna Révay Simonné és Teréz Jankóvics Lász*

Ióné. Ezek közül

József az ó-budai kincstári urodalom ügyésze volt 1787-ben

Gyermekei nem maradtak.

István a Jézus társaságába lépett 1760-ban ékes szóllási ta-

nár volt 3
)

HL Farkasnak, ki Liptó megyében szolgabíró volt, nejétl

Okolicsányi Teréztöl maradt fia F a r k a s, ki Nógrád megyei Uhorsz-

ka helységben élt, és ott halt meg 1855-ben május 7-én, kora 61. évé*

ben, eltemettetett Berzenczén. Nejétl Szent-Iványi Antóniától marad-

tak gyermekei : Janka Szent Iványi Ferenczné, és Farkas.
II. Ferencz született 1 731. jun. 28 án Liptó Szent-Iványban.

Elvégezvén iskolai pályáját, 1754-ben Csáky Miklós prímás udvarába

ment, innen 1757-ben Nógrád megye tiszt, aljegyzjévé neveztetett.

1761-be elvette slavniczai Sándor Rozáliát 1763-ban fjegyzvé, 1765

ben dec. ?-én másod alispánná neveztetett 1769. nov. 27-én pedig

els alispánná választatott 1772-ben kir. személynöki itélmester, 1779-

') Tudom, gyjt. 1323. Itt. 116.
s
) Ez így más Mihály lehetett az, ki 1760-ban Liptó vármegye alis*

pánja volt.
s

) Családjáról némi jegyieteket irt össze. 01v* Kaprinaí Mbs. B. tomo
44. pag. 208.
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ben helytartói itélmester, 1783-ban Bécsben a m. kir. udvari kanczel-

lariánál ndv. referendarius tanácsos, és József császár rendszere alatt

1785-ben kassai kerületi biztos, és Sáros vármegye fispánja lett.

1798-ban kir. fötárnok mesternek, 1802-ben pedig országbirájának ne-

veztetett ki. Meghalt e magas méltóságban mint val. bels titkos taná-

csos, Sz. István ap. király nagy keresztese, Sáros megye fispánja,

rendszerinti lakó helyén Nógrád megyében Varbó helységben 1823.

évi april. 15-én, kora 92. évében és ott temettetett, O szerze több bir-

tokot j Nógrádban a rónyai uradalmat pedig családi osztatlan urada-

lommá szabályozta. Gyermekei, kik nagyobbára elbb elhaltak, követ-

kezk :

U Anna- Mária Kapy József kir. tanácsos neje.

2. Márk, több megye táblabírája, nagy pomologus, lakott Tol-

mácson. Meghalt Váczon 1848.

3. Medárd volt cs. kir. kamarás; meghalt 1823. jan. 23 án.

Nejétl Jezerniczky Karolinától gyermekei :

a) Károly lak. Marczalban. (neje Jezerniczky N.)

b) Borbála szitányi Ulmann neje.

c) Ottilia

d) László lak. Varbón; nejétl Jeszenszky Szidóniától

több gyermeke van.

e) Mária
£) Sándor ntlen. Lak. Varbóa.

g) Ferencz Nógrád megyének volt rendszerinti esküdtje

1848. eltt. Lak. Szécsény Kovácsiban. Nejétl Szent Iványi Jankától

több gyermek atyja.

4. Bonaventura 1782-ben már philosophiae doctor, majd

(1777. körül) a m. kir. septemviralis tábla titkára ; innen (1810. eltt) a

m. kir. helytartó tanács tanácsosa, cs. kir. kamarás és aranysarkantyús

vitéz. Bírt Nézsán. Meghalt 1811-ben. Özvegyen és utódok nélkül

hagyván nejét Szirmay Honoratát.

.János szül. 1760-bao. Nógrád megye els alispánjává he-

lyettesító Mualay Antal helyébe t gróf Batthyány fispán 1802. dec.

18-án. Ismét megválasztatott els alispánnak az 1806. 1811. és 1817.

évi tisztujitásokon, midn már egyszersmind kir. tanácsos és kamarás

is volt. Meghalt 1818. maj. 15 én, kora 58. évében. Nejétl jamniki

Jóny Rozáliától (ki meghalt 1817. jun. 10-én) gyermekei maradtak:

') Életet leírva Fels Magyarországi Minerva 1828. évi foly. 1561. c*a olv.

Tudományos gyjt. 1823. évi VI. köt. 128. lap.
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a) Anselm Nógrád megyének 1818.—1828-íg fószolga-

bírája, 1832/6. és 1839-ben országgylési követe, majd cs. kir. kama-

rás, 1850-ben néhány évig Nógrád megye cs. kir. törvényszéki ülnö-

ke. Meghalt 1854-ben
;
özvegyen és utódok nélkül hagyván nejét Je-

zerniczky Katalint, ki utóbb özvegy báró Pongrácz István neje lön*

b) Anna szinyei Merse Lászlóné.

c) Erzsébet gróf Forgách nep. János neje volt

Eddig a Szent-Iványi családnak a táblázatokon álló tagjairól szó-

lottunk ; de sajnálva be kell vallanom, hogy e családfa nem teljes
;

róla több, kivált nötagja hiányzik a családnak. Több ágak máig nin-

csenek lehozva.

Több családtag neve ismeretes, kit a családfán részint nem talá-

lunk, részint határozottan megjelölni nem tudunk. így vagyunk kivált

e Zemplin megyei ággal, holott azon megyében már a XVII. század

elejétl látjuk a családot virágzani. Emiitök már Z s i gm ondót, ki

1 603—5-ben a nevezett megye követe volt, és kit gyanitásból II. I s t-

v á n ágán a IV. táblán György fiának jelöltünk , de biztos adat néL

kül. Határozatibban állíthatjuk azt, hogy a két Mihály, kirl mind

járt szólni fogunk, András ágából (V. táblán) Gáspár egyik fia

Mihály és ennek unokája volt.

Szent-Iványi Mihály 1663-ban Zemplin vármegye felkelési

hadnagya^ 1665-ben táblabíró^ 1668-ban másod-alispán, 1671. és 1673-

ismét megválasztva. 1676-ban (már idsb Mihálynak nevezve) elsÖ al-

ispán, 1680-ban az adó be nem hajtás miatt Strassoido császári tábor-

nak által vasra veretett. Utóbb betegsége miatt segédet kap. *) Uno-

kája azon másik

Szent-Iványi M i h á 1 y, ki 1686-ban másod alispán szintén Zem-

plin megyében, 1687-ben követ, 1691-ben els alispánnak választatott,

1707. évben a Rákóczyféle Önódi gylésen volt; 1711-ben ismét meg-

választatott els alispánnak, noha azt már 20 évig viselte és ezután még

hét évet töltött e hivatalban *) 1676-ban Zemplin megyei több helyre

adományt kapott.

Tán szintén ezek ágából származott Károly, 1821—31. Zem-

plin vármegye fszolgabirája, 1832 ti másod-, 1841-töl—1843. sept

94g els alispánja.

Nem találhatók a családfán í

») Szirmay C. Zemplin. not. hiet IW. 205. 2ll. 226. 234, 243* 252.

3
) Ugyan ott 265. 270. 272. 290. 30& 807.
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Szent-Iványi Pongrácz 1686-ban kir. biztos a vallási ügyekre

nézve. *)

Szent-Iványi Borbála báró Bárkóczy Zsigtnondné.

Szent-Iványi Miklós, kinek neje Fejérpataky Iiona volt, és

kiknek gyermekei Sáros megyei Kis-Szebenben 1780. april 28-án

©•atozkodtak, nevezett Miklósnak 1779. sept 29-én kelt végrendelete

folytán.

Szent-Iványi Anna, szinyei Merse Ádámnak els neje, ki meg-

halt 1729. octob. 22-én síb.

Szent-Iványi György 1582-ben Zeniplin m. Körtvélyes, Ka-

láza és Kisfaluban ; — Sz.-Iványi László Sárosban Radácson, Abauj-

ban Szurdokon 1686. Szécs-Keresztúrott (Zempl.) 1691-ben adományt

kapott. Tán e László az, ki 1727-ben Szatmár m. fügyésze volt.

A család si nemesi czímere — mint a me^szvóny mutatja — a

paizs kék udvarában arany koronán jobbról arany kürt, balról felnyúló

vörös férfi ruhás kar, ezek fölött arany csillag. A paizs fölötti sisak ko-

náján szintén ezen jelvények láthatók, Foszladék jobbról aranykék, bal-

ról ezüstvörös.

A család egy némely ágánál — névszerint F e r e n c z volt or-

szágbíró ágánál-e czimer némileg változott alakban használtatik, nem
ugyan a paizs udvarában, mert aanak tartalma teljesen egyez az elb-

bi leírással, hanem a paizs fölötti sisak koronájából hat strucztoll leng.

És két oldalról a czimervértet telamonok gyaöánt két bányász tartja.

A családnak si osztatlan birtoka Liptó megyében a Szent-Ivá-

nyi urodalom, mely Bocza bánya mezvároson kivül hat helység-

bl áll.

A család si vára, a (castrum sancti Joannis bapt.) mely magya-

rul „Szent-Iván y
K-nak neveztetett, most romjaiban a Hradeki he-

gyen porladozik.

Sient-1víny i család. (Szent-Iványi f) Szent-Ivány hely-

ség több van hazánkban, és igy több ily nev család is lehetett. A
(Székes) Fejér megyében fekv Szent-Ivány helységrl szintén

irta nevét hason nev család, mint oklevelek bizonyítják, a nélkül,

hogy ez és a Liptó megyei, vagy erdélyi Szent-Iványi család közös

verség volt volna.

1326 ban Szent-Iványi Benedeknek fia György Fejér

megyei nemes, 15 márka ezüstért Román fiától Páltól Fejér megyében

') Szalay László, Magyar övez. tört. V. 351, jegyzetben.

MAaVAROKSSÁG CSA1.ÁDA.I. X. KÖTKT. 4tí



642 SZFJST-IVÁNYJ.

Véd, Kattul és Serk helységben" részeit zálogba veszi a budai kápta-

lan eltt. *)

1379-ben a budai káptalan eltt Szent-Iványi Serkei Gál, Mik-

lósnak tia, Kájnak unokája egy részrl, más részrl Osztári Bene-

deknek fia Imre és Mózsesnek fia Antal és László Fejér megyei

Szenfc-Ivány-Serke és Gallos-teleke helységek iránt egyezségre lépnek.

1438-ban Albert király új királyi adományt ád Fejér megyei

Szent-Ivány és Román-teleké helységre Szent-Iványi M i k 1 ó 3 fiának

B á 1 i n t n a k , 'és István fiának Mátyás nak f
Szent-Iványi

György unokáinak, és Ireneus fiának Demeter deáknak.

1440-ben uj adomány mellett a budai káptalan Fejér megyei

Szent Ivány máskép Serk és Véd helység , és Román-Teleke

puszta birtokába beiktatja és bevezeti Rádai Demeter deákot (literátus)

Szivnyoki Miklós fiát Bálintot, és Szent-Iványi Gy örgy fiait Mátét

(v. Mátyást) és Istvánt,

1459 ben Szent-Iványi Mihály, és Kápolnai Benedek, János

deák és Jakab testvérek Mátyás királytól Dak szigetre, kir. adományt

kapnak, és abba a fejérvári keresztes ispotályosok által beiktattnak.

Szent-Iványi Mihály (év nélkül) Kápolnai Miklóssal Kápolna

és Csaika birtok iránt egyezségre lép.

1462-ben Mátyás király Szent-Iványi Mihálynak adományt ád Fe-

jér megyei Czalka helység és Pest megyei Sikony-földje helységre.

1466-ban Mátyás király Szent-Iványi Mihálynak és János-*

nak királyi adományt ád Fest megyei Ohalka helység, Sikat puszta,

és Fejér megyei Kápolna helység, Detekház és Virágos Kerék puszta

iránt, és a budai káptalanhoz iktató parancsot

1467-ben Mátyás király iktató parancscsal együtt megersít

adományt ád Szent-Iványi Mihálynak, Kápolnai János deák anyai

testvérnek, és Kápolnai Jakab nagybátyjának Fejér megyei Czalka és

Pest megyei Sikony-Fóldje pusztákra.

1585-ben Szent-Iványi Ambrus Dan helységbeli részét, me-

lyet Vany Miklóssal osztatlanul bírt, 50 magyar forintért bevallotta

Halmi Gábornak,

E családból lehetett Szent-Iványi György is, ki 1526-ban H.

Lajos király futára volt.
a
) És Szent-Iványi Antal 1556-ban derék

ágyú önt. *)

') Hiteles kivonatok szerint.

s
) Engei, Monumenta. pag. 226.

•) Budai Per, lex. III. 319.
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Utóbbi idkre a Fejér megyei Szent-Xványi családról adataink
nincsenek. Valószín, hogy nemsokára kihalt a család.

Szent-Iványi család. (Sepsi-Szent-Iványi) Erdélyben több
Szent Ivány nev helység van, és több ily nev család is volt, és van
mai napig.

Ez, melyrl itt szólunk, Háromszékis székely eredet, si fészke

Háromszékben Sepsi-Szent-Ivány, melyrl elönevét is irja. Egyik se
Péter állítólag már 1250-ben csapátvezényl volt.

Mátyás király alatt élt György, ki a családi közlés szerint

1461—1465-ben erdélyi alvajda volt. Ennek fia Zsigmond — mint
irják — a XVI. század els évében teszi le Nyárad-öálfaiván azon sház
alapkövét, mely mai napig a család birtoka. Ennek egyenes utóda Sá»
muel, 1678-ban Apafly alatt causarum fiscalium director, ki akkora
nevezett fejdelemtl Szász-Zsombor és Fodorháza (Doboka várau) és

Füzkút nev birtokra (Kolos várm.) megersítést nyert Neje Mikó
Anna, kivel következ családfát l

) terjesztett

:

Sámuel
1678.

(Mikó Anna)

Zsigmond
(Pekry Mária)

II. Zsigmond
(1. Skv Judit
2. Suky Zsuzsi)

ÍÍEzsíí tond
1790.

János
marosszéki

alkir. bíró 1842.

Károly
(Sebe Anna)

Sándor
(Sala N.)

Sámuel
kir. táb. ülnök

f 1814. r

Dániel József
1809. kapitány

Dániel '*:*£«
kir. táb. ülnök

ÍSoru

(Herczegh
Matild)

György
Háromszéki
követ 1848.
(Jármi Judit)

i

--~a ,„ .,.,
t

Zsuzsi
(Tolnay János)

Sándor

t
Júlia Mária
(Nagy (Nagy István)

Zsigmond)

László 1846.

udvarh. dalló

(Cserey Eliz)

Károly

t

Karolina
(Hamary
János)

Ignácz
K. Nyújtódon
(Zatbureezky

Mária)
Q ,

Gizella.

Mária József
(Ereszte- P. Fejér alisp.

vényi kir. hivatalos
Elek) ('Könczey Mária)

Sándor. Lörincz Albert

t
'

t t

A táblán állók közül II. Zsigmondnak öt fia maradt, mint kö-

vetkeznek :

') Családi kfclés szerint

41*
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1. III. Zsigmond, kinek egyik fia J á n o s, Marosszék alki-

ráiybirája 1842-— 1847-ig, Az 1848. évi erdélyi országgylésen királyi

hivatalos. Fia van Károly, valamint testvérének Sándornak él két

leánya,

2. Sámuel 1794-ben Kolos megye alispánja, hosszú ideig kir.

táblai ülnök, az 1791— 92. évi országgyléseken kir, hivatalos, az uni-

íáría egyházi eonsistorium ülnöke volt. Meghalt 1814-ben.

o. Dániel 1809-ben élt, fia szintén Dániel Kolos megye

fóbirája, utóbb (1848. eltt) királyi táblai ülnök volt. Nejétl Herczeg

Matildtól fiaLász-

ló 1848. eltt Ud-

varhely széken

dalló*

4. J ó z & 6 f ma-

gyar királyi test-

r, utóbb az I. Szé-

kely gyalog ezred

századosa. Nejétl

báró Apor Borbá-

lától leánya Má-
ria Eresztevónyi

Elekné , és fia

Szent-Iványi J ó-

z s ef hosszas ideig

Fels Fejér me-

gyének erélyes

alispánja, az 1834.

és 1837. évi er-

délyi orsz. gylé-

sen kir. hivata-

los. Szenvedélyes

történetbuvár és fáradhatlan gazda. Nejétl Könczey Máriától fiai kö-

zül Sá ndor Kolos várrn. szolgabíró 1831. körül, meghalt. El egye-

dül Ign ácz, lak. Kis-Nyujtódon. Birtokos több helyen Küküllö me-

gyében is. Hitestársátói Zathureezky Máriától egy leánya van : G i-

z e 1 1 a.

5) György, részt vett a hírlapirodalomban is, 1848-ban Há-

romszék részérl országgylési képvisel volt Lak. Szent-Iványon.

Egyetlen leánya Z s u z s i Toínay Jánosné,
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A család másik ágából , melynek leszármazásai nem bírjuk, s

mely nagyobbára Maros és Udvarhelyszékben él, említhetk György
1825-ben marosszéki törvényszéki ülnök. László 1794-ben az mii-

tária egyházi consistorium ülnöke, Idsb Sámuel Marosszékben

dulló, ifjabb Sámuel ugyan ott aljegyz 1848. dott, József Há-

rom széken dulió 1848, eltt.

Mihály Kolos megyében volt aljegyz, publicista és költ.

Meghalt 1842. dec. 10-ón.

Ugyan e család sei közül lehetett azon Szent-Iványi Sebes-

tyén, ki mint vitéz kapitány Rákóczy I. György alatt Füleknél

esett el,
]

)

A család ezimere — mint följebb a metszvény ábrázolja — a

paízs kék udvarában zöld téren futó farkas, szálában bárányt visz. A
paizs fölötti sisak koronáján pánczélos kar kivont kardot tart Foszla-

dék jobbról aranykék, balrói ezüstvörös.

8ient4ványi család. (Iklód-szent-iványi) Doboka vármegyé-

ben jelenleg puszta I k 1 ó d - S z e n t - 1 v á n y,
2
) hajdán B. Szolnok

megye nyugoti szélén feküdt Errl írja ezen Szent Iványi család el-

nevét. seit a XIV. században mutatja fel, midn 1380-ban Zentb-

Iváni Miklós és fiai Gergely és János és ennek leánya E r-

zsebet és mindkettnek fiai, (kik az oklevélben meg nincsenek ne-

vezve) a htlenség! vad alól, mellyel vádoltatva László akkori erdélyi

vajda és szolnoki fispán által, Szent-Iványi birtokuktól megfosztattak,

— fölmentetvén, azokba Erzsébet és Mária királynénak és az ország

tanácsának 138Ö. évi Pál fordulása utáni hatodik napon Visegrádon

kelt és a kolosmoncstori konventhez intézett iktató parancsa folytán

vizsza helyeztettek. 3
)

1492-ben Zent-Iváni Gry&tgy özvegyét Potentianát és fiait

Imrét és Jánost a kolosmonostori convent áítal evocaltaini rendeli

Telegdy István alvajda zamosfalvi Mikola Ferencz, Kénieri György és

István, Valkai Tamás, és Thamásfalvi Imre részére Szent Iványi bizo-

nyos zálogos részek kiadása végett, *)

1497-ben Zenth-Iváni Anasztázia Pad Benedekné íklód-

szent Iványi egy nemes udvartelkét és két puszta telkét 46 ftért, to-

vábbá Szenth-Iváni Imre és János, Györgynek fiai zenth-iványi

') Kemény János önéletírása. Kiadta Szaíay L. 480.

*) Hodor, Doboka várni.

8
) Kolosmonostori koiivént Török Antal közlése szerint,

4
) Ugyan ott.
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eddig lakott nemes udvartelkeiket, három puszta jobbágytelekkel, úgy
a Viz-Szamoson lev malomrész birtokot eladták Zamosfalvi Mikola

Ferencznek. I
)

1643-ban már Nagy-Iklódon lakott Szent-Iványi Miklós és

B o r b á 1 a técsi Nagy Györgyné a már pusztává (praedium) lett Iklód-

Szent-Ivánt kijártatván, abban részeiket Tholdalaghi Ferencztöl és Gá-

bortól kiváltják és errl hiteles okmányt készítetnek.

1717-ben Márton Ferencznek testvére osztozik az Iklód-Szent-

iványi pusztán eredeti osztáiylevél szerint. Ferencz az akkori há-

borús idkben elesvén, fia György panaszt emelt atyja testvére

Márton ellen, hogy ez apai részét kiadni nem akará, I738*ban. 2
)

A családfa az 1492. eltt élt G y ö r g y t ö 1 kezdve 3
) következ

:

György
(Potentiana özv- 1492.)

Imre János Anasztázia
j^L. 1497 '

(Pad Benedek)

I. Ferenci!

Kálmán. Gáspár. András. Boldizsár

:1_

~\

II. Ferencz Miklós. Gergely. Klára Anna Borbála 1643.
1646. 1646. 1646. (tóeei Na*y György)

III. Ferercz. Márton Anna.

Qyörgy.

András.

Mihály András.

VI. Ferencz
tigyvód

(Gaszner Anna)

Kálmán Ilona, Blanka,
kormányszéki

írnok

Szent-Iványi Miklós és Borbála técsi Nagy Györgyné test-

vérek az iklód Szent-Iványi részben osztoztak, mutatja a fönnebb idé-

zett 1643. évi kijártató oklevél.

Hogy Boldizsárnak gyermekei II. Ferencz, Borbála técsi

') Kolosmonostori konvent Török Antal közlése szerint.

') Az eredeti a családnál
3

) £ leszármazás a kolosmonostori eonventben be helyezett genealógiáról

van véve a család közlése szerint Török Antal által. A chronologia szerint a
családfa némileg hiányosnak látszik.
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Nagy Györgyné, Miklós, Gergely, Klára és Anna testvérek

voltak:, 1646-ban Sárosi János itélömester hivatalos ^sketcse igazolja.

II. Ferencznek kitett bárom gyermekét szintén 1643-ban

kelt okmány, 1702-ben törvényesen átírva, mutatja.

Az utóbbi leszármazás az 1717, évi osztálylevél, 1738. évi kér-

vény és 1791. évi tanuvallatás által igazoltatik, és 1845-ben az erdélyi

kir. tábla az iklód-szent Iványi családot itéletileg adományos nemes csa-

ládnak elismerte*

Nem találjnk a családfán iklód-szent-rványi Szent-Iványi Sá-

muelt, ki 1794 ben Bels Szolnok megye protokoilistája volt.

Sient-Kere&stí család, Magyaroszágban jelenleg Gómór *) és

Zemplin 2
) vármegye nemessége sorában említetik.

A XVII. században találjuk Hont és Komárom megyében* A
Hont megyei ágból ismeretes Szent Kereszti Kristóf, kinek fia volt

János, kinek leánya volt Mária, 1738 ban Szegesdy Dániel hitvese,

ki többekkel együtt a kitett évben tiltakozott Szent kereszti Anna Ne-

sitb Horváth Lászlóné, Szent-Kereszti Mihály ós István ellen

Hont megyei Kis-Tur helységbe történt iktásuk miatt 3
)

Komárom megyében SzentKereszty István 1695-ben szolga-

bíró volt *)

Trencsin megye nemesi összeírása 1780. évrl mint Kocsóczon

lakozót mutatja fel a Szent-Kereszti családot.
b
)

Magyarországból Erdélybe is átszármazott a Szent-Kereszti csa-

lád, mint a következ családnál olvashatjuk.

8%GUt Kereszti $ealád. (Zágoni, báró) Ismert törzse Szent-Ke-

reszty idsb András, ki Magyarországból Szent-Kereszt mvárosból

szakadt Erdélybe I. ApafFy Mihály korában, mint lutheránus, és elbb
a kolozsvári szerzetes atyáknál organista volt, majd reformátussá lön

és Kolozsvár városánál viselt kisebb hivatalokat, •) utóbb a kir. táblá-

nál ügyvéd lett. 169-ben minden vallás küldvén az erdélyi kanezel-

lariához egy titoknokot, a reformátusok öt, mint igen tudóst férfiút kiiK

dék fel.
7
) Már 1708-ban ott tanácsos- és eladó titkárnak olvassuk.

9
)

') Barthoiomaeides C. Gömr* p. 146.

') Szirmay C. Zempiie not. top. 117.

*) Szentbenedeki Convent Protee. BB' pag 339.

*) Eredeti oklevél szeriiit.

*) Szontagh Dániel közlése.

•) Apor P. Synopsis Mnt»tk>mrra ISS, 4a 300

V Ugyan ott, & Gserey Mihály Etetm 360.
a
) Uavenesav Mas. tcmo XXV. íblio 881*
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Itt 1713-ig magát igen serényen viselvén, több jószágot szerzett ré-

szint pénzen a kincstártól; részint a király kegyelmébl, és ekkor egy-

szersmind báróságot *) nyert ujjitott és bvített czímerrel, vissza tér-

vén Erdélybe itélömesteri hivatalra, majd kormányszéki tanácsos

lett. Jó ember, kitn jogász és fogalmazó volt.
2
) 1727-ben adomány-

ban kapta a kibujdosott Mikes Kelemen jószágát, Orbai széken Zá-

g ont honnan elönevét irta. Meghalt Szebenbcn 1736. január 31-én 3
)

Végrendeletet még 1732. febr. 19-én tett, és birtokaiból családi má-
jerátusfc kívánt felállítani, de utódai ettl, mint Erdélyben páratlantól

eláljottak. *) Egyik Fia II. András, ki elbb tartományi biztos, utóbb

fogarasi kapitány s egyszersmind ezredes volt, és meghalt 1745-ben, 5
)

továbbá terjeszté a családot, melynek nemzókrende 6
) következ r

I. András
korm. tanács.

báró 1713 . f 1736.

II. András f T745.

László
százados.

I. Sámuel
ezredes
(Dániel
Zsuzsa)

fogarasi kapit.

(gr. Korda Mária)

Klára Bora Júlia I. Zsimond
(Tornya (gr. Kun (gr. Kun lovas tábom
Sámuel) László) Miklós) t 1823.

(gr. Mikes

Anna
(Ugrón
István)

ÍI. Sámuel
ezredes

t 1819.

(b. Naláeiy
Zsozsi f 1821.)

Borbála
(Sándor
László)

Illó András
tábornok

t 1805.

%örgj f 1808.

táblai ülnök
(gr. Mikes Mária)

Zsuzsi)

Mária
(gr. Haller László)

Zsuzsi
ÍP. Horváth

Alb.)

RóKa Mária István
(gr. Béldv f 1828. kapitány
Vencseel; (b. Krmény (gr. Nemes

Ignáez) Druzsa)

Klára

t 1838.

(gr. Komis
János)

Anna
(Pekrv
Imre)

István Karolina
(Dániel Anna)

Zsigmond
(gr. Haller

Anna)

Jl
Béla. Mária. N. N.

György. Andor. Stefánia. Zsigmond. Sándor. Ferenez, Mária. Lene.

') Kvári szerint 1713-ban lett báró , Apor szerint 1728-ban Synopsis

Mut. 164. lap. Ez utóbbi valószínbb. — 5
) Kéziratai közt maradt fel „ Erdély

politikai és polgári kormányáról" müve. Teleki könyvtár föl. 1145. — 2
) Apor,

Synopsis mutatiouum 193. — 4
) Kvári L. Erdély nev. cs. 229. — 5

) Apor, Sy-

nopsis 200. — •) Kvári id. h.
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II. Andrásnak mind a három fia katona lett : László százados

volt. I. Sámuel mint ezredes halt el a poroszok elleni hadjáratban

I. Zsigmond szül. Zágonban, 18 éves korában 1763. júliusban

lett katonává, és két év múlva mint kapitány kilépett ; majd ismét be-

állott, és 30 évig katonáskodott, 1 792-tl a franczia háborúk alatt szám-

talan érdemet szerzett, már mint ezredes 1796. sept. 3-án a würzburgi

csatában különösen kitünteté magát, és ezért Mária-Terézia lovagrend-

jét kapta. A lunevillei béke után altábornagy lett és ezredtulajdonos
;

1814-ben lovassági tábornoki ranggal nyugalomban lépett; meghalt

Maros Vásárhelyen 1823. dec. 24-én kora 77. évében. ')

I. Sámuelnak fia András 1794. april. 24-én Villiersnél mint

huszár ezredes, kitünö gyzelmet vívott a francziákon, melynek emlé-

kére némely angoltiszt barátai egy tiszteleti karddal lepték meg, me-

lyet 1805-ben a marosvásárhelyi ref. tanoda múzeumának ajándéko-

zott, ott kezdvén egykor tanulását.

A család ösi czímere a paizs udvarában hátulsó lábain álló orosz-

lán, els lábaival ketts keresztet tartva, mint ezt I. Andrásnak 1708.

évbeli pecsétén láthatni A bárósági diploma szerint a czimer követ-

kez : négyfelé osztott paizs, az 1. és 4. vörös udvarban arany orosz-

lán ágaskodik, els lábaival arany ketts keresztet tartva; a 2. és 3-ik

kék udvarban zöld téren fehér hattyú áll, csrében egy szál nádat tartva.

A paizs fölött báréi korona, azon két koronás sisak át!, a jobb oldali-

ból a* paizsbelihez hasonló oroszlán emelkedik ki ; a baioldalin a paizs-

belihez hasonló hattyú áll. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüst-

kék. »)

Szent-Királyi család. Közép-Szolnok vármegye s családa.

Eredetét és nevét azon megyében az Ermellék sikján elterül É r-

Szent-Király helységétl vette, melyet a család szélesen elága-

zott fiú- és leány-ivadékai bimak jelenleg is.

A családnak mintegy a XV. század közepétl kezdve a XVI. szá-

zad végéig terjedt nemzékrendét ismerjük csak, mely 3
) itt következik :

/

') Hirtenfeld, Der Maria-Terezien-Orden I. 590—592.
*) Adami Scuta gentü. tomoXII.

') Décsey Miklós közl t
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György

Benedek György

János Simon

Jstván László Ferencz

Mihály György Kata
alispán 1588. (bályoki Szénás Márton)
1588. , 1 :

Ló'rinez János. Gergely. Benedek
(Bydeskúthi

Éva)

A család tagjai nagyobbára megyei hivatalokat viseltek. Mi-

hály (ki a táblázaton áll) alispán volt, mint ezt egy, 1588. évbl ér-

naibályfalvi Ördög György és nvére Kata, köblosi Teke Tárnámé ré-

szére kelt beiktatási oklevél tanúsítja, mely szerint Szent-Királyi Ist-

ván fia Mihály és György ellentmondanak a fennebb említett

személyéknek Er-Szent-Királyon adományban nyert birtokukba leend

beiktatására nézve.

1616-ban Szent-Királyi Mihálynak neje volt Gencsy Kata.

János elbb szolgabíró, utóbb törvényszéki ülnök 1825. körül.

Jelenleg élnek a családból László, Pál, Imre, Mária
Szunyogh Sámuelné Ér- Szent-Királyban birtokosno. stb.

Tán szintén e család ivadékai volt Szent-Királyi Miklós 1568-

ban, ki Miksa császár elleni erdélyi titkos tervekrl Balassa levelét

Ruber császári vezérrel közölte. ')

Ugyan e családból eredeztetik Szent-Királyi László, ki Kecs-

keméten született 1764. jul. l-én. Különös ész tehetsége által magasra

emelkedett. Pest megyénél 1792-ben már aljegyz, 1798. dec. 18-án

másod, 1810. nov. 13-tól els alispán, {közben országgylési követ,)

1820. maj. 8-ig, midn itélmester, majd végre a hétszemélyes tábla

birája lett. Meghalt Pesten 1833. dec. 17-én kora 70. évében. Két fia

maradt

:

László Hont megyének 1839—45. volt föszolgabirája, ób M ó-

ricz (szül. 1807. mart. 7-én) a kitn esz ellenzéki szónok, egykor

Pest megye fjegyz, 1841-tl másod, 1845-tl els alispánja, 1847-ben

országgylési követe. 1848-ban Jászkún fkapitány, jelenleg orvostu-

dor. Gyermekei vannak.

Tán e Szent-Királyi család czímere a következ : a paizs ezüst

udvarában zöld tér fölött pej lovon kék ruhás magyar vitéz, fekete

') Istvánfiy História. 1685. kiad. 381 . (Ubro XXIY,j
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csizmában, vörös fövegben ül, nyereg takarója vörös, balkezével a

kantárt, jobb kezével kivont kardot tart. A paizs fölötti sisak koronáján

két kiterjesztett sasszárny között kék ruhás kar könyököl, kivont kar-

dot tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. *)

Ezen családnak egyik ága lehetett az is, mely Doboka megyében

1693—1827-ig birtokos volt, de fiágon ott kihalt.

Szent-Királyi Ferenöz 1805 ben birtokos Szatmár megyei

Pettyénben.

Szent-Királyi család/ (Komjátszeghi) Torda megyei nemes csa-

lád. Közülök Mihály 1791-ben erdélyi országgylési követ, és Ko-

lozsvár város tanácsosa és fbirája volt e század két els tizedében

Tle a leszármazás *) következ :

Mihály
1792. 1820.

(Kadnótfai N. Mária)

Zsigmond Mária Ágnes Anna. Jozefa Póli Antal,
kir. bánya (Áron (Nessenfeld (Mósa (P«pp
kapit, 1841. László) Ferencs) József) János)

(1. Újvári Józéfa
2. Hoffmann Amália)

_

US1 András Vilma 2-tól Lajos. Gizella. Ákos. Ilka. Gtyula. ÍÖ"^
fhadnagy. (Hoffmann) ! »*1? ©*

• Ce-

Mihálynak fia Zsigmond királyi bánya kapitány, 1841-ben

egy munkát adott ki ily czím alatt : „-Az erdélyi bányászat ismertetése

nemzeti gazdasági és magánjogi tekintetben" Kolozsvárott.

Szent-Királyi család. (Sepsi szent-királyi) Háromszéki szé-

kely család, melybl József kir. táblai ülnök 1825. köri. Tán e

család seinek egyike volt B e n e d e k, ki Sepsi-Szent-Királyban szü-

letett, és 1617-ben külföldi egyetemeken tanúit. 1619-ben Marpurgban

egy hittani magyar munkát nyomatott. 3
)

Sient-KiráJyi család. (Kis-Sárosi) Küktillö megyei Kis-Sáros-

ról irja magát, és azon megyében most is birtokos, elterjedve több me
gyében. -ismeretesebb közülök József az 1791. évi erdélyi ország-

gylésen Kolos vármegye követe.

Sándor, Lajos, Ferencz, Mózes és Zsigmond Kü-

küliö* megyében hivatalt viseltek 1848. eltt.

Anna Komáromv Istvánné, Balástelkén birtokos.

') Adami Scuta gentil. tomo Xll.

') Török Antal közi.

*) Benkö TransylvAnia gen. H. 411.



662 SZENT-KIRÁLY í. SZKNT-MÁRI AY.

Szent Királyi család (Pálosi) Lehet, hogy egy a folebbi\< !.

1742-ben élt közüiök József. «)

P á i o s helység, honnan elnevük van véve, Fels-Fejér megyé-
ben fekszik.

László F.-Fejérben állomási biztos 1831. körül. Ignácz és

Teréz Páloson birtokosok.

Ezen elésorolt Szent-Királyi család valamelyikének sei közül

volt K e I e in e n, ki 1603 ban Básta üldözése elöl többed magával me-

nekült Karansebesre. *)

Szent Királyi néven élnek meg Laj os, kinek neje Kövárvidé-

ken N.-Nyiresen, — és Gábor, kinek neje Várhegyi Eliza Torda

megyében M. Kookon birtokos.

Szent Kiriák család. Szent-Kiriák László és György
1 762-ben MáriaTeréziakirályaszonytól kaptak czímeres nemes levelet. *)

Czímerök a paizs kék udvarában zöld téren álló vörös lábú és

esörü fehér galamb, csrében arany olajfa galyat tartva. A paizs fö-

lötti sisak koronáján zöld ruhás kar könyököl, három arany levélbl

álló olajfagalyat tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstkék.

Szcot-Lászlóy család. Szatmár vármegyei nemes család. Szent

Lászlói István e század elején birtokos Vetésen. 4
) Egyik ágából

Sándor 1722-ben Nógrádban Surányban fordul el.

Sieot-Léleky család. Zemplin és Szatmár vármegyei nemes

család. Zemplin megyében e század elején birtokos Kucsin helység-

ben 5
) Antal 1830. körül Zemplin vármegye aladószedje volt.

Szatmár megyében ifj. Antal 1790 ben jegyz, 1796-ban &!a-

dószed, 1808-ban számvev, József 1825-ben az eperjesi kerületi

tábla jegyzje, Szatmár és Sáros vármegye táblabírája.;

Szeiit-Margitay család. Ismeretes J á n o s, ki a kolosvári uni-

tária fiskola igazgatója volt 1592-tl haláláig 1596-ig. ö
)

Szent-Dláriay csaiád. (Erd-teleki) Heves vármegye s régi

családa, melybl Lamberi 1334-ben Erd-teleket si joggal örök-

lötté. Ezen Lamberttói egj ágon a családfa mai napig következleg 7
)

sarjadzott :

') Apor, Synopeis Mutationnm 290.

*) Bethlen Wolph. Hist V. 461.

*) Collect herald nro. 45.

4
) Szinaay, Szathmár várm. I. 135.

h
) Szirmay C. Zemplin not. top. 391.
6

)
Székely S. Unitária vallás tört.

7

) Hodor K.. közi. szerint
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Lamport

I. István

LMiklóT

Kakas Márk Anna 1382.

níris^aT ^
(Kis Demeter)

Bicho de Erdtelek
r~—>v— —

i

I. Gjrgy
de egyházas Erdtelek

Osvát de Erdtelek
(MéraAnasztázia 1463. ezv.)
r

—

^

"
i

Szentmarral L Imre
(Kun Erzsébet)

i

'
1

I. Ferencz
(Dancs Kata)

II. Imre 1577.

(Tegzes Bora)

II, Ferencz 1625.

(Gathaly Pora)

HL Imre 1640.

(Rátlii Mária)

Zsigmond IV. Imre.

Krasznában.

I. László
Krasznai alisp. 1771.

(Becsky Júlia)

II. László II. Györgv János Anna Kata Antónia

a*. 1782. f 1782. 1775." 1809. (Perczel f f
(1. Endes Róza (Apor Zsuzsa) kir. tan. Antal)

2. Lázár Ann») (Kállay Amália)

r

III. István Anna Júlia
Krasznai fszbiró (Czikó Fer.) f 1855. jan. 21.

(1 Lázár Antónia (Rettegi Sándor)
2. Ladányi Zsuzsa)

I. Lajos Gyula
Krasznai szbiró t
(Farkas Anna)

Dezs. Lajos. Róza.

A táblázaton állókról keveset mondhatni. Heves megyébl a csa-

lád egyik ága, mely a táblán lehozva van, Kraszna megyébe szakadt

— úgy látszik— III. I m re személyében, mert ennek özvegye Ráthy

Mária már Perécsenben lakozónak említi fiát Zsigmondot, kinek

fia I. László azon megyében 1771 ben alispán volt. Ennek fia

II. László Perécsenben született 1732-ben és meghalt 1782-ben.

Kraszna vármegye kir. pénztárnoka volt, mint halott? czímeréu e föl-
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írás matatja : Spectabilis ac Perillustris Ladislaus Szentmáriai de Erd-
telek, Plnr. J. Cottuum Pr. Assor, J. Cottus Krasznen R. Ptor. Natus in

Pirecsen 14. Xbris 1732. Denatus in Somlyó die 17. nov. 1782. Két ne-

jétl sem maradt gyermeke. Testvéreivel együtt 1775-ban Küls-Szol-

nok megye eltt produkált.

II. Gryörgy nejétl Apor Zsuzsitól három gyermeket, két

leányt, és egy fiút hagyott : Istvánt, ki Kraszna megye fszolgabí-

rója, 1825-ben törvényszéki ülnök volt. Kétszer nsült. Fiai Lajos és

Gyula, ki elhalt. Amaz 1848. eltt Kraszna szolgabirája volt, és há-

rom gyermeke a táblázaton látható,

János 1809-ben kir. tanácsos és kir. hivatalos az erdélyi or-

szággylésre. Tán fia roár azon János, kit 1840-ben kir. tanácaos

és alispánul olvasunk, ki az 184G. és 1848. évi erdélyi országgylésen

kir. hivatalos, az 1840. évi pozsonyi országgylésen Kraszna megye

követe volt. Meghalt 1849 ben. Tán ennek testvére László szolga-

bíró, utóbb számvev 1836-ban, kinek Özvegye Lázár Anna O-Keeze-

len, Perecsenben s egyebütt birtokos.

A táblán álló Miklósnak leánya Anna (vagy Annicske) még
élt 1382-ben, midn az erdteleki jószágból t illet leány negyedet

testvérétli unokájának Bichó-nak adja, ki 1387-ben abba Garai Mik

lós uj adománya mellett be is iktattatott.

1550-ben EL Imre és osztályosai nagyanyjok Kún Erzsébet

után Ugocsa megyei salánki és nagy és kis-karasziói birtokukból ré-

szöket igénylik. *)

Nincsenek a táblázaton a következk :

Erdteleki Szent-Máriay Mátyás 1570-ben Zemplin, 1583-ban

Ung megye jegyzje, *) ki 1577. febr. 19-én bizonyságot tesz ar-

ról, hogy I. Imrének I. Ferenez^ ennek IL Imre volt fia. Egy okle-

vél szerint ezen Mát y á s egyrészrl , másrészrl Mihály, ITe-

rencz és György mint kápolnás erdteleki és szent-máriai birte-

sok, és osztályos rokonok voltak azon birtokokban, melyek reájok

Szent-máriay Osvátról szálltak.

Szent-Máriay Benedek mester, ki 1520-ban Zemplin megyei

Ond helység felét és három darab szlt per utján vissza váltott Ger-

csely Miklóstól és nejétl Erzsébettl.

1590-ben Borsodban élt Mihály, kinek neje Lengyeldi

Kata volt.

l

) Szirmay C. Ugocsa 86. 87.

-) Szirma? C. Zemplin not. hitit 329 S33.
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Ugyan ekkor éltek €ryörgy (Nógrádban) és Ferencz uno-

katestvérek, bírtak Pest megyében Pandfaluban, Kecskeméten. Heves

megyében Felsö\ alsó Erdtelek, Kövesd, Szentmária, Tbenk helység-

ben, Nógrád megyében Andrásfalva, Piliny, Perzse és Térbeléd hely-

séget, — úgy látszik — anyjok Pilinyi leány után. A két rokon össze-

veszvén, egymást megsebzék és Ferencz sebeiben meg is halt.

Ezért nótán javaikat veszték, és 1592-ben Rudolf király azokat Oro-

szi Jánosnak és Kiss Andrásnak adományozta ; ezektl Pethe László

kamarai elnök s fia Márton szerzek meg, és kir. jóváhagyást és beik-

tató parancsát nyertek, de Szentmáriay György a beiktatásnak fegy-

veresen ellenszegült, míg is 1601. évi télen elhalván, özvegye Ken-

dercsi Mária birtokban maradt, mind a mellett ezután a beiktatás meg-

történt. *) Nevezett György 1597-ben Nógrádban birtokos volt Tö-

rincs, Fekete erd, Kis-Dolyán, Nagy-Arany, Nádasd, KisTörincs, Lit-

tetelke, Tarnócz, Nóvák, Fábianfaiva helységekben és pusztákban is.
2
)

1601-ben éltek Zsófia, Anna és Farkasnak fiai.

István, kinek neje Pécsy Eva volt.

Nincs a táblán Ferencz, ki elbb a császári hadseregben szol-

gált, utóbb II. Rákóczy Ferencz (1703—.17.11) forradalmában ennek

ezredese voK. 8
)

Nincs a táblán azon Ferencz sem, ki a Martinovicsféle dol-

gokba keveredvén, i 795-ben Budán lefejeztetett. Búcsú levele erdélyi

rokonainál olvasható.

Általában a táblázatról a magyarországi ágazat egészen hiány-

zik, holott e század elején is a család Szatmár megyei Oköriíó és Por-

csalma helységekben birtokosnak iratík, *) és azon megyében János
1808-ban tiszti aljegyz volt.

Zemplin megye nemessége sorában említi Szirmay ezen családot

de oadem et Hlinik elnévvel. 5
)Ezekbl József ott esküdt 1821 ben.

A család czimere a paizs udvarában álló magyar vitéz, kivont

kardja hegyén levágott törökfejet tartva ; a paizs fölötti sisak korona*

ján szintén kar könyököl kivon kard hegyén levágott törökfej vérzik.

Sieiií-RIártony i család. Abauj, Heves megye nemes családa.

Ezek közül Ferencz 1770—87. Váczi kanonok, Szentmártoni J a*

kabnak fia Sebestyén élt 1460-ban* *)

') Horn) ik J. Kecskemét Hl. 5—G és a Jáazói konvent Hodor szerint. —

•

*) Nógrád megyei jegyz könyv 1597. evi. — J

) Szirmay, C. Zemplin not. bist

8&2. — «) Szirmay Szatmáa vármegye II. 121. 123. — *) vSzirmay Zemplin n«rt

top. 109. — •) Éaprinai Bipl. II. 447.
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Erdélyben szintén van hasonló nev íí család Alsó Fejér megye

ben, hol Gergely 1825- körül adóiró biztos, Györgynek özvegye

Hrínyi Anna birtokos ott Maros Szent-Imrén.

Régebben eléfordúl e néven Bálint tordai unitária iskolai

igazgató, 1596-ban Kolozsvárra tétetett. 1678-ban János (v. József)

Torocakón ugyan az
J

)

Szent-Mihályi család. Zemplin vármegye nemes családa bír.

tokos ott Nagy-Géresen, *)

A Szilágyságon szintén él ily nev család, névszerint P e r e n c z

birtokos Varsolczon és Szilágyszegen.

Sient-Miklóasy család. (Primóczi) Göinör vármegye ismertebb

nev nemes családa, mely elönevét Szepes megyei Primócz helységrl

irja.EldÖdei közül lehetett azon Szent-Miklossy (az oklevélben deZenth-

Miklós) Jakabnak fia Benedek, ki 1460-ban élt. •) Valamint tán

azon Szent-Miklóssy Benedek is, ki 1633-ban Yizkelethy Judit

Dóczy özvegye ellen tiltakozik, kinyilatkoztatván, hogy ö kész tisz-

tartói számadását elkészíteni. *)

A család sei közül volt Szent-Miklóssy Ferencz, kinek Pa-

locsay Annától fia volt Sándor.

Azonban e család nemzékrendjét családi közlés hiányában csak

a XVIF. század végén élt Szent-Miklóssy Györgytl közölhetjük,

a mint következik :

György
1699.

(Uza Mária)

István 1714.

Gömör v. alispán

t Antal 1751.

kir. tanácsos
lak. Uza Panyiton.
(Czingely Zsófia)

László Gábor II. Antal Ferencz Miklós

kir. tanácsos 1781. ntlen. 1781. 17Sl.

lak. Nógrádban ^'"vStoí ' ÍT"*"

a**v • *• \ foszbiró (Bielikné*)
(slav. Sándor Krisztina)

>
követ 1840.

János Aloyz László

t *>Wtl8tt. f r-
Rudolf jj-^^ jp

n£?ít°in alszbiró 1. alispán (Fáy
(üejér fl.j 1820—25. 1845- 49. (*s 61. Miklósa

(Abaffy Sarolta) (Ragályi
Apollónia)

') Székely S. ünitária vallós tört. 106. 148. — J

) Szirinay C. Zemplin not
top. 291. — *) Kaprinai Dipl. II. 447. — 4

) Sz. benedeki Convent Protoc LL.

p. 285. nro. 194.
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A tábla élén álló György nejével Uza Panniti és Szászfái

Uza Máriával kapott Uza-Panniton birtokot Fial István Gósnör

megye másod, és 1714-töi els alispánja, 1715 ben követe volt. *) En-

nek fia I. Antal kir* tanácsos, ki ellen az Uza család tiltakozott. *)

Ennek fiai közül László Gömör megyei Királyi helységbl Nógrád

megyei Erd-Tarosára tette lakását Meghalt 1824-ben. Ennek egyik

fia Aioys (Alajos) született Királyiban 1793. oct. 12-én. Nógrád me-

gyénél 1817. tiszt 1818-ban valóságos aljegyz lett> és az volt 1826-ig.

midn elvonult, és magányában az irodalomnak élt. Meghalt 1849. april,

8-w. 3
)

Ferencznek íia Viktor Gömör megyének 1832-tl al-,

1836 tol föszolgabirája 1839-ig, a midn országgylési követté vá-

lasztatott,

Miklós nak fiai :
.
R u d o 1 f 1820— 1824* Gömör megye alszol-

gabirája volt Nejétl Abaffy Saroltától gyermekei vannak; ás HL A n-

tal, Gömör megyének 1839-tl másod alispánja, újra megválasztva

1842. maj* 25-én is, 1845. icaj, 29-én els alispán lett és volt 1849-

ig. 1661-ben ismét els' alispánnak választatott.

Hogy e táblázat nem teljes, matatja az, hogy rajta nem találjuk :

Zsiginondotjki 1 726-b&n Timonnal levelezett. *)

Emili a báró Ltizénszky Jánosné, kinek leányát Luzénsaky

Emíliát szintén Szent-Miklóssy vette nüL
József, ki 18í.ben öömör vármegye fjegyzje volt, és I.

Antal ismeretlen nev testvérének fia.

A ujabbidben Gömör megyénél tisztviselk voltak még ; A g o s-

t o n 1832—1888. ffeolgahiró.

Gusztáv 1842-tl 1 845-ig aiszolgabiré.
*

Pál 1 861-ben aiszolgabiré.

A család ceimere a pasas "kék udvarában &zkéa ül, és fiait utel*

le vérével tápláló fehér pellikáz*., a paizs fölötti sisak koronáján két ki-

terjesztett fekete sasszárny között meztelen kard áll, hegyével fölfeléi

hegyén turbános törökfej vérzik. Foszladék jobbról aranykék, balról

szíistvörös.

Ügy látszik, ~r a család egyik tagja báróságot is nyert, de ágát

csiraével együtt sírba vitte.
5
)

*) Bartholomaeides C. Gömör pag. 76.

») Fretocoi C. CNSsaör pag. 309. 210.
8
; Életrajza olv* Teldy Fen A magyar költészet kézikönyve II. 18S

.

4
) Kaprínai Ms&, A tomo 45 pag. 146.

5

) Adami Scuia geutil tumo XIL hol bárói czúsere látható

KXqYAMOKBzk* CSALAOAI X. KÜT- 42
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SieiiMHikléfísy család. (Mez-Szent-Miklósi) Sz&traár várme-

gyében találjuk a XVIL században, a midn Mezó-szent-miklós-
sy János 1601-ben Szatmár megyei Mez-Terem, Vetés, Petény

máskép Bazánd, Nagy és Kis-Hodos helységben királyi adományban

réazbirtokot kapott l
)

Tán ezen család ivadéka az is, ki 1730—32-ben Zemplin vár-

megyében Bekecs és Monok helységet zálogjogon bírta, 2
)

Szatmár megyei Szent-Miklóssy család egyik tagja János,

Szatmár vármegyétl 1790. sept. 13-án kivett nemesi bizonyítványát

Krassó megyében, hol alügyész volt, 1791. april. 5 én kihirdetteté.

Tán e családból Jó zsef 1787-ben a Tiszántúli ker. táblá-

nál írnok.

Szent-Miklóssy nev család Trencsin megyében is élt, név-

$aerint 1690-ben Domanikon és 1720-ban Morva Liszkón a nemesi laj-

strom szerint.
3
)

Szent-Miklóssy eaaiád, (Máskép Kállay) Ismeretes közülök

Pál, 173-ban Gömör megyétl kapott nemesi bizonyítványát 1776.

jun. 10-én Nógrád megyében kihirdetteté, ennek fia István 1794-ben

Bihar megyében Tordán reform, prédikátor, utóbb ugyan az Kába hely-

ségben, 1 799. april. 20-án Nógrád megyétl nemesi bizonyítványt vett

ki fia részére is. Fia Lajos szül. 1794. Tordán, utóbb keresked

Debreczenben, mint ilyen 1834. april. 11 én Nógrád megyétl nemesi

bizonyítványát kikapta. 4

)

Szent-Miklósi csatád. (Szkefalvi) Küküllö megye nemes caa*

láda. Sámuel ott 1794. adórovó biztos, Bálint ott törvényszéki

ülnök és számvev biztos, Sámuel szolgabíró, mindketten 1844, k*
rül, Sándor ugyanott utbiztoa 1831-ben. István szolgabíró Torda

megyében 1825-ben.

Tán ebbÖl származtak Oyórgy marosvásárhelyi tanácsos 1848,

és Károly ugyan ott kir. táblai ügyvéd 1848-ban.

Itt említhet meg minden következtetés és összekapcsolás nélkül

azon Szent-Miklóssy Mihály is, ki Horvátországból eredt, és Er-

•) Szirmay, Szatmár várm. II. 84. 139. 193. 276.

*) Szirmay, C. Zemplin not. top. 170. 230. Más család lehetett az, mely-

bl Zenthmiklósssy István vajda fiának Mihálynak Özvegye Drága 1417-ben

Ugocsában Isóföldét birta. (Szirmay C. Ugocsa. 176).

*) Szontagb Dániel közi.
4
) Megyei jegyzkönyv 671. «z. a.
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deiyben unitárius lelkész volt, a szombatosok hive, és író. Meghalt

1668-ban. *)

Szent-Pálf család, (fíomordd-szent-páli) Udvarheíyszéki tör-

zsökös székely család. Törzse István, állítólag 1220-ban II. András

királytól a szentföldön mutatott vitézségéért adományt kapott Homo-
rod-szent-pál helységre. a

) Ennek utóda volt (mintegy Ötöd izén)

szintén István, kitol a családfa következleg 3
) sarjadzott le :

István

István
(Nagy Erzse)

István
(Baráti Bora)

* —

,

László 1562.

török követ.

r~

Zsigmond
1614. ezredes 1620.

János 1662.

Csíki íokapit. 1667.

István
kir. tábla

biró

1635.

I. János

f 1603.

Ferencz ez. 1651.

Vízaknaialkir.biró 1700.

(1. Bóer Anna)
2. gr. Betblen Zsófia)

íTHstván
katona

(Boér Zsófia)

József
(Pongrácz Kata)

2-tól Benjámin
lovas kapit. 1709'

(Perneszy Mária)
r~

László
1794.

kincstári tanácsos

Zsigmond

Ákos r

1846.

József
1774.

,..-,. ._^>

Sándoi

II. Benjámin
lovas kapit.

(Podhráczky Anna)

Zsófi. Eva.

IL Elek
kir. táb. ülnök

1815.

(gr. Bethlen
Karolina) r

1. Elek
kir, táb. ülnök

f 1818.

(Csolnokosy Mária)
a _—

—

mm^
Ágnes

(b. Kemény
János)

Farkas Imre Gábor
székely miklósvári Ugocsa megyeben
alezredes alkir. bíró 1808.

^
1815.

HLászló'f 186?,

Marmarosi foisp.

helytartó

(Ssotóczky Klement)

Janka Erese
(Szabó József (Kom Fer.)

Jozefa
(Lator
Gábor)

Jen. Klementin István.

(Buday
Lrinc*)

*) fcenkó' Transylv. gen. II. 242,
s
) Szirmay C Ugocsa p. 160.
8
) Ugyan ott, és Kvári Erdély nev. cs. 230.

42*
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A táblán állók közül Lászlónak egyik fia J á n o a Báthori Zsig-

mond híve éa ettl kapta Alamort és Csanád helységeket , melyeket

fiaitól "I. Rákóczy György visszavett. '} ölte még Rarcsay Gáspárt

Elesett az apáczai csatában ;
2
) másik fia I s t v á n kir. táblabíró volt

1635-ben

;

8
) harmadik fia Zsigmond ezredese volt 1614-ben Bethlen

Gábornak, kitl 1620 ban Ssatmár megyében Méhtelek helységben

birtokot kapott adományban. 4)ÍJgy látszik, az neje volt Petki Erzsé-

bet, kit 1640. jul. 31-én mint özvegyet Toldalagi Mihály vett nöüi. *)

Zsigmondnak fia volt János jeles katona, 1622-ben Kemény

János részén harczol, és Brassó táján az oláhokat megveri. Azonban

Kemény eleste után, ApafFy által a gorgényi országgylésen nótát ka-

pott.
8
) Utóbb azonban kegyelembe jö, és 1667. Csíki fkapitány lett;

beiktattatott mart. 28-án. ' ) Fia volt

Ferencs (szül. 1651-ben Kvári szerint) Vizakrán volt alki-

királybiró, mely hivatalát az úgynevezett Gerébházzal együtt a Hal-

ler családtól megvette, késbb kibocs&tá. Terbczy Hármas törvény-

könyvét magyarul versekben fordítá és adá ki Kolozsvárott 1701-ben.

Egyéb verseket is irt. Két nejétl fiai által két ágra szakadt C3aiáda.

Fiának Istvánnak maradéki közül László, tán az, ki 1792 ben vér-

gyilkoltatásért perbe idéztetetett,
8
)—1794-ben kir. kincstári tanácsos, s

többször orsz. gylési kir. hivatalos volt. Ennek Zsigmond fiától uno-

kája Ákos 1846-ban Beiso Szolnok megyében adóbiztos. László test-

vére József 1794-ben a fiscaiis directiónál irnok, Sándor, tán

az
?
ki 181 -ben Kolos vármegyénél igtató, ^agy a ki ekkor Vízaknai

alkirálybiró

Ferencznek második nejétl gróf Bethlen Zsófiától fia:

Benjámin Rákóczy II. Ferencznek 1709-ben lovas kapitánya, mi-

dn Rákóczy egyjo ló szerzésével megbízza. A mint e lovat Benjámin

Ugocsa megyében Hcmin keresztül viszi, beleszeret osztopáni Perne-

') Kemény János önéletírása. Kiadta Szalay L. 22. é* 525.
a
) Wolph. Bethlen touu> V. pag. 408, Szalárdy 146,

') Kállay Székely nemz. 263.

*) Ssinnay, Szatmár várm. II. 203. E helyeégben a szentpályi család e

század elején is birtokos.

») Miké, Szabó Kár. Erdély tört. adatok IV. 65. Haller Gábor napló-

jában.

•) Kazy, História Hang. IÍ. 250. 251.

') KálJay Székely nemz. 283. ki hibásan idézi ez adatra Bethlen Jánost,

ki csak 1663-ig irt. — Benkö, Csík, Gyergyó éa Kászoa. 52

*) Szirmay C. Ugocsa pag. 161—162*
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szy Gábornak leányába Perceszy Mán'ába, és eljegyzí. Á forradalom

buktával menekült, de 1718-baii kegyelemre haza térvén, jegyesét el-

vette. *) Ettl lett fia

IL Benjámin kapitány a Ghillányi lovas ezredben 5 kinek ne-

jétl Podhraczky Annától gyermekei s

1. Elek erdélyi itél mester, s királyi táblai ülnök 1794 ben.

Megbalt 1813-ban. Ennek egy leánya és egy fia maradt: Elek 181-

ben már kir. táblai ülnök.

2* Farkas a székely bnezár ezredben alezredes.

3. Imre elbb tordai sós kamarai Pereeptor
?
utóbb ISIS -ben

már Miklsvár szék alkirálybirája.

4. Gábor, ki nagyanyja! birtokukba Ugocsa megyébe telepe-

dett, ott táblabíró volt, birt a Halmi urodalomban Bábonyban és Kö-

knyösdön. T
) Ennek egyik gyermeke László ügoesa megyének

1839*ben fszolgabirája, és az 1838. 1839. és 1843. évi országgylé-

sen követe, 1840-tl 1848 igMáramaroa megye fispáni administratora.

Meghalt 1861. maj 29. eltemettetett Halmiban. Nejétl monyászói 8m-
tóezky Klementinától gyermekei a táblán láthatók,

A családfa nem teljes. Többen hiányzanak róla. Úgy látszik —
Ferencznek testvére volt azon I g n á c z, kinek neje Báldon lakott éa

mint özvegynek házát 1874. körül földig lerontatá Bánffy Dénes, s
)

Ez Ignácznak lehetett íia Ign ácz 1729-ben fkapitány. *)

Tán Ferencznek els nejétl voltak még fiai F er e n c z és J s fc»

ván Vízaknán 1729-ben, b
)

Még régebben élt ezeknél azon István, ki elSnevét Szövény-

falvárói irta,
6
) és 1643—44-ben I. Rákóczy György híve volt 7

)

Nincsenek a táblázaton :

Ádám, kinek 1782-ben neje Míske Ágnes ált.

Károly 1815-ben Küküll megye törvényszéke ülnöke, és kir.

déztnaszedö.

Dániel Kolos megyei számvev biztos 1831-ben, másik D á-

ni el ugyan ekkor Zaránd várni, levéltárnoka.

') Szirmay C. ügocea. 161.

*) Sainnay C. ügocea 15?. 174.

*} Cserey Mihály fíist. 7,
4
) Apor P. Synopsis Mutationum $S0.

*) Ugyan ott

*) Ötyös Ágoston, Rejtelmes levelek 40.

*) Katona Hiet. cntic. Sili, 144. KSvárí Erdély tört. V. S4. ftoaeny Ja-

uos önéletírása 429. 1.



662 8ZENTPÁLY.

József kir. táblai ügyvéd Maros- Vásárhelyen 1848 ban.

Elek 1836 ban Alsó-Fejér megye fbírája, éa orsz. gylési

királyi hivatalos, és István ezredes és 1848. eltt királyi hivatalos.

Ezek ketten tán a táblán álló II. Eleknek fiai voltak.

Zsigmondnak örökösei Pál és Eszter Daczó Györgyné Gir-

bón és másutt; továbbá

Sándor, György, Mihály, Lajos és Ignácz több

helyen birtokosok.

Tán szintén ezen családból eredtek , noha elönév nélkül talál-

juk : István 1794-ben Gyulafejérvár kir. pénztárnoka et tanácsosa

és L ö r i n c z kincstári gyakornok szintén 1794.

Úgy látszik e család egyik ága volt csak, mely elnevét No-

vajról irta*, és melyrl alább leszen emlékezés.

Trencsin megyében a nemességi összeirás 1646. mutatja e csa-

ládot, de J á n o s ban ott 1 660-ban kihalt. 1781-ben Pruszkán ismét ta-

láltatik egy, de más családbeli.
5

)

Szentpály család. (Kolos -szentpáli) Hodor szerint e család-

nak a Kolos megyei Szent-Pál helység volt si fészke a XIII.—XVI.

század folytán. 1295-ben a Borsay nemzetségbl származott comes

Szentpály Rudolf fia Gyula birta a Sasság föld felét. *)

1523-ban Szentpályi András (de eadem) elcseréli Ugrócz hely-

séget üskülloi Ördög Péterrel Usküllö helységeért.
8
)

1555-ben élt M e n y h é r t.

Ez id tájban, vagy késbb hid-almási Szentpály László, ki

leányai Anna, és Erzsébet nevökben is Babuczai birtokát elakará

idegeníteni, de rokonai Yalkay Fruzsina stb. tiltakoztak ; A n n a nvé-

rének hagyományozta Hidalmás, Ugrócz és Felegregy helységb v
i bír*

tokait. *)

*

1626-ban élt Menyhért és Sombory Sára.

Szentpály család. (Novaji) Ismeretes közülök András, ki

1642-ben élt.
5
) Ennek leánva, Borbála löriucz-réveiKoncz Andrásnó

birta Kolos megyében Novajt, Báldot, Csetelkét és Kis-Sarmás felét.
6
)

Azonban a novaji Szentpály család valószinüleg csak egy ága

a homorod szent-páli Szent-Pály családnak, melyrl feljebb olvashatni.

') Szontagh Dániel közi.

') Szereday Series Eppor. Transylv. 31.

*) Kolosmonostori Couvent.
A
) Doboka vármegye Prot. DD. folio 55.

) Mikó Imre, Szabó Kár. Erdély tört. adatok IV. köt. Haller naplója.

') Kemény Józeef gróf Stemmatogr. gyjt. VIII. Hodor szériát.
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Szentpétery család. (Románfalvai f). Kihalt család , melynek

következ l
) nemzékrendje ismeretes :

János
(Csúzy Fruzsina)

Kata
(Tkés

Újfalussy
István)

Borbála
(Chimory
Imre)

Magdolna
(Turóczy
Albert)

János Pál. Anna
1578. (Beniczky^ János

~-1 János^

(Lencse Zsuzsa)
ózv. 1656.

János
1656. gyermek.

Szentpétery család. (Sajó 8*entpéteri) Borsod vármegye ki-

halt birtokos nemes családa, mely fleg a múlt században virágzott.

—

1670, táján élt se Szentpétery István, kitl ily családfa vette eredetét

:

István

,1670. körül.

(Újváry; Mária)

Imre,

(Poky Eva)

András
Borsodi szbiró 1724.

Krisztina Erzse Eva Kata Klára Judit

(Fáy László) (Vass (Ragályi (gr. Ráday (Szemere (Szeremley

László) Ferencz) Gedeon) László) Károly)

Imre 1698 Borsod megyei Szentpéteren szlt, Alacskán, Sze-

nyefalván, Dusnokon, Harnóczon, Szentmártonban részbirtokot kapott

Onódy Gáspárral kir. adományban. 2
)

E században a család fiágon is már elenyészett.

Valószínig hogy e. család egyik se volt azon Szentpétery B á-

lint, ki 1564-ben Wittebergában tanúit. a
)

Más Szentpétery családból kellett erednie azon László nak, ki

1505-ben Valkó vármegye rákosi orsz. gyl, követe volt. *)

Valószínleg azon Szentpéteri család is különböz volt ettl,

mely 1660-ban Gryr megyei Alsó-Sisana pusztára adományt kapott.

Szentpétery család e század elején Zemplin megye nemessége

sorában is említetik, &
) valamint Szatmár megyében Ucskán Szentpé-

tery Zsigmond birtokos volt,
6
)

') Rajcsányi Deduct. geneal. IL 48.

a
) Liber regius folio 457.

") Bartholomaeides C. Gömör pag. 45.

*) Jászay, A magyar nemzet napjai 157. És Kovachien Sttpiem. ad
vestig. Comit. HL 333—336.

*) Szinnay C. Zemplin not. top. 116.

*) Szirmay, Szatmár várm. H? 262,
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ftaent-Péterl család. 176G-ban nemesftetett meg Mária Terézia

királyasszony által.

Czimere a paizs ezüst udvarában álló vörös ruhás, sárga öves,

sárga csizmás, prém kalpagos magyar vitéz, oldalán fekete hüvely

kard lóg, kinyújtott jobb kezével keresztbe helyezve két érez kulcsot

tart. A paizs fölötti sisak koronáján egymásra helyezve kiterjesztett

két fekete sasszárny lebeg, közepén az eltérben arany csillag ragyog,

Foszladék jobbról aranyvörös, balról ezüstvorös. *)

Tán e család ivadéka János, ki 1822*ben Arad megye kétség-

telen nemesei sorába Íratott.
2
) Es tán azon hires ezüst és dombor

mvész Szentpétery József is, ki Rimaszombatban született 1781.

april. 12-én; meghalt Pesten 1862. jun. 13-án.

Szentpétery esaíád van, vagy volt Kraszna megyében is, mely-

bl ott Sámuel 1835-ben törvényszéki ülnök, és adó iró biztos.

Kégebben Szentpétery néven Mihály sárospataki tanár volt

1641-ben; meghalt ott 1645-ben. d
)

Szentpétery család. (Zalathnai). Köztilök J á » o s Csikezéki

fü* orvos 1848. eltt. Tán rokonai Domokos 1794-ben Erzsébetvá-

rosi tanácsnok, és Dániel 1815. Hunyad megyei írnok.

Szent-Taiuá«8y család. Ismeretes közülk Mátyás 1655 ben

csornai prépost, 1659—1662«ben korbovai püspök. *)

Sseiíyes esalád. Ugocsa várhegye nemes családa, mely több

mással 1750-ben Péterfalva helységre nádori adományt kapott. *)

Szedés esalád. Lásd Szöc* cs.

Sseéke esalád. (Óvári) Szatmár vármegye adományos nemes

családa. Törzse SzeÖke Mihály Szatmár várában hadnagy, ki 1563*

ban Miksa királ ytól azon megyei Óvári helységben részbirtokot ka-

pott adományban. Tle következleg a
) sarjadzott le a család :

Mihály
1683.várhadnagy

ístyáü 1610*

Szatmári sssbiró

(Vetéyy N.)

Folyt, a. köv. lapon.

') Adami, Scuta gentil. tomo XH.
3
) Jegyzkönyvi 1252. sz. a.

*) Szirm&y C. Zemplia not top. 216.

«) 1655 s 80. és 1659. és 1662. évi törv, cáradék.

*) Qzlrm&y C. Ugocsa p, 125.

*) Luby Károly köaléee családi adatok ayos&áo.
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Ifctvén 16X0., ki na elbbi lapon.

Szatmári szbiró

(Vetéssy V.)
y—— i a i i

N.

Albert
(Patkó Zsuzsa)

Mihály
(Chernél Klára)

I. Zsigmond
(BáczÉva)

r—* *
1

II. Zsigmond
(Darvay Polexina)

István

t

Lajos
sz. 1793. f 1852.

(Császy Jozefa)

III. Zsigmond
sz. 1795. f 186J.

Károly
sz. 1797.

Szatmári fszbiró
és ülnök 1846. 61.

Bálint

(Feronc^yjlka) YfiKSky Zwzsa)
Lajos

Polexina
sz. 1801.

(Böszörményi
Józaef)

Piroska Janka
(Abonyi Imre) (Dezs' Lajos)

Lilla

(Horváth
István)

Barna Kálmán
sz. 1885. szül. 1885.

mérnök kinev. szbiró

(tunycgi Szcs (Szahányi Jusztina)

r-JSÖSL-,- ' Kálmán '

Jolán sz. 1868. jun. 28.

sz. 1863. máj. 3.

Mihálynak a szerznek fia István 1611-ben Szatmár várme-

gye szolgabirája volt. *) Nejétl Vetéssy leánytól : nem tudni, mily ne*

vÜ fia volt ? — én ugy hiszem, fia azon Szeke Mátyás lehetett, ki

1620-ban Szatbmár megyei Komlód-Tótujfalúban királyi adomány mel-

lett részbiríokba beiktattatott.
2
)

Istvánnak unokája Albert, kitl szakadatlanul j le a család

nemzékrende.

Hí. Zsigmondnak egyik fia Károly Szatmár megyének 1823-

ban esküdtje, 1832-ben ai-, 1846-ban fb'szolgabirája lett, 1861-ben ismét

törvényszéki ülnökké választatott, 1863-tól azon megyének kinevezett

helyettes alispánja. A táblán álló gyermekei közül az idsb Barna
okleveles mérnök és építész, az ifjabb Kálmán 1858-ban Szathmá-

ron cs. kir. figyel, 1863-tól ugyanazon megyénél kinevezett aiszoíga

biró. Mindkett házas és gyermekök van.

Egészen más Szeke család lehetett az , mely 1628-ban II.

') Szirmay, Szathmár várni. II. 132.

*) Ugyanott. II. 210.



666 SZÉP.— SZEPESI! ÁSSY.

Ferdinánd királytól Veszprém megyei Ardolod pusztára adományt

kapott. *)

Szép család. (Szentgyorgy-vÖlgyi és szén t-ivánfalvai) Dunán-

túli régi nemes család Zala, Vas megyékben. Ismert törzse Szent-

györgy-völgyi Szép Márton Szent-Ivánfalvai Jánosnak leányát Or-

solyát vette nül, és következ családot alkotott.
2
)

Márton
(Szent-Ivánfalvai Orsolya)

Veronka László
(Keme'ny-egerszegi (Rajky JErzse)

Kemény László) ' j^r »

(Niczky Apollónia)
p—. * _

«j

Gáspár 1559. Erzse
(l, Sárkándi Margit (Káldy György)

2, szarvaskendi Márkus
Margrt

8. Sárkány Kata)

€tl Miklós. Ferenc*. 2-tól Bora 1568. Ilona 3-tól Kata Anna""*
157L (1. nebojszai Balogh (1. Vragovich (Vessey 1589—90.

Gergely. Kristóf 1690. József) (Palásthy
2. Mesziény Benedek 2. Megyery György)

deák) Gáspár)

Mártonnak unokája Miklós nagyanyja után már szent-
iványfalvai elnévvel is kezdett élni. Ennek nejétl Niczky Mi-

hály leányától Niczky Apollóniától fia

Gáspár 1559-ben ólt, és háromszor nsült, els neje ákosbázi

Sárkány Margit, a második szarvaskendi Márkus Tóbiás leánya Már-

kus Margit, a harmadik ákosbázi Sárkány Lászlónak leánya Katalin

volt. Mind a bárom bázasságból maradtak gyermekei, s pedig az els-

tl két fia, de azok utódait nem ismerjük.

E családból volt kétségkívül Szép Miklós is, 1447-ben Vas

megyének a Budai országgylésre követe. 3
)

Veszprém megyében e században, 1822-ben Szép Ábrahám
megyei tiszti fügyész volt. E család ivadéka-e? — nem tudjuk.

Sgepesháiy család, Máramaros és Szepes vármegyék nemesei

sorában találjuk.

Szepesházy, elbb Haasz Ágoston és Tóbiás 1798-

ban L Ferencz királytól kaptak czímeres nemes tevelet.

') Liber Regius folio 113.

2
) Bajcsányi Geneal deduct. I. 39.

*) Kovachieh, Vestigia Comitiorum 266—67.
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Czinitírök négy részre osztott paizs ; az 1. kék udvarban fehér

úti brönd van ; a 2. arany udvarban zöld hegyen zerge ül hátulsó lá-

bain, ölében lándzsát tartva, a 3. arany udvarban fehér hármas szik-

lán fehér egyszarvú ágaskodik hátulsó lábain, befelé fordulva ; a 4, kék

udvarban nyíllal kifeszített fehér íj látható. A paiza fölött két koronás

sisak áll, a jobboldaliból fehér egyszarvú, a baloldaliból Ölében lándzsát

tartó zerge emelkedik ki. Foszladék jobbról ezüstkék, balról arany-

voros. *) E család az, mely Szepes megyében lakozik.

Szepessy család. (Négyesi, báró és nemes) Borsod vármegye

régi, elkel birtokos nemes családa, mely a hajdán Bihar és Szatmár

megyében virágzott Szepessyektöl eredeztetik. Bihar megyében fe-

küdt Szepes nev helység,

most puszta Debreczen ha-

tárához tartozó,
a
) melyrl

annak egykori birtokosa a

Szepessy család nevét vet-

te. Még 1552-ben e hely-

séget kizárólag a Sze-

pessy család négy tagja:

György (30 portát) F e-

rencz (21 port.) Lász-
1 ó (9. p.) és S e b e st y é n

(11 port) birták.
3
) Ugyan

e négy férfi akkor Bihar

megyei Ebest is kizárólag,

továbbá Pács, Bodoháza,

Szováth, Mike-Pércs, Bol-

dogfalva, Pusztaapáthi, Va-

sad és több helységben is

tetemest részt birtokolt. 4
)

Azonban ezeknél a Sze-

pessy családnak sokkal

elbbi virágzásáról még régibb kelet okmányok is tanúskodnak.

1409-ben Szepessy János a Thakossy fiág kihaltával Szatmár me-

') Adami Scuta gentü. XIL
J
) Fényes, Oeographiai szótár IV. 123.

*) Lásd Conseriptio J. Cottus Bihar anno 1552. B i e 1 i k : Majoréi Hun*
garorum. Pest 1796. pag. 113—117. és utánna Budai Fer. Polgári Lex. III. 320.

') Ugyan ott
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gyei Papos helységbe királyi adomány mellett iktattatott be. 1

) E János >

leányai Anna és Dorottya 1426-ban bírtak Szatmár megyei Pa-

raaznyán is* •)

1444-ben Saepessy Lászlóta budai országgylési végzemény

aláirói közt találjuk.
8
) 1447-ven ugyan Szatmár megye részérl a

budai országgylésen volt követ. *)

1449-ben Szepessy Péter és István Szathmár megyei Ki-

ráiy-Daróez , Lázári , Császló, Saar, Homok, Szigetb helységekben kir.

adomány mellett részbirtokban beiktattatnak. a
)

1459-ben Szepessy Miklós, Lászlónak fia, Jánosnak
unokája bevallást tesz Szoboszión Szokoly Miklós részére.

6
)

1461-ben Szapolyai mint választott biró eszkölött egyezséget

tisztelend Szepessy Illés egyházi jogtudor, és Szepessy Péter
és István, nem különben Szepessy Demeter, Miklós és Ad-
v

i g a között. ') Ezen említett Istvánnak neje volt endrédi Zo-

várdi Margit, kinek pere Almosdi András ellen 1461-ben ujabb

határ idre halasztatctt.
8
) Innen István utódai endrédi Szepes-

syeknek is neveztettek, mint alább látandjuk.

1488-ban Ugocsa megyében a Halmi urodalom egyrésze birtokába

ment anárcsi Tegzes Péter nváradi kanonoknak, kinek anyja Csernavo-

dai Kata, Chernavodai Jakab leánya volt, trgyan ekkor itt birtokba jutot-

tak Szepessy Imre és M i k 1 ó

s

r Szepessy Jánosnak és nejének

Chernavodai Ilonának (Chernavodai Jakab leányának) fiai.
9
)

1496-ban Szepessy László nejével Újhelyi Agatával és Újhe-

lyi Lászlóval Szatmár megyei Czégény, Cseke, Istvándirj Kis-Szekeres,

Fülesd, Kölese, és Milota helységekben részbirtokára kir, adományt.

K 10
)

') Szirmay, Szatmár yárm. II. 103.

') Ugyan ott II 104.
s
) Teleki, Hunyadiak kora I. 877.

*) Kovaehicb, Vcstigia Comitiorüm pag. 266. e's utdaaa Budai Poig. Le*.

ni. 8i9.

*) Szirmay, Szatmár várm. H. 146. 196. 212. 288. 234= 286.

»} Oklevél.
7
) Szirmay C. Ugocsa pag. 169.

•j Horvát István, Verböczy Emlékezete II. 107. oklevél.

•*) Szirmay C. Ugocsa pag. 159.

*•) Szirmay Szatmár várm. H. 224. 239* U0. 245. 253. 256. 269. 260.
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1505-ben Szepessy János Szátmár vármegye országgylési kö-

vete volt a rákosi országgylésre.
')

1545-ben Szepessy Zsófia rosályi Kún Lukácsné volt.
2
)

1549-ben a Charnavodai nemzetségbl eredt nemes Surányi Já-

nos, és Surányi Miklós idéztetik endrédi Szepessy István nak

gyermekeit Györgyöt és Katalint Kerepeczi Felbárt özvegyét,

néhai Szepessy Miklós leányát,nem különben Hónát vasadi Silindy

Jánosnét néhai Szepessy Gergely leányát, azon Beregh megyei Fe-

jércse helységbeli részbírtok iránt, mely zálogképen Ohernavodai

Egyed által jutott birtokukba, és melyet most a Szepessyektl zálog-

czimen vissza bocsátatni követelnek. a
)

Ez oklevélben Szepessy István endrédi elnévvel iratik, va-

lószínleg — mint följebb emiitök — azon oknál fogva, mivel vagy ,
vagy atyja lehetett azon Szepessy István, kinek 1461-ben neje e n-

d r é d i Zovárdi Margit volt, kinek tehát vagy fia vagy unokája a most
említett (1549~ben él) Szepessy György ezen anyja vagy nagyanyja

eluévér! s hihetleg utánna öröklött birtokáról vette föl az endrédi

elnevet.

Azonban alig 25 év múlva már inas elnévvel is találunk Abauj
megyében Szepessy családot, ugyanis :

1573. táján vitánfalvi Szepessy L r i n c z magára vállal-

ván fiainak Miklósnak és Lászlónak is terheiket, Abauj me-
gyében Eniczke helységbeli részbinokukat, melyet Bácskai Zsigmond
leányától Erzsébettl k is zálogjogon bírtak , szintén zálog czímen

bevallják Liptay András leányának Erzsébetnek Semsey László hitve-

sének 100 ftért. *)

1618-ban Szepessy Pál Borsod vármegye orsz. gylési követé-

nek iratik.
5
)

1641-ben sept. 23-án Szepessy György mint Borsod várme-

gye esküdtje hivataloskodott. f
)

') Kovscbich, öupplem. ad Vestigia Comitioram II. 335. és utámiá Já-
szay Pál, a magyar nemzet napjai a mohácsi vész után 157. és Budai Fer. Polg.
Lex. IIE 370. stb,

a
) Szirmay, Szatmár várni. II. 275.

*) Leleszi Convent 1549. sub. nro 7. fasc. 2.

*) Ugyan ott év nélkül, de 1573. éviek közt Fasc. 29. nro. 29.

*)Lehoezky, Stemmat, I. pag. 190. Ha e forrásban teljesen bízhatni
lehetne.

•) Magyar történelmi tár. VL köt. 131. lap.
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Ezen hiteles, de kevés adatok is mutatják a Szepessy családnak

a XV. söt a XIV. századig terjed régiségét, de más részrl ezen ke-

vés számú, hézagos adatok nem elegendk, hogy ezek alapján teljes

összefüggésben a család leszármazási fája össze szerkesztethessék ; és

hogy az elésorolt családtagok családfallag elhelyeztethessenek; mig

erre nézve a hézagokat pótolható okmányok elé nem kerülnek, és igy a

nemzedékrend hitelesen csak a XVII. században élt I. Pál és Má-
tyás testvérektl veszi kezdetét, a mint következik :

I. tábla.

Szepessy N.

I. Pál
1662. 1683.

Tökölitanácsosa
(Csuda Zsuzsi)

—i
Mátyás
1674:

(Jászy Erzse)
r— "— ""

>

Folyt. III. táblán.

II. Pál János Márton Erzse Kata
1698. 1698. f 1746. 1698. 1698. (1. Mocsáry Bálás

(Gönczy Erzse)
,
(Dö'ry Zsuzsi) (Tornallyay Bora) 2. Szármay István)

Folyt. II. táblán.

Gyö
Jükl

rörgy

(Bük Erzse)
III. Pál Sándor

Farkas. István.

Erzse
(Sipos

János)

Zsigmond
(Bárczay Klára)

Pál. Márton. Júlia

(Széky

Zsuzsa '

****>>

(Bárczay József)

Anna
(Beretky
Mihály)

Ilona

(Sipos

Síimu)

I. László
(Ragályi Kata f 1815 )

Zsigmond 1815.

f

II. László
Borsodi alispán.

1844. 1848.

(Csorna Teréz)

Amália
(Hámos)
Antal)

Kata
(Gombos
Imre)

Mária
(Máriássy
Zsigm.)

József
(Gencsy Zsófia)

Malvina Gyula Kata
(Darvas (Patay (Radvánszky
Imre) Paulina) Károly)

Kálmán Anna Endre. Piroska
(Szathmáry (Csemiczky (Szathmáry

Panna) Pál) " József)

Kálmán,

Ilona Jolán
(Hónis (Oláh
Samu) Miklós)

Róza.
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11. tábla.

I. János, ki a* I. táblán*

1698. 1727.

{Dóry Zsuzsi) ______

László
kir. tanács 1755.
báró lett 1775.

(1. Jikházi Kata
2. Sebe Krisztina)

János
1732.

(Girinesy Anna)

Krisztina
(Máriássy
László)

Klára
(Szent-Imrei

János)

Zsuzsi
(gr. Gyulay

Fer.)

Sámuel
báró

(1. Battba Mária
2. Bükk Rebeka)

Mária
(b. Eötvös
Ignáez)

I -tol Ignáez Antal Ferencz János Júlia Anna 2-tól Lajos Janka
pécsi püsp. (gr.Schaff- alezredes (Szent- (Kállay (Paukovich (Tallián (Kelcz
ez. 1780. gotseb Anna) Iványi Ignáez) András) Jozefa) József)

fl838. nírííT
1 Józe*fa) ______

(gr.Dessewffy Anna. Ádám Eugénia Magdolna
Egyed.) (üetrich (b. Wildburg (b. Seckendorf

Karolina) Adolf alezred.) Ferdinánd)

Karolina Etelka Árpád Gabriella
sz. 1846. nov 4. sz. 1850. sz. 1861. sz. 1863.

oct. 8. f1861.dec.17. dee. 11.

ÜL tábla.

Mátyás, ki ok I. táblán.

1674.

(Jászi Erzse)

István
1701.

(Nagy Zsuzsi)

Judit

(Fáy Györgyné)

István Zsigmond Ferencz Péter
1739. f 1767. kapitány 1752-ben 1752. f 1773,

f 1768. uj adóm.
(Tolnay Eva)

Mátyás
18i§.

(Bárczay
Júlia)

Ferencz
1816.

(Vendéghy
Erzije)

Franczi8ka
(Bernáth
Samu)

t r

József
1816.

(Ragályi
Krisztina)

Sámuel
1816.

(Miskolczy
Erzse)

Zsuzsi
(Szentessy
rnagy)

Ferencz f
fPéchy Janka)

János Sámuel Janka
(Lisznyay f 1845. (Pély Nagy

Bora) Gábor)

Károly
(Bernáth
Ágnes)

Zsigmond
f!857.

Ferencz
Borsod v.

fbíró.

Emília

Gusztáv)

Folyt. a h öv. lapon*

Geiza
v. bonved kapit.

(Uosszufalussy
Kató)
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Károly, Mi ax etHblí lapon.

vBernáth Ágnes)

Júlia Gusztáv Páter Etelka
(Stepán Fer.) (Boronkay Zemplini fbiv6 (Janik

Mária) (Sisáiy Jolán) Gusztáv)
. p—_ f\—~_

,

Zsigmond. Péter.

Béla. Ödön. Mátyás. Bora. Mária. Etel.

A családfa élén álló két testvérnek &tyja azon Szepessy György
lehetett, ki — mint fblebb említk — 1641-ben Borsod vármegye es-

küdtje volt.

L Pál, kitl az I, és II. táblán állók eredtek, 1660-ban Vá-

radnak ostromakor Zemplin követe volt L Leopoldhoz , honnan se-

gély Ígéretével és nemesség fölkelésére parancscsal érkezett visz-

sza. *) 1662-ben Borsod, 1663 ban Szatmár megye követe *) és 1666-

ban Borsod alispánja 3
) volt. A Vesselényi-féle összeesküvésbe lé-

vén keveredve, 1670-ben mint csapat vezér Szuhay Mátyás dan-

dámokkal Tokaji keríté be. *) 1671-ben több társával bemene-

kül Erdélybe, 5
) hol Sorostélyon tartózkodott, 6

) majd a bujdosók ré-

sxérl Konstantinápolyban jár követségben a szultán segélyeéri •*) A
következ 1672. évben Vesselényi Pál fnöksége alatt a bujdosók be-

ütvén Magyarországba, ismét Szuhayval táboroz és Kassát igyekszik

bevenni. 8
) Ez idben Zemplin megye az udvar hségére saólitá fel,

mire miután reá nem állott, számtiaé. *) 1673-ban ismét a portára járt

követségben. rt>

) Utóbb 1680-ban a bujdosok részérl követ Tökölyi

Imréhez ") ki alatt harczoli és kinek azután tanácsosa volt, 1683-ban

mint Tököiy egyik legfbb íaPnácsosa mködött az ez által Kassára

összehívott országgylésen. ía
) Neje volt kakasfalvi Csuda Zsuzsanna,

*) Szirmay C. Zemplin not, bisteriea. pag. 190—192.
*) Ha hihetünk Lehocxky nak , ki írja Stemmat. I. 190. e# Szirmay

Szatmár I, 75.
') Szalay L. Magyar orsx. tört. V. 128. Szedte Öy. armálísa pabficfttioján.
4
) Ugyan ott, és Szirmay C. Zemplin not. 216.

"'

*) Cserey Miháry M. Históriája 51. Wagner Hist. Lcoptrtd.l. 245.
e
) A nemzeti múzeumban m. ke'zir. lat. 411. sz. a. megvan egy általa Össze

gyjtött kézirati gyjtemény , melybe ezeket irá : „Anno i67i. die ií. január.

Leojpold német császár ée magyar király idejében Erdélyben bujdoslomban írattam ezt h
Bitrottélyon (más tintával) Teleki Mihály kenyerén," Stepesi Páls. k.

Szalay L. M. oraz. tört. V- 147
*) Ugyan ott V, 150. e's Babocsai Fata Tarczaliensia Rumynál 1. 33,

*) Szirmay G. Zemplin not top. 284,
,0
) Bzalay iá. m. V. 156. 157. Horváth Mih. UL 807. stb.

íl
) Szalay id.h. V, 194,

*•) Ugyan ott. V. köt 238-239.
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kitol asüleitek gyermekei II. Pál, János, iMárioa,. Erasébei
és Kata elbb Mocsáry Ralásné, utóbb Szinnay Isiváuné.

II. Pál testvéreive! együtt 1698-ban I. Leopold királytói Bor-

sod megyei Bük, Darócz, Doroghma, Péiy, Saly, Fejéregyháza, Kacs

Várallya, Kelementalva, Leánytalva és Nagy Mihály helységekben és

pusztákban részbirtok&ikra királyi adományt vitt. *) Nöüi vévén öön-

czy Andrásnak leányát Gönczy Erzsébetet, e«zel nemzé a következ

négy gyermekét 2
) úgymint Györgyöt, III.. Pált, Sándort ét

Erzsébetet Sipos Jánosáét. Ezek közül

Sándor nak két fiát Farkast és Istvánt ismerjük, kitol

származott valószínleg a Szepessyék &&on ága, melynek egyik ivadéka

Nógrád megye K.-Keszi táján él.

III. Pálnak öt gyermeke maradt, leányai : J u 1 i a n a a Széky

Zsigmondné , Anna Beretky Mihályné , I í o n a Sipos Sámuelné,

IV. Pál, ki kihalt, és Márton (tán ac, ki l?€8*bon Nógrádban élt)

és kinek egy fia, és két leánya a táblán látható.

Györgynek leánya Zsuzsanna Bárcsay Józsefbe, fia pe-

dig L Zsigmond volt, ki nejétl Bárczay Klárától nemaé II. Zsig-

mondot ki kihalt, és László t, kinek neje Ragályi Kata 1815-ben

halt meg. Ettl születtek : László, Kata Gombos Imrené, Mária
Máriássy Zsigmondné, és József 1831 -tol 1837-ig Borsod hadi ftf-

adószedóje, kinek Genesy Zsófiától hét gyermeke és unokája * táblán

állának, és ki testvérével IL Lászlóval ~~ mintir&tik — 1845-ben birói

zálog, majd örökbevallás mellett Négyessn szintén birtokossá lett.

Nevezett II. L á s z 1 ó 1825. april. 26-tól Borsod megye alszolgabi-

rája, 1831. jun. 16-tól fssolgabirája a miskolczi járásban, 1844-tÖl

els alispánja, újra megváJ&sstva 1846. január 27 én, viselte e tisztet

1848-ig. Gyermekei a táblán láthatók, ki közül Gyula 1861-ben

Borsod megye választott alszoigabirája volt.

A másik ág, mely a II. táblán áll, I. Pálnak másik fiától I Já-

nostól eredt, ki 1717 ben a beütött tatárok ellen Borsod megye fölkel

nemes seregének fvezére volt és kinek nejétl jobbaházi Dry Zsu-

!

) Libflr regina anni 1688. folio 463.

') Ezt általam látott hiteles okmány bizonyítja > (is ezen származásnak

ellent nem állhat azon körülmény sem , hogy netán II. Pálnak ivadé*k& közül

1752-ben a Négyesre vitt uj nádori adományban egyik sem vett vala részt

mint akkor ott meg oein birtokosok. Az is bisonyos , hogy Négyes helység egy

testévé még 1700-ban Almásy János és neje Deák Judit is vittek királyi ado-

mányt. (Liber regiue folio 542.)
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zsamiától három gyermeke maradt: László, János, ki neje Gi-

rincsy Anna után 1732-ben Zemplin megyei Kis vagy Póssa-Csécsén

is Örökösödött, *) de kihalt, és K r i s z t in a. Ezek közül

L á s z I ó ,a kath. vallásra tért át, 1 752-ben Kegyesre uj nádori

adományt kapott a III. táblán álló Istvánnak fiaival ; 1755-ben kir. taná-

csos, 1775, oetob. 13 án pedig Mária-Terézia királyasszony által báró-

ságra emeltetett. Ekkor a család si czímere, mely mint fblebb láttuk,

— a paizs kék udvara*

ban hármas zöld hal-

mon nyugvó koronából

kiemelked' fehér egy-

szarvú, els lábaiyal ko-

ronát tartva; ugyan az

alak ismételve a paizs

fölötti sisak koronáján;

— a bárói ágra nézve

a bárói diplomában te-

temesen megbövitetett,

mint itt a metszvóny

mutatja, •— mely szerint

a család czímere négy

felé osztott paizs, áléi-

ról ék gyanánt benyúló

Ötödik udvarral ; az

egész paizs közepét egy,

kisebb mellvért foglalja el, mely az ösi nemesi czímerböl kék udvar-

ban Két egymással szemközt ágaskodó fehér egyszarvút mutat, mely-

lyek els lábaikkal öt ágú arany koronát tartanak. A nagy paizs

1. ezüst udvarában arany koronán vörös mezü kar kivont kard-

dal átszúrva levágott törökfejet tart, a báróság szerz menyének vat-

tai Battha Antóniának (vagy Mária) czímeréböl véve ; a 2. és 3 ik

arany udvarban vörös grii ágaskodik, els jobb lábával érez buzogányt

emelve, a 4-ik kék udvarban vörös fedel, rovátkolt hegyes tornyú

vár áll, tornya tetején ezüst kereszttel; az alsó 5-ik zöld ndvarba

balról íéihöbül férfi kar nyúlik be, ezüst keresztet tartva. A paizst bá-

réi korona ékesíti, és azon három koronás sisak áll, a baloldaliból bu*

aogányt tartó vros grif emelkedik ki, a jo-bb oldalin vörös mezü kar

l

) büirnaiy C. Zrtopiin aot. top. 223.
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kivont kard hegyén török fejet tart, a középsbl ezütt egyszarvú emel-

kedik ki, els jobb iába csuklóján arany koronát tartva, két felöl két

sasszárny lebeg, jobbról ezüstkék, balró! kékezüst. Foszladék közép-

rl ezüstkék, jobbról ezüstvörös, balról aranyvörös. A paizst telamonok

gyanánt jobbról aranyesn! és lábú sas, balról arany oroszlán iartja.

László báró kétszer nsült, eis neje Nikbázi Katalin, a második

Sebe Katalin voJt. Ezektl három leánya és egy fia maradt, úgymint:

Klára Szent- Imrei Jánosné, Zsuzsanna gróf Gy ulay Ferenczné,

és M ária báró Eötvös Ignáczné, és na I. Sámue 1.

1. Sámuel báró már 1792-ben a Tiszán inneni kerületi tábla

ülnöke volt. Eis neje Vattai Battha Mária, a második felsÖ-puiyai

Bükk Rebeka volt, ez utóbbi 182-ben már özvegy. Els nejétl bet

gyermeke, a másodiktól kett, úgymint :

l.Ignáez az érdemdús, buzgó erdélyi, utóbb pécsi püspök, a

pé^csi lyceum alapítója; 1820 tói valós, bels titkos tanácsos: született

Egerben 1?80. aug. 13-án, meghalt 1838, július 16-án.

2. Antal, kinek nejétl grót Schaffgotsch Annától egy leánya

maradt : Mária gróf Dessewffy Egyedné.

3. Perencz alezredes volt.

4 Jáno s 1820—1827. a Tiszántúli kerületi táblánál ülnök voít,

nejétl szent-iványi SzenMványi Jozefától maradt egyetlen fia Ádám,
kirl alább; és két leánya Anna és Eugénia báró Wildburg

Adolf os. k. nyugalru. alezredes és Mária Terézia rend lovagjának neje

5. Júlia Kállay Ignáczné.

6. Anna Paukovich András kir. táblai ülnök neje.

7. Jozefa Halassv Jó zsefné.

8. Lajos, kinek nejétl Tallián Jozefától egyetlen leánya Mag-
dolna báró Seckendorf Ferdinánd neje ; — és

9. Jobanna fuietinczi KeJoz Józseíné.

Jánosnak egyetlen na Ádám báró; neje detrichfalvi De-

trich Miklós volt cs. kir. törvényszéki alelnök leánya Detricb Karo-

lina, kitl a táblázaton áiió négy gyermeke közül az eddig egyeilen üú
elhalván, eddig a bárói férfi ágat egyedül képviseli, és ez tle várja

tovább terjesztését.

Az ifjabb nemesi ág Szepessy I. Pál kurucz tábornok te&tvérétl

Szepessy Mátyástói ered, mint a III. tábla mutatja.

Nevezett Mátyás 1666 ban Borsod v. sz. birája. ') lti74-ben

Borsod megyei Visnyó helységnek birtokosa volt azon török parancs

') Szeöts György 1666, jun. 24 armájíea publicatiója szerint

43*
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szerint, melyet Saií Buling basi neví? török a földes urok ellen panasz-

kodó nevezett helységhez intézett l
) Ugyan e levél mutatja, hogy

Miskolczon lakott Nejétl Jászi Erzsébettl két gyermeke maradt

:

J u d i t Fáy Gyrgyxié , és I. István.

í. István 1701-ben élt. neje felsobükki Nagy Zsuzsanna volt,
2
)

kiiöl következ négy gyermeke maradt, úgymint : II. I a t v á n, Z s i g-

mcnd, Ferenci és Péter, ki a bárói ágon álló Lászlóval 1752-

ben Borsod megyei Négyes belységbeli birtokukra gr. Batthyány Lajos

nádortóf aj adományt vittek.
3
) Ezek közül

II, Istvánról ezeket olvassuk : „1739. január 30-án a mis-

kolezi ref. egyház fögondnokául választja négyesí Szepessy Istvánt,

1767. april 22-én pedig jelentetik a fogondnok halála, ki e hivatalt 27

évig kitünö buzgósággal vitte , hagyván a taniíék fizetésére hat ezer

magyar forintot^ az iskolák szükségeinek fedezésére három ezer ma
gyár forintot. fe

) Testvére volt

Z s i g to o n df
m. kir. kapitány, ki iigysn az nap (1767. jan. 22.)

meghalt testvére helyébe fgondnokul választatott. Ez is 1768. május

27-én meghalván , részint iskolára , részint templomra és ispotályra

2253 fi 94 d. és 46Vg hordó részint aszú, részint közönséges bort ha-

gyományozott. 6
) .Eltemettetett a miskolezi régi nagy templom köze-

pén lév sírboltba, ott a templomban látható gyásziebogója is, melynek

jobb oldalán a család czixnere, baloldalán pedig a boldogúltnak neve

kora, rangja stb. arany betkkel olvasható. Halála után testvére

Péter választatott meg fgondnoknak. Ez meghalt 1773. jan.

3-án, hagyván 236 darab hollandi aranyat, felerészben a sárospataki,

felerészben a miskolezi oskola részére. Továbbá 60 hordó bort, és 100

magyar forintot a miskolezi kórházra. Ezenkívül minden künn lév t-

kéjét a s.-pataki és miskolezi iskolákra hagyta ; az 1773. maj. 1 1-én tar-

tott consistorium elé terjesztetett tudósítás szerint a ládában találtatott

1198 ft 88 d, kötelezvényekben, künn lév tkékbl jutott a s.-pataki

oskolának még 4441 ft 68 d., a miskolcziuak 4441 ft 76 d. és ezeknek

4

) Közölve e levél Vísavó leírásába, Féayea, Geographiai szótár

IV. 307.

*) iügn káptalan Prntoc. AA pag. 4. nro. ö. a midn visszahassa test-

vérének Hagy Zsigmondnak a Zemplin megyei ErcMbényei kúriáról tett be-

vallást

*j Meg van ez oklevél a családnál.
4
) Sáronpataki fr~Hek í!. t'vfoly. X. 977. 978,

') Ugyan ott SíC T/9.
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kamat hátralékai* s
) E három testvér m&g nélkül halt meg ; a negye-

dik testvér

Ferencz 1783. deo. 7-én az egyházi gylésben felolvasott

ájándékleveíe szerint Mlskolczon az új templom építésére telket adott,

a mint arra a templom fel is épült Testvérei közül egyedül e Ferencé

nsült meg, feleségül vévén Tolnay Évát , kitl öt gyermeke született,

ügymint : IL M á t y á s, II. F e r e n c z, J ó se s e f, S á m « e 1 ée 25 s u-

zsann a Szentessy örnagyné. E négy M testvér 1816. maj* 7-én Vis-

nyó helységre uj adománylevelet szerzett.

II. Mátyásnak Bárezay Juliannától két fia maradt : Ká-

roly és II. Zsigmon d. Eas ntlen volt meghalt 1857*ben,sok szép

vagyont hagyva rokonaira, és azon kívül egy végrendeletet 100 ezer

váltó forintról az összves
-

család részére, mihez azonban csak ezen sz-

fizegnek egy inillió j>&ngö forintra szaporodása után lehet a végrendelet

szerint uyúlmok. a
)

Károlynak feleségétl Bernáih Ágnestl leányai : J u-

Hanna Stépán Ferenczné, Etelka Janik Gusztáváé, ésMGü s z-

táv és Péter maradtak. Gusztávnak nejétl Boroakay Máriától, —
Péternek pedig, ki 1848—1848% Zemplin vármegye alszolg&bi.

rája volt, nejétl Sisáry Jolántól a táblázaton álló gyermekeik vannak.

II. Ferencznek nejétl Vendéghy Erzsébettl esak leánya Fraa-

czi s k a Bernátk Sámuelné maradt Hasonlóan
t

Józsefnek is, ki 1702-ben a m« nz, korona orz borsodi ban-

dériumban vett részt,3
) nejétl Ragályi Krisztinától cs&k 6áFe?enc»

maradt, ki azonban nejétl Fécby Johannától (f 1850) semmi gyerme-

ket nem hagyott.

Sámuel, a negyedik útestvér, 1 792-ben a korona-Örs bomKÜ
bandériumban vett részt, ft

) és 1825-ben Borsod megys aíadószed&je

volt. Nejétl Miskolezy Erzsébettl gyermekei maradiak t J á n o s, S á-

mu-el (ki meghalt magtalanul 1S4.) és Ja álca Félj Hagy Gáboraé.

Nevezett János nak *) nejéti Lisznyai Dámé Borbálától há-

rom gyermeke maradi : Ferenci, Emília F&pp Grnsztávcé , és

Gejza. Ezekbl
F e r en e % .1842, máj. S1-tl Borsod megye aiszolg&birája 1848 -lg

;

') Sáros p&t^kí fzetek lí. évíoly. X. S80.

*) A vc'grsnod^lsit « -család! *&véhégb*&.

*) Decsy Samu ; A m t saesat kotoifc« MstoHájm 375.
4

) Ugyan ott
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1861-ben pedig megválasztott fszolgabírója volt. Testveié Gejfea

] 848/9-ben a veres sapkás IX. honvéd zászlóaljban hadnagy, legutóbb a

száz és nehányadík honv. z. aljnál kapitány, Neje Hosszufalussy Katalin.

Sicpesy család. (Bethlenfalvi) Istáeretes e családból bethlen-

Faiví Szepesy Gergely, ki 1456-ban V. László királytól testvérévei

Fodor János budai préposttal együtt nemesi czímert nyert, a ezímer az

oklevél szavai szerint a következ : a vért vörös udvarában arany

oroszlán hátulsó lábain ágaskodik, hátra kondoritott farkkal, els jobb

lábával arany rózsát, vagy koronát tart, melyrl kereszt emelkedik fel,

a paizs fölött a sisakon vörös sasszárny lebeg, és ebben az elbbihez

egészen hasonló oroszlán látható a kereszt nélkül. Foszladék mindkét

oldalról aranyvörös. l

)

Utódait e családnak nem ismerjük, valószínleg kihaltak.

Szepetki család. Szepetki Sebestyénnek özvegye Kollár

Borbára 1505-ben zálogjogon beiktattatott Bars megyei Revistye vár

birtokába, de ellentmondott a Dóczy nemzetség. 2
)

Széplaki család. (Máskép Krasznay) E családról máre munka
VI, köt. 462. lapján emlékeztünk. Az iratokban Krasznay, majd

S z é p i a k y, majd V a r b ó k i néven fordul el, Kraszna (magyarul

Széplak) helység Nyitra megyében, Varbók Hont megyében

.van. Ezekrl irta a család nevét. Azonban igazi neve Vas volt, és

azon György, kitl a családfát kezdtük 9 Georgüts Varlohy
y
alias

Vas de Varbók) Dominus in Szépiák seu Kraszna* neveztetett. Neje

Borbála volt.

Szépiákról nevezve már a XIV. században találjuk a követke-

zket: 1395-ben zéplaki Mileth János Széplaki Istvánnak fia

Tamás ellen Zsigmond király eltt osztályos ügyben Litva és Liszkóra

nézve makacssági ítéletet nyervén, a nevezett javak felének birtokába

végrehajtás utján behelyeztetett. 8
) Azonban

1396-ban Zéplaki János, kiMilethnek neveztetett, és Zéplaki

Györgynek István nevíí fiától unokája Tamás a szent-bene-

deki Convent eltt a peres nehézségekre nézve megegyeznek és si
Zeplak, Litva és Lechkeo birtokaikat kétfelé megosztják. 4

)

Miután — ugy Játszik — a család elbb Vas és Varbóky nevet

viselt, és utóbb a nyitrai megyei Széplakról kapta a Széplak nevet,

') Lásd az oklevelet Teleki, Hunyadiak kora X. 492-494.
3
j Szentbenedekí Convent fasc. 141. nro. 25.

•) Fejér, Cod. dipl. tomo XI. p. 452.

*) Ugyan ott
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csak a következket merem a Varbókj máskép Szépíaky család sei-

nek állítani

:

1429-ben Varbóki Bálintnak na Tamás, testvéreivel .1 á~

nos, Szaniszló, Miklós és Balással Hont megyei Berneeze

hclységbeli curiájok iránt tanuvallatást tétetnek. ')

1478-ban Varbóky Zsigmond, továbbá Bálás, Pál, V i t á-

1 y o s, és nevezett Pálnak fia János atyafiak (íratres) ellen a bozóki

prépost bozóki curiájának megrohanása miatt vizsgálatot tétetett.
a
)

1504ben Varbóky Zsigmond. B

a

I á s és György idézte-

tetik Valkán Gáspárt és Varbóky Ferenezet sa többit Hont me-

gyei Varbóki curiájok megrohanása miatt 3
)

1505-ben Varbóky. Zsigmond és fia György idéztetik

Varbóky Mátyást és Benedeket, és Valkán Gáspárt. *)

1575-ben felsó- varbóki Varbóky Balásnak fiai Péter és

György testverkkel K r i s t ó ffa i Hont megyei F.-Varbóki ré-

szöket 150 ftban Varbóky Ferencz fiainak Zsigmondnak és Jánosnak

zálogba adják. 5
)

A család fáját négy ízen Kraszcay család név alatt kozlöttük,

itt az némileg bvítve következik 5 a család a XVII. század folytán

kihalt

:

Varbóky Zsigmond
1478.1505.

György 1505.

Víís de Vartok

(N, Borbála)

Ferencz 1578.

SséplaJcy máskép Varbóky
((ralsay Bora)

Zsigmond János Krisztina Julianna Kata Anna
1575. 1577. 1579.89. (Kürtössy (Soh (Thdry

(Csery Gásp.) Bálás) Bertalan) Pálj

Szépíaky család. Gömör vármegye nemes o.saláda. A czíme-

res nemes levelet, áiiitólag már elbbi nemességet megersít armali-

sát, Szépiaky András kapta 1717-ben HL Károly királytól «) Bk-

!

) Szentbenedekí Convent fasc. 63. nro 33.

') Ugyan ott fasc. 100. nro. 43.

*) Ugyan ott Prot. A. pag. 67*

*) Ugyan ott Prot A. pag. 65,

•) Ugyan ott Prot. E. pag, 88.

•) Cüllect. lieralcL nrö. 567.
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kor nyert czímere a páizs kék udvarában márvány talajon Janus már-

vány mellszobra , arany koronával. Ugyan ezen ábra látható a paizs

Mötti sisak koronáján is. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról arany

-

kék. »)

Andrásnak a szerznek ivadékai Rimaszombathba telepedtek meg
és ott a városnál, valamint a megyénél is viseltek hivatalokat. így Szép-

laky Lajos 1842- ben—1849 ig Gömör megye alszolgabirája, 1861-

ben választott fszolgabírója volt. Ennek fiai András és Lajos.
Egy ág 1770. körül a Dunántúlra költözött.

$sép§aky e»aU»d. (Széplaki) Erdély kihalt családa, mely eiö~

nevét a Bels vagy Közép-Szolnok megyében fekv Szépiák helység-

rl vette. Els ismert tagja Széplaki István mint zászlótartó esett

el Mihály oláh vajda elleni harezen. %
) Széplaki Péter 1807-ben tö-

rök követségben járt Hornonnai részérl. *)

1709 ben széplaki Széplaky Mihály Kolos megyéhen Katana

helységben II. Apafry Mihálytól egy telket 200 ítban beiratképen (in-

scriptionaliter) kapott *) Ennek utódai Doboka megyében is birtoko-

sok voltak, s közülök István 1780—1785 igazon megyének alispán-

ja, *) és az 1791. évi erdélyi országgylésen követe volt.

1794-ben Kolos megyében Lajos királyi pénztárnok, József
adórovó biztos volt.

E század els tízedében a család kihalt. •)

Siepsy e$jslád. Zemplin vármegye nemes családa, birtokos ott

M. Jesztreben. ')

Szepsy János 1722-ben III. Károly királytól kapta ozlmevm

nfímes levelét,
8
) czímere a paizs k€k udvarában söld téren álló vasas

vitéz, kezeit derekához helyezve, fejét zöld koszorú ékesíti. A paizs

fölötti sisak koronáján vasas kar könyököl, kivont kardot villogtatva.

Foszladék jobbról és balról, aranyvörös. *)

Szepsy melléknévvel ismeretesek a Szepsi Laczkó cjsalád,

') kámvÁ Sfiuta geattl. to«i« Xíf.

*) Bethlen Wolpb. Hm, IV. 401.

*) ugyan Ott tora© VI. 470.

*) Hodor, Doboka várm. S3i.

*) Ugyan ott. 440.

•) Hödor, Doboka varia. 231.

') Ssirm&y €. Zetaplín aot. top. 117. 270.

•) Collect. berald aro. 86i.

•) Adami Bcuta gentft. íoüso XII.
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melybl Máté a krónikás, *) Pál 1636. sárospataki tanár voltak. 8
)

— A szepsi Pap családból Gáspár 1645 ben szintén sárospataki ta-

nár volt 8
)

fitaptenMky család. (Szeptencz üjfalusi f) Mely elönevét

Nyitra megyei Szepteocz-Ujfalurói irta, elnevet is e helységrl mint mi

birtokáról vette, a Rajcsányi családdal egy közös törzsbl ered, s pe-

dig — mint e munka IX. köt. 501. lapján látható — Comes Bethle-

nemnek Márk nev fiától, kitl miként terjedt tovább ez ágazat, a

következ táblázat *) mutatja :

Márk
1265.

Sazarák.

Miklós 1328.

kapta Szeptencz
Újfalut oszt.

Mihály 1379-87.
dictua Szííks

de Szeptencz.

László
1387.

1411.

(Szke
de Szept.)

Tamás
1387.

1425.

(Szke
de Sstept.)
r-—^

látván
141Í.

András
1S87.

Bálás
1411.

Mihály 1879.

dictus Szíike

de Újfalu.

Simon
1380. 1426.

SzÜke de Ujf.

Miklós 1411

~lá7kiós~*

1411.

László
1424. 30

ifj. András
1426. 30.

Szke de Szept.

Mátyás
de Szepíencz Ujf.

ifj. György
de Szept. Ujf-

Miklós
de Újfalu.

László 1426. 30.

de Szept. Újfalu

éa de Rajcsány

idsb György
de Szept Újfalu

Dóra
(N. N.)

László Ferencz
1519. 27. f
de Sz. Ujf.

i
*•—

> r—~~*
»

Zsigmond István Mihály Miklós
1524. 1524. pap 1525. gyermek 1519.

de Szept. f
Újfalu.

Bálint
1524.

1 de 8*. Ujf.

(Paczolay Síigita

özv. 1642.

György Mátyás.
1565.

galgóczi várnagy
(1. Biby Zsófia
2. Ocskay Anzia)

Miklós Dos&
ifj 1S67.

f Í569. (Simonffy

Gábor)

András
t 1560.

György
I5ü4. 67.

János Anna Dóra Kata

f (vozokányi 1569. 76. 1674.

(Sxalay (l.Tamóczy (Medeu-
János Márton czícs

1542. 2. Boronkay István)

frgy)

') Lásd Mikó. Erd. i&rt adatok ÖL köt. — >) Szkmay CZeroplin aot.

top. 214. — *)Ugyan ott 215. — *) Bajcftáav Ádám Qeneal. d«d««tiosse« J. 21,

Geneai, Auih. I stb,
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A táblán állók közül Istvánnak fia György 1552-ben Galgócz

várában várnagy volt. Elaö neje csepéni Biby Zsófia, elbb Elecskei

András özvegye volt ; második neje Oeskai István leánya Anna volt,

1563-ban már Györgynek özvegye, 1568-ban már Iliavay Mártonné,

1574-ben pedig már Vizkelety Tamásnak neje. — Vizkelety Tamás ka-

marai elnök lett, és a szeptencz-újfalusi jószágot adomány utján maga

részére elharácsolván, az leány ági utódaira szállt

Élt még e családból 1547-ben Benedek is, ki Kajcsányinak

h neveztetett, fia G y ö r g y 1549-ben gyermek, kihalt, leánya Krisz-
tina elbb Füssy Ferenczné , utóbb 1567-ben Hevessy Ferencz-

né volt

Szercheky család. Lásd Szörcsöky cs.

Szerdahelyi család. (Szerdahelyi) Zala vármegyei eredet, és

nevét is azon megyei Szerdahely nev helységrl vette. Nemes

levelét 1556-ban kapta I. Ferdinánd királytól. Egyik ága a XVII. szá-

zad els negyedében Szerdahelyi Pál által Szathmár vármegyébe szár-

mazott, ott Vetés, Lázári, Zsarollyán, Kis-Palád és Egri helységben *)

stb. birtokos és nemzedék rendét csak is ezen ágnak közölhetjük, a
)

a mint következik 5

Pál

t

Psl
1620.

Szatmárban ügyved
(Egry Bora)

János
(Bónis Zsuzsa)

István

(Szigethv Erzse)

Bora
f

Anna Erzse János
(Te'cby Sánd.) (Fogarassy (patóbázi

Dániel) * Path<>

Kata)

Zsuzsa
(Balogh
István)

István
(Daróczy
Erzse)

Ettl«*B» drédi ág
8*atmárh<in.

Ferencz
(Szenczy
Júlia)

öt leány.

Erzse
(Szcs
Mihály)

István
(Fóris

Ilona)

János
(Gyulay
Erzsej

I. Zsigmond
1784. 1808. (Makran-
alszolgabiró. czay
(rápolti Nagy Krisztina)

Bora)

Folyt, a kövjapon.

László Klára Pál

•) Szirmay Szatmár virm. II. 135. 196. 218. 287. 294. etb.

a
) Családi közlés szerint Luby Károly által.
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I Zsigmond, ki ax tlübbi lapon.

1784. 1808.

alszolgabiró
(rápolti Nagy Bora)

Klára
(Gencsy
Miklós)

II. Zsigmond
1808.

Lázáriban
(1. Dessewffy

Mária
2. Nemes
Teréz)

Ferencz
1825—29.
fügyész
(Sullcr

Terézia)

László
1808.

K. Paládon
(Vass JuhV,

Krisztina

N. Pál Ersse
(Butykay 1861. fisp. (Jékey
Menyhért) (Illosvay Lilla) Ferenc*)

Gyula Gusztáv.

Pál mint ügyvéd telepedett 1620-ban Szatmár megyébe, hol

az Egry családból Egry Borbálát vette nül.

I, Zsigmond 1784-tl Szatmár megyének bosszú ideig, e szá-

zad elejéig alszolgabirája volt. *) Fia

Ferencz 1825—29-ben Szatmár megye fügyésze volt. En-

nek fia

Pál 1829-ben már alszolgabiró, majd fjegyz, alispán, 1847-

ben fispáni helyettes. 1850-ben Szatmár megyei cs. kir. törvényszéki

elnök, majd N. Váradon országos cs. kir. széki elnök, utóbb nyu,

galinazva. 1861-ben Szatmár megye fispánja, 1862-ben végkép nyu*

galmazva. Fia Gusztáv 1860. eltt Erddön cs. kir. tollnok.

Az endrédi ágból lehetett József, 1825-ben Szatmár megye

rendsz. esküdtje.

A Zala megyei ágból lehett Szerdahelyi György 1617-ben

Veszprém és Palota urodalmi biztosa.

Szerdahelyi Ignácz a Dunántúli kerületi tábla birája volt,

meghalt 1833. apríL 18. Váthon kora 64. évében.

Szerdahelyi család. Lásd Zerdahely cs.

Szerdahelyi család. Erdélyben ismeretes Albert, ki 1601-

ben G oroszlónál Basta ellenében esett el. *)

Szereeseny család. (Mesztegnyei f) Somogy megye M e s z-

í e g n y e helységrl vette elönevét, elbb pedig — úgy látszik —

') Szirmay, Szatmár várm. L 185.

») Bethlen Wolph. História tom. V. pag. 26.
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Gorccz ról, *) és igy öse goreczi Szerecsen Miklós, ki 1896-ban

a nikapolyi csatában vett részt, és 1428-ban Körös és Zágráb megyé-

ben több birtokot kapott kir. adományban.

1418-ban már Mesztegnyét bírta a Szerecsen (Zerechen) csa-

lád. Ez évben mesztegnyei Zerechen Mihály nak leányai A n n a

LÖrentbei Lászlónak (a Bezreédyek sének) neje yolt
s midn férje az

ö bevallása alapján a szilvágyi és albéri jószágba Zsigmond király ado-

mánya folytán beiktatott *)

Mesztegnyei Szerecsen György 1447-bea a budai ország-

gylésen Yeti részt. Tán ennek xiai L aj © s, az alországbiró 1505-ben,

és György 150-ben Tolna megyo követe a rákosi országgylésre. 3
)

Lajosnak volt fia :

J á n o s, ki 1626-ban részt vett a mohácsi ütközetben.Annak után-

na János király állaadó híve, a miért a pécsi püspökség jövedelmeit

kapta, és birta. Élt még 1520-ban is.

Mesztegnyöi Szerecsen Pétert említ Lehoczky, mint 1460

ban élt. ö

)

Lajosnak, ki már az ország nagyjai sorában állott, ivadékát mu-

a következ 5
) táblázat :

Lajos
1405. alországbiró
(bakonyai Horváth

Klára)
i"

" " '
'

• -• ' —^ —
-—-"i

Krisztina Kata János 1524.

(Homonnai (Isivánfry kir. komornok
(Drugetb György János) (kápolnai Bornemisza Zsófia)

Krisztát;a
(keeftkeme'ti Patócsy

özvegye 1663.

Sxeregseny család. Gömör megyei nemes család : közülök J á-

no8 azon megyében 1827ben rendszerinti esküdt mintegy 1839-ig.

D i e n e s ugy&n a$ 1840. táján e

Sseraday csaiáá. (Szent-Háromsá^i) Mint eiöneve is mutatja>

marosszéki székely család, Már a XVII. század elején e helyrl irta

einevét, mely néha szent -rontási (jobban » z e ö t- T r o n t á s i
e
)

(az az S. Trinitas) alakban fordul elÖ.

*) Tán a Varasd megyei Gorenees helység.

*) Fejér, Cod. dipíom. tomo X. voi. 6. p. 135 V.Ö. torna X.vol. 4-V*g- ?H.
s

) Jássay, A magyar nemzet napjai a mohácsi vasz után 15& 167.
4
) Lehoejtfcy Stemai. L :377,

*) Rajcsány, Ge»eaí- Deducí, II. 67.

•) y arosíizéki Szentháromság heiyBÖg neve S z e u t-t r o u t á s

alakban Yaló#«m&leg a Utm Saest-T'-r i a i % a s-M eredt,
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A Szereday családnevei már lS49-ben I. Lajos király hadsere-

gében találjuk, midn annak viseljét a sodró folyam árjaiból maga a

nagy király menté ki. *)

1607-ben szent-troníási Szereday András a szárhegyi Lázá-

rok perében egyik választott biró. *)

1639-ben Szereday Péter élt *)

1722-ben P é t e r országgylési k övet és kir. hivatalos. (?) 1732-

ben a parajdi sóbányák énspectora volt *)

Ez idben éltek : István, 3 á n o s éa I m r e
?
ki borosan vizbe

fúlt, Zsigmond 1740-ben Szent-Rontási Szereday András Mihálca

Mihály veje, megfagyott. 5
)

Borbála 1735. táján Jábr óczky Gáborné, eltemetve 1750. kö-

rül Viczében.

1760-ban András kanonok és egyhéit munkát iré. *)

1758 ban Ágnes, Sándor Pálné. 1770-ben Katalin Pekry

Imréné Harinnán birtokos.

Kristóf 1771-ben kir. pénztárnok Küküllö megyében, 1784-

ben kir. táblai számfblötti ülnök.

Péter 1771-ben valóságos, Ferenez számfölötti ülnök Ma-

rosszékben.

E í ek 1784-ben kir. táblai val. öinök.

Antal gyula-fejérvári nagy-prépost, ós els és utolsó kir táb*

lai praelatus; ezzé lett 1771-ben. Jogi munkát, azután a gyulafejér*

vári püspökség történetét irta meg, mely 1790-ben, és az ottani sírk*

vek feliratairól pedig 1791-ben jelentek meg,

Kristóf Kküli megyében 1794~ben szolgabíró, 1810-ben

fdbiró.

Domokos 1773-ban Kolozsvárott jesuita. 1796-ban gy. fejér-

vári kanonok és küküliöt íesperes.

Mihály 1794-ben tanár Gy.-Fejérvárott, 1808—1822-ben ka*

nok ugyanott,

Andráa-Zsigmord 1794-ben gy. fejérvári nagyprépost

Kata férjével Tompos Jánossal 3200 ftot alapítványom 1781-

ben a m. vásárhelyi seminariumra*

') Horváth Mik. Magyar oraz, tört. % kiad. H. 101.
2
) Hodor K... sserint

*} Halíer Gábor naplója*

*) Apor, Bynopeis Mutationuia S9L
') Ugyan ott 208,

•) Horányi M eioona Huag.. II. #66.
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tguácz 1 790/ 1 -ben országgylési hivatalos és Hunvad megye

követe.

József udvari tanácsos, és 1810 ben orsz. gylési kir. hivatalos.

János 1810-ben Maros szék alkirály bírája.

Benedek dulló és adóiró biztos Marosszék abódi járásában

1827-ben. Fürdés közben a vizbe fúlt.

Kristóf fbíró Küküllö megyében 1831, körül.

Domokos Hányad megyei pénztárnok. Özvegye Bája Mária.

Fia Ignácz 1848. eltt szolgabíró. 1846-ban kir. hivatalos. Els neje

gr. Tholdalaghi Zsuzsi meghalt 1S39, második neje Kállay Ilka. N-
vére Róza.

Antal Marosszéki alkirálybir, meghalt 1 854. eltt.

Még néhány notagját említhetjük a családnak, iilyenek : Mária
Száva Gáborné 1770. körül, An'na Máriaffy Lajosné, Mária Mak-

say Gáborné Szásfc Nádoson birtokos, Anna Bér Ferenczné Mike-

falván birtokos.

Nemzedékrendébl következ töredék közölhet :

László
(káli Kun Anna)

László. Sámuel. Borbála
(tompái György István)

Egy osztályos perbl pedig következ származásfa *) tnik ki :

János
(Vadas Mária)

János 1770. felper.

-
(Kadicsfalvi Török Anna)

Ignácz Elek felp.

1790. kir. hívat. (Hollaky Róza)
f
" '

i i i i .
i j

- rí '

j

Pál Jozefa
1822. (Bethlen János)

A család czímere vizirányosan" kétfelé osztott paizs, feis kék

udvarában repülni készül galamb csiében zöld galyat tart, az alsó

vörös udvarban kigyó emelkedik fel, nyakán nyíllal átlve. A paizs

fölötti sisak koronáján két strucztoll közt arany csillag ragyog.

Szeredy család. Lásd Serédíj cs.

Szerelem család. Heves vármegye nemes családai sorában áll. *)

') Hodor K. közle'se szerint Búzás öocsárd és Iszákfalva fele része iránt

indított osztályos perbl.

*) Fényes E. Magyarország stat. és gcogr. tekintetben pest 1827. III

köt. 197.
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Szereniley család. Bihar, Szabolcs, Borsod stb. megyében él

nemes család, mely magát Dunántúlról Felsö-OrbÖl származtatja, és

ágazatának némely tagja ezen helységrl ir% elÖnevét.

A család azon ága, mely e század derekáig leginkább Borsod me-

gy ében volt elterjedve, vezeték névül a ^Császár" vezeték nevet

haszn álja. t) Tagjai leginkább a protestáns egyházi pályán tüntetek ki

magokat, és e pályán most is több tagja mködik. Származási fajúk

a XVIL századtól lehozva igy adatik elé :

János

_ 1658.

János
Szemerei
lelkész.

Mihály

Mihály
uj ezlovíni

lelkész.

Sámuel

Dániel

Dániel

III. Mihály
sz. 1742.

ezini

uiajd

radistyánt

lelkész

János
sz. 1750.

tarjáni

lelkész.

II Sámuel István

íz. 1766. sz. 1758.

Cseh orsz. Cseh oroz. leik

II. Mihály
(1. YirághKata

2. sr n.)

Dániel
ss.l772.Ziláhon

f 1817.

majd nagy-
laki lelkész

Zsuzsa
Miekol-
czon él

(Bakot
Bor.)

József
sz 1789.

t 1812.

miskolczi
tanár.

Ábrahám
jánosi

lelkész.

József.

ísván
nevel f 1819.

Maros Vásárhely

István. Gábor Pál.

a-.-pataki
tanár.

Dániel
sz. 1806

f 1358.

ügyv. Kolosv
(Csákai Pap

Klára)
r

Krisztina

f 1862.

(Kovácsi
Zsigm)

Anna
(Varga
Fer.)

JL
,

Bora
(Balogh
József)

Észté- Lajos Kati JuHa.
líolosvárt (Kecskemétni
papjelölt. János)

Sámuel János IV. Mihály Zsuzsa József
tl845. ötvös m -keresztesi (Szaláncty szürseabó
ároktól f 1844 geleji Jelkész Mihály)
lelkész t 1844. nov. 23.

(Igaz Sára)

Folyt, a köv.lapon.

•) A család ez ágának kezénél lév és a család egyik tagja által latínnyel*
ven szerkesztett i rExtractu9 gcneologiae Chazaridum de Szeremle" kézirat a család
nemzékrendét a XV. század elején éli 2> s i g mo n d tol, ki 141* bau donatiot
szerknek iratik, ízrl ízre hozza le, a legtöbbnek mée; fc/.üietési éveiket ie ki-

jelölve, mely családfát azonban semmi hiteles adattal nem támogathatván, itt

ezennel mellznünk kell.
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IV. Mifeály, ki az elbbi lapon.

in. keresztesi

geleji lelkész

f 1844. nov. 23.

(Igaz Sára)

Eszter Károly Zsuzsi Mihály József Sámuel Lajos Eszter

sz. 1827. sz. 1828. sz. 1880. sz. 1832. sz. 1835. sz. 1837. se. 1837. (Bedé

f 1831- r.-szombati (Baksa orvos növ. s. lelkész s.lelke'sz isk igazg. László)
tanár Samu)

(Bedé Zsuzsi)

A családfa törzse János, Fels-rben lelkész, utóbb ott esperes,

és ott az egyház torony építje, st ott donátiót is szerzett. *) Egyik fia

M i b á 1 j y
kirl iratjk, hogy Pápán igazgató tanár volt, több egyházban

lelkészkedett, agg korában megzavarodott és „hite hagyó" iett

Ábrahám (III. Mihálynak fia) elbb mádi, utóbb Jánosi lel-

kész Gömör megyében. Késbb hivatalát oda hagyván, jógi tanulmá-

nyok végett Pestre költözött. Kora halála után pénze, végrendelete sze-

rint a sárospataki oskolára maradt, hol a magyar irodalmi tanszék rész-

ben az hagyományára van alapítva. Jeles egyházi beszédeit halála

után Sómodi gömörmegyei lelkész adta ki ily czíra alatt : nSzeremley

remekei." Nemesi bizonyítványt kapott Pest megyétl.

Gábor (II. Sámuelnek fia) szül. D. Horvádon Borsod megyé-

ben. F.-nyarádí lelkész len 1838-ban, a következ évben M.-Szigethre

a theolog. tanszékre kapott meghívást, innen 1841-ben S. Patakra vá-

lasztatott a politika és statistika tanárának, ugyan ott 1847-ben a böl-

csészeti tanszékre lépett át 1851-ben Bécsbe hívatott a protest. tanin-

tézetbe a ref. egyház dogmatikájának eléadására, 1856-ban ismét S,-

Patakra szólította a tisza melléki ref. egyház kerület közbizalma. Irodal-

mi nevezetes vitája volt az „Athenaeum* folyóiratban Vecsey debre-

ezeni tanárral Hegel bölcsészete fölött. Nyomva megjelentek tle : Po-

litika, Neveléstan, Vallástudomány.

Sámuel, IV. Mihály geleji lelkész egyik fia, H.-Böszörmény-

ben algymnas. igazg. tanár 1858— 61-ben, jelenleg Makón a. lelkész,

szintén az irodalommal is foglalkozik.

Ez ágnak — mint egy pecsétnyomatról •) látjuk, — czimere a

paizs udvarában lovas vitéz, a paizs fölötti sisak koronáján kivont kar-

dot tartó kar.

A másik ágazat, mely elnevét jobbára Gömör megyei Pelscz-

') Családi egyszer közlés szerint.

*) Melyen 8. M. kead betk (8zer«mlei Mihály) állnak, é* 1881-ben keit

végrendelet alá nyomatott.



SZEBEMLEY. 689

rl irja, és ivadéka jelenleg nagyobbára Bihar és Szabolcs megyében

Nyíregyházán székel, következ családfa szerint terjedt le :

János

Mihály II. János

I. György f 1754. N.
1723. követ f olasz hadban

(los. Gytirky Zsuzsi)

HÉLároly Eszter Júlia Páí7
fl768. 1815. (los. Farkas kapit.

(Szentpéteri (Chernél János) f
Judit) 'László)

r
György Krisztina

sz. 1756. (Ragályi Gedeon)
F.«rben?

István

f

Sámuel. József,

debreczeni
jegyz, bkó.
(Miké Judit)

Sándor Erzse Kata Mária

j

(Simonfi (Mihályházi (Pas Istv.)

János) János)

Sándor. Mária. Sára.

f—-—
' "

i

József. Krisztina. Klára Julianna.

wmj\mm»

József. Gábor. Pál. Zsuzsi Zsófia. II. Sámuel
(Nagy- Szilágyi debreezeni biró.

Sámuel)
j

György
(Quiácay Zsuzsi)

József

I

Károly 1817.
Bihari

fö'peuzíárnok

Sámuel

György 1863.

birt. Nyiregyházán.

Sámuel Klára. Dániel

f (diósgyri
Haló Erzse)

József Gábor IL Dániel

t f Jankafalván
birtokos 1863.

(LéVay Róza)

Zsuzsi Dániel Sándor Miklós.
(Tóth József) (Ddcsey Mária)

E családfán állok közül h György 1723-ban országgylési

követ volt, úgy látszik — valamely város részérl. 1731-ben Borsod-

ban Nyáradfalván birtokára nádort adományt kapott. Fia Károly
pelsczi elnévvel élt, özvegye még 1797-ben ott lakott. Ennek gyer-

mekeiben ez ág kifogyott.

II. János utódai István nagybátyjokról maradt nemesi telket

MAGYAROKSZÁa CSALÁDAt. X. KÖTET. ££
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eladták I. Györgynek nagyváradi k áptalani kiadvány szerint. Ezen

Jánosnak íia, vagy unokája az I. vagy IL

Szeremley Sámuel 1760-ban Mária Terézia királyasszonytói

czínaeres nemes levelet (lehet, hogy újjítva) kapott, *) mely szerint a

Szeremley család ez ágának czimere : a paizs vörös udvarában zöld

téren hátulsó lábain ágaskodó arany grif, szétterjesztett szárnyakkal,

els jobb lábával zöld koszorút tartva. Ugyan éhez egészen hasonló

grif emelkedik ki a paizs fölötti sisak koronájából is. Foszladék jobbról

aranyvörös, balról aranyzöld, 2
)

Györgynek Gulácsy Zsuzsannától fia Károly Bihar megyének

1817. körül fpénztárnoka volt. Késbb fbe ltte magát. Utóda nem
maradt. Unokaöcscse György Nyiregyházán birtokos,

II. Sámuelnek a debreezeni bírónak ágán II. Dániel Bihar me-

gyében Jankafalván birtokos, több gyermek atyja.

Szerémy család. (Közép-géczi) Nógrád megyei nemes család.

Már 1597-ben élt Szerémy M i h ál y;
ki 1598-ban Nógrád megyei szol-

gabíró lett.
3
) Meghalt 1602, körül, mert ekkor neje Seöy (olvasd Soy)

Zsófia már mint özvegy említetik fiával Szerémy Bálinttal együtt, *)

a ki tán kihalt ; mert már

1635, évi nov. 30*án Bécsben kelt czimeres nemes levelet kapott

Szerémy T am á s, és neje Alberti Erzse, és ettl gyermekei Lukács,
Bálás, Jakab és Éva, mely czimeres nemes levél Nógrád megyé-

nek 1636. febr. 11-én Füleken tartott törvényszéke eltt kihirdettetett.
6
)

Nevezett Lukács 1654-ben megyei esküdt lett, 1656-ban már

csak neje Balogh Erzse (ekkor már Berthóty Istvánné) és leányai

Erzsébet és Anna említetnek. Úgy látszik, ennek fia volt Il-ik

Lukács is, ki az 1663. évi nemesi összeirásben foglaltatik, és 1665-

ben bírt a szrösi pusztán és Perenna helységben. ö
)

Szerémy Györgynek fia volt Szerémy János, kinek neje Nagy

Mária már 1663-ban özvegy volt, kitl leánya Szerémy Judit 1694-ben

már egresi Nyáry Imre özvegye volt.

1705-ben a nemesi összeírásban foglaltatnak idsb és ifjabb Ist-

l

) Colleet. herald, aso, 2S.

*) Ugyan ott, e» Adami Scuta gentil. tomo XII.
s
) Protoc. C. Neograd. 1598. pag. 48-

4
) Protoc anni 1602

*) Ab eredeti czinserlevé'l szerint, mely Nógrád megye levéltáriban

riztetik,

*) Nógrád megíró levéltár.
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ván és Mihály, 1709-ben ugyan azok, de M i h á 1 y szegénynek je-

lölve a fölkelésre állításnál 1711-ban ugyan azok éltek.

Az 1722. évi nemesi vizsgálatkor a család kétségtelennek is-

mertetett.

1755-ben éltek András, György, István, János és

Márton. És ezeknek utódaiban él jelenleg is a család, nagyobbára

Megyérben a szerényebb módú nemesség sorában.

A mit században élt Nagy Géczben Szerémy J ó b, kinek nejé-

tl Berkó Francziskától leánya Borbála Géczy László neje volt.

Szintén a múlt században élt Szerémy András, kinek Gyura
Borbálától ivadéka Gécz és Megyérben birtokolva, a család módosabb,

kitnbb ágát képezé. Sarjadéka következ :

András
(Gyura Borbála)

Gábor f 1811.

volt fjegyz,
(disznóéi Horváth! Anna)

Lajos Antal
(Kubínyi N.) volt megyei fadószed

kir. tanácsos f 1859.

(boldogházi Kiss Anna)

Andrásnak fia Gábor 1796—1806. Nógrád megye fjegyzje

1811, oct. 21-én kora 54. házassága 33. évében halt meg, eltemettetett

Megyérben. Két fia maradt -.Lajos, ki korábban elhalt mag nélkül és

Antal, ki 181 8 ban Nógrád megyénél már rendszerinti esküdt, majd

alszolgabiró, 1836 tói 1851-ig hadi fo adószed volt, többször alispán-

ságra is kijelölve, 1850-ben kir. tanácsosi czímet nyert. 1
) Meghalt mag-

talanul 1859. jan. 31-én kora 62. évében ; örökösévé egyik oldal ági ro-

konát Szerémy Gábort tévén.

A család czímere az 1635. évi armális szerint a paizs kék udva-

rában zöld téren hátulsó lábain álló arany oroszlán, els jobb lábával

kivont kardot tartva. Ugyan ilyen oroszlán emelkedik ki a paizs fö-

lötti sisak koronájából is. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüst

vörös.

Ettl különböz, más Szerémy nev nemes család az
;
mely-

bl Szerémy I s t v á n, P á 1 és M i h á 1 y III. Ferdinánd királytól kap-

tak czímere** nemes levelet, melynek elmetszett darabja egy kézirat

') Magyar Hirlap 1850. dec. 15, sz.

44*
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bekötésére felhasználva, belle már csak a czínier, az adományozó ki-

rálynak és a szerz három megnevezett Szcrémy családtagnak nevei

láthatók és olvashatók. ') A nyert; czímer következ : a paizs kék ud-

varában zöld téren hátulsó lábain természetes szín farkas ágaskodik^

els lábaival vörös zászlót tartva, melyen arany csillag ragyog. A paizs

fölötti sisak koronájából pánczéíos és sisakos vitéz emelkedik ki, ki-

nyújtott jobb kezében meztelen pallóst tartva. Foszladék jobbról arany-

kék, balról ezüstvörös.

Sgereiiesy család. (Szigethi t) Máramaros megyei származású,

azon megyei Szigeth városról vévén elnevét ié. Ha forrásunk 2
)

nem téved, Szerencsy Ferencz 1729-ben Marmaros megye orsz.

gyl. követe volt. Utánna]

Szerencsy Hajnal Oerzon szerepelt, ez is 1741-ben Marmaros

megye követe volt.
3
) A család elbbi neve, — mint Gerzonnak veze-

téknevébl sejthetni; „H a j n a l
kí

volt. Nevezett Gerzon jól

házasodván, ez által czaládja emelkedését elé mozdítá, t. I nül vette

Szuhay Györgynek majd csebi Pogány Istvánnak özvegyét gr. Teleki

Annát, kitl két fia M i h á 1 y és S á m u e 1 1744-ben élt. Ugy látszik

ezek egyikének íia Ferencz, kinek sarjadéka következ :

Ferencz
1760.

(Bévay Anna Mária)

Krieztiaa Ferencz
(csebi Pogány (Bárezay Bora

litván) " özv. 1794. 1804. )

Klára József?
(gr. Wass f 1804. eltt
Dániel) (Radvánszky

Teréz)

A táblán álló elbbi Ferencz 1762. dec. ujjító czímeres nemes

levelet nyert Mária Terézia király asszonytól, 4
) mely szerint a csajád

czímere a paizs kék udvarában zöld téren ágaskodó szarvas, melynek

agancsai közt arany csillag ragyog. A paizs fölött két, koronás eisak

díszlik, a jobb oldaliból szarvas emelkedik ki, a balból zöld fenyfa

nyúlik föl. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstkék,

Legnevezetesebb és a családnak utolsó férfiú tagja volt Ist-

ván, (anyja .Czóbel Julianna) ki 1825—1827-ig Ung megye tisz

') Pray Gy. kéziratainak XXVIIí. kötete a m.&ir.Egyetem könyvtárában
2
) Lehoczky Síemmat I. 198.

3

) Ugyan ott.

*) Collcct. herald, nro. 46.
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ieletbeli íojegyzje, azután m. k. helytartósági titkár, 1830-tól tör.

tábla ülnök, 1 839-töI királyi Személynek, egyszersmind Arad megye
föispánja, és valós, bels titk. tan. 1847-ig, midn a személynöki mél-

tóságból fpohárnok mesterré neveztetett. Meghalt 1850-ben. Egyetlen

leánya Anna báró Balassa Antalnak volt neje.

Szerényi esalád. (Elbbi neve Solus) Sz erényi (elbb So-

lua) Ferencz 1840. július 20-án Bécsben kelt királyi adományt
nyert Krassó vármegyei Kríesova helység egy részére, mely adomány-

levél azon megyében 1841, ^oct 12-én kihirdettetett. ') Nevezett Fe-
rencz megyei fjegyz, 1847-ben országgylési követ, 1858-ban cs.

kir. úrbéri törvényszéki tanácsos volt. Gyermekei vannak. Testvére

Antal ott szolgabíró volt, mint menekült Uj-Yorkban halt meg.

Sservánszky család. Néhol nevét „Servánszky tf-nak találtuk

írva, ez okból e név alatt is volt említve. (iH 166. lap.) Szervánszky

Ádám 1795 ben L Ferencz királytól kapott nemességet ily czímer-

rel : a paizs jobbról balra vont rézsútos vonal által két udvarra oszlik,

a jobb oldali kék, a baloldali vörös szín, a paizs közepét fekmentes

ezüst széles pólya is két részre osztja, e fölött két arany csillag ragyog,

a pólya alatt arany nyil fekszik, hegyével a jobb oidalfelé fordulva.

A paizs fölötti sisak karonáján két arany markolatú meztelen kard

keresztbe helyezve látható, Foszladék jobbról aranykék, balról ezüst

vörös a
)

Szervictky egalád. Másik neve Kar is eh. Lásd e néven VL
töt. 96. lapon,

Szesitay csatád. Szabolcs vármegye nemesség sorában említi

Fényes M. orsz. geographiai munkájában.

Slávald család. se Mártó n, ki nejével Sehwarz Anna Er-

zsébettel, úgy Káról y-J ózsef, Jáno s-M ártón, F e r e n e z, és

Anna-Mária gyermekeivel és ezek utódaival együtt 1699. sept

27-ón az ebersdorn* várkastélyben S e w a 1 d t családi névre keit ezí-

meres levél által Magyaroszág nemesi rendébe fölvétetvén, ezen nemes
levél 1700. január 15-én Komárom vármegye közgylésén kihirdet-

tetett.

A nemesség szerz Sewaldt Mártonnak utóbb született Antal-
József fiátói származott unokája II. Ferencz kérelmére, ennek fia III*

F e r e n cz-D o n á t h 1816. évi eepi I8-án Komárom vármegyétl

') Krassó várm. jegyzkönyve.
') Adami, Scixta ge&til, -tomo- XÍL
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nyervén kétségtelen nemességérl bizonyítványt, abban a családnév

„Szévald" meghonosult alakban fordul eló\

A család czímere — mint itt a metszvény is ábrázolja— fenálló

hadi vért, melynek kék udvarában zöld halmon arany grif kiterjesztett

szárnyakkal és hátulsó lábain

ágaskodik, els jobb lábával

három búza kalászt tartva,

ballábát ragadozásra kinyújt-

va. A paizs fölötti sisak ko-

ronáján kitérjesztettszárnyak-

kal fészkén pellikán ül, alatta

lev kis fiait felhasitott melle

vérével táplálva. Fosziadék

jobbról aranykék, balról ezüst

vörös.

M

á

rton és neje Schwarz

Anna-Erzsébet Komárom vá-

rosában lakván, ott nemesi kú-

riát bírtak. Márton 1710-ben

elhalt : özvegye 1713. maj*

31-én nemes Satzger Bene-

dekhez ment férjhez , eiso há-

zasságából származott és ak-

kor még él gyermekéinek:

János Márton, A ntal-József és Mari a-K lárának az apai

örökségbl 2100 rén. forintot kifizetett, a többi ingó és ingatlanva-

gyont pedig második férjének mringolta, ki azonban magtalanul

hunyt el.

I. A n t a 1 József s neje ns. Rfcth Anna-Mária 1737-ben örök

áron megvették Tanra Jeromosról Örökségképen a Záporszky családra

szállott nemesi curiát líOO ftért.

II. Antal Komárom megyében 1793-ban aljegyz, 1806-ban

táblabíró és levéltárnok volt.

I g n á c % Demeter 1793-ban Praodikátorrendbelí lelkész és

a IV. nyelvészeti osztály tanára volt Sopronban.

II. F e r e n c z szintén Komárom vármegyében 1780—1825. köz-

hivatalt viselt 45 éven át: a tatai járásban alszolgabíró volt, és megyei

táblabíró.

III. Ferenc s-D o n á t szül. 1782-ben Tatán, Földváron (Tolna
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várm.) 1812. jan. 7-én nül vévén kajdacsi Kajdacsy István hajadon

leányát Ilona t, ott megtelepedett 1815. febr. 7-én ipától az ottani

postát átvette és felsbb megersítéssel királyi Pósta-mesterré ne-

veztetett. 1816. sept. 18-án Komárom vármegyétl ösi nemességérl

nyert bizonyítványát Tolna megyében Szekszárdon 1817. mart 19-én

tartott közgylésben kihirdetteté. 1836-ben a megyei táblabírák so-

rába iktattatott. Meghalt 1839-ban D.-Földvárott. Fiai közül

István szül. 1813. febr, 16-án. Tolna vármegyében 1837—1849

.

évi idközben simontornyai járási esküdt és tiszt szolgabíró, utóbb

pedig várnagy volt Meghalt 1851. dec. 4-én. Nejétl fels-eri Nagy

Teréztol gyermekei M a t h i 1 d, Vilmos és Mihály.
Mórié z-F e r e n c z (szül. 1817. sept. 28-án) iskolái végeztével

Tolna megyében 1838-ban tiszteletbeli aljegyz lett, 1839-ben ügyvédi

oklevelet nyert* 1840-ben másod-, 1845-ben els al- és 1848-ban

tiszteletbeli f-jegyzvé neveztetett. 1843. april 20-án osztályos test*

véreivel kiegyezvén, elhunyt szülirl Örökségkép visszamaradt min-

dennem javakat magához váltott, minek folytán 1844-ben Duna-

földvári kir. pósta-mesterré is kineveztetett. Ugyan ez évben Tolna

megye táblabírói közé soroztatott 1850. febr. 4-én törvényszéki f-
jegyz, azon évi jnlius 26 -tói 1854. april 24-ig a duna-földvári cs. kir.

társasbiróságnál ülnök ; 1854—1856. Somogy megye marczali járásá-

ban cs. kir. szolgabíró. 1856—59. Veszprém megyében els biztos,

1859. jul. 19-én cs. kir. helytartósági tanácsos és Arad megye fnöke
lett 1859. július 19-én Duna-Földvárott a Bertalanféíe kiterjedt küls
birtokot megvásárolta. 1860. január 6-án Aradmegyében az úrbéri tör-

vényszék elnöki teendivel is felruháztatott. 1860. aug. 3-án cs. kir.

kamarás lett. 1 863. febr. 26-án puszta Szén t-A n d r á s , úgy
Belcske és Madocsa községek határában fekv Forster-Komisféle ne-

mesi birtok részt örök áron megvette. 1864. év elején Veszprém vár-

megye királyi biztosának kineveztetett, és ugyan ez év elején feje-

delmi legfelsbb engedélyt nyert, hogy , szent-andrási tt elnév-

vel élhessen. *) Nejétl Geisz Teréztol, ki 1853. aug. 2-án elhalt, gyer-

mekei Leontina és Móricz.
A családfa 2

) kvetkez :

') Sürgöny, hivatalos pol. lap, X864. april 13. 99. szám*

*) Családi közlés szerint
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Márton
1699. ne. f 1710.

(Schwarz Anna-Erzse)

kár.- József János-Márk I. Ferencz Anna-M,

t t t t

I. Antal-József. Mária-Klára
1737. f

(Rtth Anna-M.)
f—^— _—

.

1—

,

1 ,

,
— - <\

Teréz Klára Bora II. Antal Igna«»-I>em. II. Ferencz Eleonóra József
(Fran- (Hader-(Hölzl) 1793.1808. szerzetes komáromv. (Simoncsics) fl83i.
csits maim levéllám. tanár

János) Antal) táblabíró, f 1820.

ns, Hadarj
Antal 1808.

alszbiró, tbiró

f 1825. Tatán
(B^mer Tere*)

Puláu
(Dueaou
Erzse)

mA^i "I

Anna Teréz
fl833. Váczon f 1858.

(gyer,k. Pyber
Ágost)

IIL Ferencz-Donát
szül. 1782. f 1839.

Póstameat. táblabíró
(Kajd. Kajdacsy Ilona

1 1834.)

Franczlska
lak. Tatán.

~ " ... i. --^

Károly József Móricz-Fer. Lajos Emília Vincze Igaácz Jmka
sz.1815. sz.1816. ez. 1817. sz.1818. sz.1820. sz.1822. szul.es sz.1824.

f 1822 ügyvéd cs.kir.kam. f 1840. f 1848. f 1839. m,&.1823. (Milté-

hoovéd (Greisz Váezon máj- 29. nyi

kapit Teréz kir. táb. (Miitény

í

Miklós

f1849.nov.12. f 1853) jegyz Miklós 2-dik nejej

Kába llidvég, arad. ügye*sz)

István

sz.1813.

f 1851.

tiszt, al-

szbiró
várnagy
(Nagy
Teréz)

Leontina
sz. 1844.

apriL 4-

Móricz-Fer.
ez. 1847. oct. 26.

tanuló.

Matild
sz. 1841.

mart. 3.

Vilmos
sz. 1843.

maj. 27*

jogász.

Mihály
sz. 1847. sept. 17.

tanuló.

SieVesziréoyi esittád. (Szevesztrényi) Fogaras vidéki család,

melybl A n t a 1 ott kir, pénztárnok, Lajos szolgabíró 1843* körül.

Saeyfried család Szeyfried János és Tamás-Gál 178-ban

Mária Terézia királyasszonytói kapták czímeres nemeslevelöket *)

Czimerök négy részre osztott vért, az 1. és 4. osztály függlegesen

ezüst vörös udvarra oszlik, a közepén nagy kerék látbató, fele részben

a paizs színeivel ellenkezleg színezve ; a 2. és 3. ezüst udvarban zöld

halmon zöld pálmafa zöldéi. A paizs fölötti sisak koronájából két ki-

terjesztett sasszárny között, melyek közül a jobb oldali vizirányosan

félig ezüst, félig vörös, a baloldali félig zöld . félig ezüst, a koronából

!

) Coileet. herald, nro. 74. és Adami Seuta gentil. tomo XI í.
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róka emelkedik ki, farkát hatá mögött felnyújtva, Poszladék jobbról

ezüstvörös, balról ezüst zöld.

A esalák neve iratik S e y fr i e d-nek is.

A nemességszerzk egyike Tamás-Gál 1760-ban Gyrben
kincstári sóhivatali pénztárnok volt. Ugyan akkor Ferdinánd Pes-

ten kir. sóházi ellenr, Ferencz Xavér pedig T. Újlakon kir. só*

házi ellenr és mázsáló.

Szidor család. (Szidorfabi) Szidorfalva helység Bereg várme-

gyében fekszik, jelenleg gr. Schöuborn birtoka. E helységrl irja el-

nevét a Szidó r család, melybl Dániel i825-ben Kraszna vármegye

forvosa volt.

Szigethy család. Nógrád megyében találjuk a XVIL század

elejétl fogva, gyakran S z i g e d y-nek js irva, mint a nép most is ott

gyakran nevezi. Elvétve néha Szegedy nek is van írva egy két helyen,

azonban az Összevetés mutatja, hogy ittSzegédy név alatt is a Szigethy

család tagjai értetnek.

1600-ban Nógrád megyében Kis-Kürtos helységben bírtak Szi-

gedy Imre, D e m j é n és B á i i n t.

1684-ben Szigethy András személyesen áll a fölkel nemes

seregben.

1701-ben Szigethy Mihály a losonczi járásban.

1702-ben ugyan az Nógrád megye szolgabirája.

1705-ben ugyan az Gácson tisztartó.

1709-ben ugyan az a losonczi járásban.

1705 ben Szegedy néven György a kékki járásban.

1 709-ben márSzigedy Györgyés Andrása kékki járásban.

171 l-ben ismét Szegedy néven *) Qyör gy és A n d r á s mint

a forradalom alatt honn tartózkodók jelöltetnek.

1722-ben Szigethy (így) György és M i h á 1 y kétségtelen

nemességüket igazolják.

1726-ban a nemesség vizsgáló törvényszék eltt Szigethy

^y'^Ygj, Mihály az idsb és ifjabb; és István Nógrád megyétl

1725. febr. 15-én kiadott nemesi bizonyítványukat felmutatják.

1 734 ben Szigethy idsb és ifj. Mihály, G á b o r és Márton
foglaltatnak a kétségtelen nemesek sorában.

1755-ben a kétségtelen nemesek sorában állnak Szigethy néven

M i h á l y, G á b o r, I m r e, A n d r á s és G y ö r g y Kis-Kürtösön,

') Csak 1765 ben és 1711-ben írattak Szegedy néven, egyébkor mindég

S z i g e d y- és S z i g e t h y-nek.
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Márton Szent Iványban,

István és Jakab Szécséoyben.

1767-ben Szigethy Imre Nógrád megyétl nemességi bizonyít-

ványt kap.

1774-ben Szigethy György, valamint 1782-ben is, úgy
1781-ben Szigethy András é3 társai nemesség igazoló pert

folytatnak Nógrád megye eltt.

Szigethy Jakabnak, ki az 1755. évi nemesi összeírás szerint

Széesényben lakott, fia volt János, enaek fia J á n o s Hont megyei

Bél és Lonthó helységbe költözött, ennek fia Jáno s 1842-ben Nóg-

rád megyétl nemesi bizonyítványt vett ki. *)

Jelenleg ismeretes a családból János-P erencz h. ügyvéd, Me-

gyerben birtokos, 1848. eltt és 1861-ben Nógrád megyében volt aladó-

szedö. Neje Krúdy Izabella volt.

A család czímere, mint 1702 ben Szigethy Mihály szolgabíró pe-

csétén viselé, a paizs udvarában koronán könyökl kar, kivont kardot

villogtatva, ugyan ez látható a paizs fölötti sisak koronáján is.

Trencsin megyében a nemességi összeírás szerint 1728-ban

Chumeczen lakott Szigethy család. a
)

Zemplin vármegyében szintén a nemesek sorában áll a Szigethy

nev család.
3
)

Arad megyében Szigethy József 1816-ban íratott a nemesek

sorába. 4
)

Nem tudhatni, nem ezen Szigethy család se volt-e azon Szigethy

András, ki 1653. dec. 18 án III. Ferdinánd király által czímeres

nemes levélben nemesítetett meg. a
)

Szigethy csalid. (Máskép Tóth) Lásd Tóth család.

Szigethy máskép Gyula család. (Szigethi) Magyar országból

Gyula-Szigethrol számazott egy ága Erdélybe. Ebbl volt Miklós 6
),

kinek fia I s t v á n, ennek Gyr gyf
ennek Nánási Sárától II. Ist-

ván (szüL 1678.) volt tanár N. Enyeden, innen az 1704. évi kurucz

világban történt pusztításkor N. Bányára menekült, majd külföldi

egyetemekre ment, innen haza térvén, több helyen pap éa tanár, 1713-

*) Megyei jegyzoköny 1842. évi 244. szám alatt.

2

) Szontagh Dán. közi. szerint.
3

) Szirmay, C. Zemplin not. top. 117.
4

) Arad yárm. jegyzkönyve 181C. évi 1315. sz. a.

*) Katona, Hist. eritica tomo XXXH. pag. 751.

•) Benkó', Transylvania II. 501.
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ban N. Enyeden hittanár 24 évig, 1737-ben superintendensnek vá-

lasztatott. 1738-ban Összeesküvés gyanújában elfogatott, de ártatlan-

nak találtatva elbocsáttatott. Irt több tudományos értekezést. Megbalt

1740-ben kora %2. évében. Els neje Gálfi Erzse, ettl gyermekei

István, József, Sámuel szászvárosi lelkész, Mária borosnyai

Lukács Jánosné, Erzse és Zsuzsa. Második nejétl Enyodi Klárá-

tól gyermekei nem maradtak.—Piaitól unokái voltak: János kir. bá-

nya hivatalnok és István 1797—1814-ben Alsó Fejér megyei adó

iró biztos. Elonevét Nagy Enyedrol irta.

Jánosnak fiai III. I s t v á n bányahivatalnok Verespatokon ; II.

János és József. Ezek közül Hl. Istvánt 1849-ben nejével Vida

Júliával, Irma éa Etelka leányaival, ipa Vida Antallal s több ro-

konaival az oláhok legyilkolták ; életben maradtak gyermekei : Ist-

ván növendékpap, János orvos tanuló, L u i z a Jenéi Zsigmondnó.

II. János 1848. eltt Fejér megye szolgabirájá. Meghalt 1855-

ben, öavegyen hagyván nejét Jeney Máriát gyermektelenül.

A családfa következ :

György
(Nánási Sára)

n. István
sz. 1678. f 1740.

superintendens.

(1. Gálfi Erese)

% Enyedi Klára f)

István József Sámuel Mária Erzse. Zsuzsi.

"íj ' * ^ szászvárosi (Borosnyai
w '

i
lelkész. Lukács Ján.)

István 1794. . János
1814. adóiró kir. bánya hiy.

Fejér várm.
ih. István H. János. József.

'

bányahivat.
Verespatakon
meggyük. 1849.
(Vida Júlia f 1849)

t" •'
'

* ————— —

-

\

Irma Etelka István. János. Luiza

f 1849. f 1849. (Jeney Zsigm.)

Szigeihy család. (Galaczi) Doboka megyében a XVIÍ. század-

ban birtokos és fbb megyei hivatalt viselt Szigethy G y ö r g y?
ki 1629

—1634 alispán, és egyszersmind fbíró, azontúl 1641-ig fbíró, majd

ismét 1633— 1660-ig ugyan az. *)

') Hodor K. Doboka várm.
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Tán ennek eldödei : P á 1, ki 1560-ban Erdélyben itélómester, és

másik Pál, ki 1603-ban Székely Mózsessel az apáczai csatában

esett el. *)

Szigeifaf caalád. (Polyáni) Közülök János 1837. körül Ara-

nyos székben ügyvéd.

Szigethy család. (Nagy-Szigetbi) Közölök György fkor-
mányszéki fogalmazó volt Kolosvárotty az , és fiai Károly, L a j o s,

József neveikre 1810. évi nov, 6án kelt új armálislevél az 1811, évi

erdélyi ország gylésen kihirdettetett. Utódaik vagy oldalrokonaik La-
jos és György Kolos megyei adóiró biztosok 1848, eltt. István
tartományi fó számvevségi tiszt 1840. körül. Zsigmond fkor-

mányszéki kiadó.

Tán e család tagjai és épen tán a nevezettek Torda és Kolos

megyében birtokosok?—igy : Zsigmond rÖdi, Lajos rödi és nii-

kesi, György m. palatkai birtokosok. — Gyögynek neje Zudor

Zsuzsi Doboka megyében szavai? J ó z s e f a Szilágyságban fels szo-

pori és kémeri, — Lajos Küküllöben mikefalvi és somostelki bir-

tokos.
2
)

Szigethy máskép Csehi ©salad. (Szigethi) Torda megyei csa-

lád, melybl Csehi-Szigetbi Sándor 1815-ben Torda megye adóíró

biztosa. Ismét Sándor 184»ban Torda város fóhadnagya. József
Torda város aljegyzje 1848-ban. Sámuel orvos F« Fejérben 1845.

körül. József Torda megyei törvényszéki ülnök 18494>en. Sándor
fkormányszéki irnok 1848. eltt, 1848—9-ben honvéd százados, majd

besorozott cs. katona, 1861-ben kolosvári tanácsos, most ügyvéd Ko-

losvártt. Ferencz szolgabíró Alsó-Fejér megyében 1840. eltt. Sán-

dor fkormányszéki fogalmazó gyakornok 1848. eltt. 3
)

Szígyártó család. (Losonczi) Nógrád megyei Losoncz városá-

ban törzsökös nemes család. Nemességet a XVII. században Szígyártó

Tamás 1620. táján II. Ferdinánd királytól kapta. A család Loson-

czon egy szabad telket birt, innen losonczi elnevét vette. Már

1652-ben Szígyártó Andrást a nemesek sorában találjuk. *)

Az 1684. évi nógrádi nemesi fölkelésen személyesen részt vet-

tek: Szígyártó István (szül. 1650.)
5
) és András, amaz a birto-

') Bethlen Wolph. Hist. V. 409.
2
) Török Antal közlése szerint.

s
) Ugyan az.

4

) Protoe. C. Neogradiensis anní 1652 . pag. 21.

6
) Egy 1630. évi tanúvallatás alkalmával 30 éves volt, tehát 1650-ben szü-

letett
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T\oaok, emez az úgy nevezett armalisták közé írva.
l

) Nevezett István

nak neje volt Király Erzsébet, 168<M>an 22 éves. *) Tán ez utóbbinak

testvérei Seígyártó Kata Csizmadia Fáinak és Szigyártó Ilona Sza-

latayay Jánosnak özvegye 1680-bau , amaz akkor 35. ez 30. éves.

Az 1705. évi nemesi fölkelésben részt vettek i d ö s b és i fj a b b

István. 1709-ben a birtokosok között állt i d. I s t v á n, az armalisták

között ifj. István. 171í-ben az egyik István, valóaeinüleg az

idsb, már meghaltnak iratik , a másik I s t v á n 17 10. novemberben

került haza a Rákóczy-táborbók

1734-ben Lászlót, 1755-ben az armalisták között Istvánt ta-

taijuk. •)

E században élk András ügyvéd, ennek Saentlványi Borá-

tól fia Mihály, h. ügyvéd, 1848. eltt tevékeny táblabiró, 1850.

után nógrádmegyei cs. kir. törvényszéki ülnök, meghalt Szakaiban

1859. aug. 20-án. kora 72. évében. Nejétl Okolicsinyi Luizától gyer-

mekei : István, ki meghalt 1861. dec. 17. kora 27. évében és Pál
Losonczon városi hivatalnok volt. I. Sára u e 1, ennek fia II. S á-

muel ott fbíró, a megyénél tbiró és pénztárnok, mbalt 1825. Nejéti

Fatavich Klárától (f 1841) fia III. Sámuel (szül 1815. sept. 8.) b.

ügyvéd, több uradalom és f nemzetség* r. ügyésze. Neje Hajós Mária.

Egy ág Borsodba szakadva, Losonczy öéven ismeretes, eb-

bl élnek testvérek ."Károly S. Szentpéteren , J ó z s e f, kinek neje

Fáy Jozefa, Miskolceon, László Hevesben, és L ui z a Fáy Károly

özvegye Losonczon.

A család czimere a paízs kék udvarában arany koronából ki-

nyúló férli kar, kivont kard hegyén törökfejet tartva, felette jobbról

félhold, balról arany csillag ragyog. A paizs fölötti sisak koronájából

az elbbihez hasonló kar nyúlik ki, kardja hegyén levágott törökfejjel.

Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Szikon) a család. Szabolcs vármegye nemessége sorában em*

líii Fényes E. M. orsz. Geographiájában.

Szikra család 1ÍS9. körül élt György Erdélyben Enyeden

ügyvéd. *) Magyarországban mellékneve egyik Boros családnak.

Ldsd Boros cs.

Szikszay család. Jelenleg Abauj , Bereg , Szabolcs , Ung és

Zemplin megye nemessége sorában leljük a Szikszay nevet.

') Protoc. C. Neograd. auni 1684.
3

) Tanuvallaiásek 1680. évrl,
s

) 1705—1755. évi ffiegy«i jegyei önyvek,
*} Apor, Synöpsis Mutat: onuia 2i)l.
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Zemplin megyében e század elején Barancs, M. Krucsó és

V é k e helységben Íratott közbirtokosnak, az utolsó helyen mint a

Vékei család leányági rokona. *) E megyében Szikszay Imre 1574-

ben a beregi pusztán részt kapott kir. adományban.

Tállyai Szikszay János 1832-ben Zemplin vármegye alügyé-

sze volt.

Szikszay János 1582-ben Szatmár megyei Kis-Kolez, és Ká-

polnán és Abauj megyei Kis-Vilmán máskép Kis-Faluban nyert rész-

birtokra kir. adományt. 2
)

Nógrád megyében 1688-ban Szikszay János Losoncz város

jegyzje. 3
) Fia János ugyan ott biró 1705-ben, *) meghalt 1711.

eltt.
5
) 1688*ban Szikszay Gergely Gómör megyében Uza-Panni-

ton prédikátor volt.
6
)

Szikszay Fabritius néven ismeretes Gáspár és Bazil, ki

1568-ban sáros-pataki tanár. — Mindezeket azonban egy családbeliek-

nek hinni adatok hiányában nem lehet.

Szikszay-Kis család. Szikszay Kis Péter állítólag I. Leo-

pold alatt ennek részérl torok kém , adományban kapta (nekem —
úgy látszik — a XVIII. század els felében) Bihar megyében Janka,

Hódos, Kovácsi és Hegyköz-pályi helységekben részbirtokait, melye-

ket leányai után leányági ivadékai máig bírnak ; családja igy állott

:

. Péter
i— * n

Mária Julianna Kata
(Dömsödy György) (Komáromy (Szeremley

György) József)

Szikszay család. (Vagy Szikszói). A XIV. században élt I m-

re (Emericus de Sziksov) ennek fia Péter mester, kinek leányát

Annát 1353-ban Lajos király aprodjának Bulcsi Simonnak adta

férjhez.
7
)

Szikszay család. (Szamos-újlaki). Közép-Szolnok megyei Sza-

mos Újlakról irta elnevét a család. 1698-ban a fejérvári országyü-

lésre hivatalos volt Szikszay György. Tán ennek, vagy hason nev
fiának neje Bánffy Judit. A múlt század els negyedében kihalt a csa-

•) Szirmay, C. Zemplin not. top. 117. 236. 288. 340.

a
) Liber regnis folio 246.

') Hevenessy Mss. tomo LX. p. 215.

4
) Protocoh C. Neograd anni 1705.

*) Ugyan az 1711. évrl.

•) Hevenessy id. h.

') Fejér Cod. dipl. tomo IX. vol. III. pag. 385.
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Iád, mert annak kihaltán hirleltette a kir. ügyész Sztojkafalva egész

helységet, mint Szikszay birtokot *)

Szikszay család. (Ér-szentkirályi). A XVII. században élt

Szikszay Zsigmond, ki Borra, Válaszát , Ugrócz, Poklostelke és

Fejérd helységekbe történt iktatásnál Kassay István itélmestérnek

ellentmondott. .

Elnév nélkül ismerjük Gergelyt, ki 1631-ben Leydaból

ment haza Erdélybe. 2
)

Szikszay család. (N.-Bányai). Közülök László dulióbiztos

Marosszékben 1848. eltt

Szikszay család. (Gyniafejérvári), Közülök Is tv án Gy.-Fe

jérvárott városi tanácsos 1794 ben. Károly tizedbértárnok 1815

ben. Másik Károly verestoronyi harminczadi ellenr 1840. körül

Ezeken kivül Erdélyben még e néven számosan éltek, kik köz-

hivatalokat viseltek, Felsö-Fejér megyében pedig Korneczelen (v.

Hortobágyfalván) a Szikszay családot a birtokosok sorában találjuk.

A székely földön 1s találunk Szikszay névre , melynek seibl
Szikszay Mihály Gyergyószékben 1646-ban Rákóczy Györgytl

kapott pixidarius levelet
3
)

Szikszó család. Szikszó János 1720. april 29-én III. Károly

királytól kapott czímeres nemeslevelet. *)

Czímere a paizs kék udvarában zöld téren két, keresztbe helye-

zett nyil, alól vörös tollal, hegyeikkel fölfelé, az eltérben arany mar-

kolatú kard áll, hegyével szintén fölfelé. A paizs fölötti sisak koronáján

pánczélos kar könyököl, kivont kardot tartva. Foszladék jobbról arany-

kék, balról ezüstvörös.

Szikulár család Trencsin megyében az 1666. évi nemesi össze-

írás szerint lakott Szkala Újfaluban. 5
)

Szilády család. A szentgáli királyi vadászok közül való, s si
fészke Szén t-Gr á l helység Veszprém megyében, honnan a múlt szá-

zad közepén István, János és Mihály testvérek közül János
kiszakadván, reform, lelkész lett Pest megyében Szalk«£zent-Márton-

ban. Meghalt 1778-ban Tle a Pest megyei és kis-kúnsági ág így
származik :

') Hodor Károly kzi.
2
) Hallév Gábor naplója.

') Nemes székely nemz. Constitotiöi 97.
4
) Collect. herald, nro. 449. éa Adami Scuta XIL
*) Szontagk Dán. közi
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I. János
sz. szent-mártoni
lelkész f 1778.

János Péter Benjámin
katona szalk-sz.-mártoni f 1857.

f lelkész . (Qzer Róza 1 1828.)

LCs^ánJWianna2 _^ rr ^ÜJlM?.
Julianna Zsuzsa Károly Gedeon halasi lelkész

(Király (ílkei nyomdász Radon Nógrádban (Magyar Zsófia)

Mihály) Varga Sándor) Kecskeméten. (Mares N.)

Pómtam. ^ S^2feíá!Í»)StWta. Béla. Ge^
József* Lajos

(Veres Ottilia)

Mária. Ödön. Janka* László.

Áron. János. Móricz. Löriacz. Teréz.

T. Jánosnak fia Péter 44 évig volt Szalk-SzenttMártonban lelkész.

Ennek fiai közül Károly nyomdász Kecskeméten ; másik fia Ge-

deon Nógrád megyében Kádon lakott, s halt meg.

Benjáminnak fia L á s z 1 ó 25 évig lelkészkedett Ságvárott,

Jász-Kis-Eren, és végre Halason, egyszersmind kecskeméti egyház-

megyei és Dunamelléki egyházkerületi tanácsbiró volt. Meghalt 18G2.

évi jun. 7-én. «) Nejébl Magyar Zsófiától, ki elbb Láezai Szabó Zsig-

roondné volt, több gyermeke közül Áron szintén ref. s. lelkész, jeles

keleti nyelvtudós, a m, akadémia tagja.

Czimerök : a paizs (tán kék) udvarában hátulsó lábain ágaskodó

oroszlán, mely elsb' jobb lábával kivont kardot tart.

Tán szintén e család sei közül valók : azon Szilády Mihály,
ki 1665-ben Fülek várában tömloeztartó volt,

2
) és Sziládgyi (így)

András 1661-ben Trencsin vármegye táblabirája;
8
) — noha a Szi-

lády név Írásban hibásan épen úgy összezavartathatott, mint a S o m o-

d y és Somogyi név.

Szilády család. (Geilénfalvi). Nyitra megyei GelléniWváról irta

elnevét. Közülök 1569-ben élt László, kinek ivadéka — mely ne-

gyed ízen kihalt, — így
4
) sarjadzott.

') A fölötte mondott halotti beszédek kinyomattak.

*) Nógrád m. levéltár.

;

) Eredeti okirat.

4
) Rajesányi Deduct. geneal. II. 249.
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László
1569.

Pál Mihály János.

1622^ 1627.

János 1635. László.

(Racsay Kata)

Kata Zsófia

(Huitkaj máskép (Horvát máskép
Lamos János) Sztrugár János)

Sxilágyi es&lád. (Horoghszeghi f) Eégí magyar faj, mely —
mint e munka IV. kötet 333, iapján említve volt — a mecsinczei G a-

rázd a családdal egy törzsbl eredt. Birtokaik nagy része — köztök

Mecsincze is — a magyar koronához tartozott Bolgárországban feküd-

tek. A XIV. század vége felé a Garázda család két fágra oszlott, az

egyik ág megtartá a Garázda nevet, mecsinczei és utóbb kereszt-

túri elönév mellett, a másik ág S z i 1 á g y i-nak neveztetett. Loránd,
(tán jobban L L á s z 1 ó) volt az els , ki a Szilágyi nevet fbivette

;

azonban a családnak vér és osztályos közössége meg ezután is egy ide-

ig megmaradt, mint ezt a XV. század elején szerzett közös birtokokról

szóló adomány levélek mutatják. Czímerök is közös maradt, és pedig

az egész közös vérségnek, úgymint a Garázda nemzetségbl kifejlett

Széki és Teleki utóbb Qgjgjé olvadt családokkal egyetemben.

Említett Loránd nak l

) két fia volt : M i k 1 ó s és Gergely,
ez néhol — mint említve lesz, — Györgynek is íratott, és Szent-

Királyról is neveztetett, ellenben Miklós mindég Szilágyi névvel

fordul elé.

Miklósnak hat fiát ismerjük : Lászlót, II. Gergelyt, Mi-

hályt, Albertet, Domokost és Sebes ty ént Ezek közül,

László rokonával keresztúri Garázda Miklóssal azon érde-

meikért, melyeket Zvornik (Zrebernik) várának négy évi hsi védelmé-

vel szereztek, a közös vérségü Garázdákkal és nagybátyjával Szilá-

gyi Gergely, Mihály és Domokossal 1407-ben Zsigmond

királytól kapták adományban Doboka vármegyében Balásfalva, és Fe-

jér megyében Szent-Imre helységeket. 2
)

14ö8ban keresztúri Garázda Miklós István fia, és Szilágyi

Miklósnak fia László zreberniki várnagyok a törökök elleni har-

') Teleki szerint Hunyadiak kora I. 28. De Fejér Cod. t)ipl. tomo X.

vol. 4. pag 654. a Horogszeghró'l kelt adomány levél szerint László.
*) Fejér G. Codex dipl. tomo X. vol. 4. p. 609—612.

VAGYA&OBSZÁO CíJALÍJJAI X. KÖT. '

45
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csókban Boszniában és Branich vára ostromában és megvételében szer-

zett érdemeikért Zsigmond királytól a magok , úgy Garázda Miklós
atyjának Istvánnak és Garázda Imre, László

; János és Fái testvérei-

nek, továbbá Szilágyi László l

) atyjának Szilágyi Miklósnak , en-

nek testvére Gergelynek az 1. László fiának, úgy II. László testvérei-

nek Miklós fiainak u. m. Szilágyi Gergely (v. György), Mihály,
Albert, Domokos és Sebestyénnek részekre az elbb He-
ves megyében adományban kapott Heves megyei Zeutb (Szcsi?),
Fajzath, Réde, Étked (Ecséd) éa Nógrád megyei Cetbe (Cse-

cse) helységek:, helyett, melyeket Zsigmond király tlük visszavett,

csere adományképen Temes megyei Borogszegh helységet, azon
és más megyékben fekv- Kis- és NagydEWratt, Böszörményt, Tósze-

get, Mosotót , a bárom Bege-

nyét, nem különben Telek
földét kapták és királyi ado-

mányban nyerték* *) És in-

nen a család elnevét Horog-

szegrl írta, úgy látszik—
azonban : csak II. László utó-

dai, mert az testvérei birto-

kaikról — mint Teleki irja—

-

Bernolehiaknak hívattattak.

1409 ben mecsinczei Ga-

rázda Miklós és D é n e 8

és Szilágyi László utódaik

részére is uj adományképen

Zsigmond királytói czímerle-

velet kaplak, mely szerint czí-

merök a paizs ezüst udvará-

ban lángokból kiemelked

zerge (vagy vad kecske capra

sylvestris) aranyozott szarvakkal és körmökkel, mely els lábával zóld

leveles fenyfát (abies) tart. A paizs fölötti sisak koronájából szintén

olyan zerge lángokból emelkedik fel Foszladék mind két oldalról

ezüst fekete. És a czímert a nemzetség oly hozzáadással kapta , hogy

') Tebát nem Loránd volt Miklós atyja V !

*) Fejér G. Codex dipl. torao X. volt. 4. p. 654—666. — Kaprínai Msü. B
IV. 82. Teleky Hunyadiak kora I. 28.
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a családból mindazok, kik a hadi pályán feltnnek, a czímer fehér szí-

neit aranynyal fölcserélve viselhessék. ')

L ás zló 1428-ban bácsi fispán volt. Neje Belléni Istvánnak

leánya Belléni Katalin volt. Ettl született következ Jhat gyermeke:

1. II. Mihály, 1456-ban belgrádi kapitány, Temesi fóispán és

mackói bán
?
1458-ban miután öcscsét a kir. trónra segité, már mint

beszterczei gróf unoka-öcscsétöl Mátyás királytól Torontál megyei

Becsét, és Krassó megyei Somlyót kapta kir. adományban. a
) Mátyás

király mellé, míg ez törvényes korát eléri, kormányzónak választatott,

és utóbb is több adományt kapott. Mindjárt eleinte Mátyással viszályba

keveredett, 3
) és ezért Világos várában fogságot is szenvedett, de nem

sokára 1459-ben kibékültek, *) és ismét Mátyás híve volt, haláláig har-

czolva a török ellen, azonban még ez évben azok kezébe esve, Kon-

stantinápolyban feje vetetett.
6
) Nejétl Báthori Margittól, Báthori Ist-

ván országbíró leányától, ki utóbb 1464-ben már alsó-lindvai BáníFy

Pálné vol, gyermeke nem maradt. Özvegye birtokában maradt Diód

várának, Túr és Varsány mvárosoknak. 6
)

2.IDL László 1457-ben belgrádi várnagy volt, midn testvérével

Miháiylyal együtt Brankovics György által orozva megtámadtatott.

') Az oklevél Katonánál kivonatban, Katona Hist. eritic. tomo XI, pag

761—768. Egészen Fejér O. Codex diplom. torno X. voL 4. pag. 742—746. Na
gyón tévedett tehát Szilágyi Ferencz, midn az általa szerkesztett Hon

és Külföld 1841. febr. 19-ki 14. szára 55. lapon a jegyzetben azt irta, hogy a

horogszeghi Szilágyi nemzetség czímere „nyillal keresztül ló'tt fél-

hold." Hasonlóan tévedett Siebmacher is, kinek Gr. Wappenbuch Supi.

X. Bd. nro 31. alatt közlött czímere egészen eltitt n valóditól. Siebmacher ily

czímert tulajdonít alaptalanul a horogszegi SzPágyi nemzetségnek : a paizs

kék udvarában arany híQrgony áll, melyet közepén keresztül hasít egy, a paizs

udvarán víziráuyosan átveaúlo ezüst pólya (fascia). A paizs fölötti sisak ko-

ronájából felfordított arany horgony emelkedik ki, két kiterjesztett fekete sas-

szárny között. Foszladék jobbról aranykék, bahói ezüstvörös.

*) Kaprinai, Hungária diplomatica II. 195.

') Teleki Öunyadiak kora III. 96.
4
) Ugyan ott III. 165. 188.

*) Ugyan ott III. 192., hol arczképe is látható. Mint kormányzótól egy
*ö*vénye 1468. évrl hasonmásban látható a M. Tud. Tár. Évkönyvei I. köteté-

ben 346—354. hoi pecsétrajza is látható, azonban a czimerlevelet nem ismer
rajzoló a vadkecskét tüzláugok helyett mintegy koronából kiemelkedve tüntetá

elé — hibásan.
fi

) Ugyan ott. IIT. 191. a jegyzetbon

ir»*
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testvére a kocsiról leugorván, és lóra kapván, megmenekült, azonban

László sebekkel terhelten halva maradt *)

3. s v á t, kirl mit sem tudunk. Ha csak ennek leánya nem volt

horogszeghi Szilágyi Jusztina, ki 148L évben 3omkeréki Erdélyi

János nejéül iratfk,
2
) miután Mihálynak és Oavátnak nem volt Jusz-

tina nev nvére, mint némelyek állítják. 3
)

4. Erzsébet mintegy 1432. óta á balhatatlan nev Hunyadi

János neje, Mátyás király anyja. Meghalt 1484. táján.

5. Zsófia Vingárti Geréb Jánosné.

6. O r 3 o 1 y a Désházyné, 4
) kinek fia Désházy István meghalt

1530-ban.

Ezekben kihalt a horogszeghi Szilágyi család, melynek tábla*

zatíi ez

:

Loránd (v. I. László)
1405.

i

Mihlós I. Gergely 1407.

de Szilágy 1408. de S«. Király

-L-
II. László II, Gergely I. Mihály Albert Domokos Sebestyény
1407. 1428. 1408. 1408. 1408. 1408. 1408.

Bácsi föisp. ii e r n o l c h i a k.

(BelléniKata)

lí. Mihály III. László Osvát. Erzse Zsófia Orsolya

f 1459. belgrádi t 1484. (vingárti (Désházyne*)
kormányzó várnagy* (Hunyadi Geréb
(Báthori János) János)
Margit)

Szilágyi család. (Szilágy-Somlyói) Kraszna megyébl eredhe-

tett, mely megyének mvárosárol irja elnevét is; innen származott

Szatmár megyébe, hol birtokos. Törzse Szilágyi János, 1617-ben

kvári kapitánynak iratik. Tán azon Szilágyi János, ki 1609-ben

Szatmár megyében Anaczot királyi adományban kapta* *) Annyi bizo-

nyos, hogy fiai már Szatmár megyében birtak, és közülök Ferencz,
ki 1642-ben Alsó-Misztótfaluban birtokrészére kir. adományt vitt,

6
)

*) Teleki Hunyadiak kora II. 508.

') Hodor K- Doboka várm. 74. é*s 284. és szerinte a kolosmonoitori

eonvent.

«) Hodor id. h.

4

) Kaprinai Hung. Dipl. 11. 196.
5

)
Szirnmy, Szatmár várm. 11. 195.

6
^ Liber Eegius folio 58.
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1647 ben azon megye követe,
1

) és alispánja volt 1657-ben is.
2
) Ez test-

vérévei Istvánnal osztozott Szatmár megyei Óvári helységben, hol a

család jelenleg is birtokos

A családfa
8
) következ :

János
1617.

Kvári kapit.

(Lónyay Bora)

István
(Kövér Mária)

r- —
f n

II. János,

(Kormos Éva)

Sámuel
(Királyi Sára)

I, József
(Szent-Lásziay

Sára)

I. Feren<*z

Szatmári alispán

1642— í 657.

rKökenyesdy Zsuzsi)
<
"•-•—

II. József V.Fereircz 11.Ádám György Károly. Janka
(Ballá (Szilágyi (Dicse f (Hetey

Michaela) Mária) Erzae) Ádám)

Lóra
(Boros Xgn.)

Emília Amália
(Jármy l*ál) (Kölcsey

Dezs)

Gyula.
—

n

László Gusztáv Petronella.
(Hetey (Cséfee N.)

Piroska)

Emília. Piroska.

íí. Fereuez
(Horváth Erzse)

I. András
(Balogh Emma)

II.András
(Nagyiday
Krisztina)

Julianna

Ili. Ferencz
(Lelei Szilágyi

Anna)

(1. Tardy László III. József IV Ferencz
% Máíay öyörgy) (Bégányi f

Anna;

Mihály
(Dácsey Julía)

EzseTjet

t

Erzse

t
Julianna
(Kallósáé)

Dániel Poiexina
szül. 1813. (Szilágyi János)

(Isák Emilia)

1. Ádám
(Öégáttyi

Julianna)

György
Kerekes

(Julianna)

j?*<%f , a köv. lapon.

Eszter. Júlia. Irma.Lajos. Sándor. Kálmán,
sz.

J1836.
_fiz. 1841. sz. 1844.

!

) Kaprinai Mss. A. iomo 48. pag. 249, es Szirmay Szatmár I 75.— *) Szir-

may, Szatmár várm. i. 129. — *) Luby Károly családi közlés után.



710 SZILÁGYÍ

György, te

(Kerekes Julianna)
György, &* ai elbbi lapon.

Ju

Teréz János Zsuzsi Mária Klára Júlia Krisztina

(Hartrnanné) (Szilágyi (Teleky (Szilágyi (Fogarassy (Jékey (Gabányi
Poíexina) Dániel) Fcrenca) László) Menyhe'rt) Sándor)

Eulália

(gutorföldi

Mátay Antal)

A család e század elején Szatraár megyében birtokos több hely-

ségben
?
mint Erzsébet Vetésen, József Király-Daróczon, továbbá

Gacsalyon, N. és K. Hódoson, Egriben stb. *)

A családhoz számítandó Sz. András, 1825. körül Kraszna me-

gye törv. széki ülnöke. Zsigmond ugyanott irnok 1825. Es tán

Benjámin, kinek neje Katona Zsuzsi ott bogdánházi és perecseni

birtokos.

Valószínleg e család sei közül voltak, noha a családfán nem

állanak, a következk: Gábor Szatmár megyei jegyz 160Qban,

P á 1 és P é t e r szoigabirák 1692-ben. 2
)

Ide számíthatjuk tán azon nemes Szilágyit is, kit 17174>en Zsa-

rollyánból a tatárok fogságba vittek.
3
)

Szilágyi esalád. (Piskárkosi) Szatmár megyébl ered, és azon

megyei Piskárkos helységrl írja elönevét. Jelenleg nagyobbára Bihar

megyében birtokos. Elei a múlt században ref. tanári és papi pályán

szerepeltek.

A múlt század elején élt ismert torzs atyjok Szilágyi I, Márton
debreczeni tanár, kinek nejétl Kerestély Szilágyi Máriától származó

ivadéka következleg 4
) sarjadzott

:

1. Márton
debreczeui taoár

1719.

(Kerestély Szilágyi Mária)

I. Sámuel " Mária
ref. superintendens (m.-telegdi Mis
sz. 1719. f 1785. iolczy István)

(Szeremley Zsuzsa)
i

*
1

Folyt, a fátv. lapon.

1

) Szirmay Szatmár várm. II. 134. 145. 269. 276. 294,
2

) Ugyan ott I. 133.
3
) Ugyan ott II. 219.

') L'Advocat , Mindszenty Lexicon VI. áöt. •* Sombory Zsusssánna

1861. évi nyomott halotti jelentése. Halmágyi Zsófia fölött halotti beszéd

1310. stb.
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I. Sámuel, ki ni- elbbi lapon.

ref. stiperintnndens
sa. 1719. f 1765.

(Szerem ley Zsuzsii)

IL Sámuel 1770.

Bihari táblabíró

II. Márton Mária Zsuzsi Sára Anna Mihály Gábor
sz. 1748. (Vecsey (Czakó (Vineze (Öri mémó'k. debre.

(Halmágyi Zsófi f 1790. Samu) Füredy Pál) Fülep
sz. 1753. f 1810.) s. pataki tanár Sándor) Gábor)

; (Ábádi Júlia)
,

*, .
.,

Krisztina Károly

j
.

debreczeni fjegyz,

Imre
Bibar v. szám

vcyó\

Teréz
(Nagy Péter)

czem
tanár
(Oláh
Krzse)

G"ábo7
(Menszáros

Terez)

Amália
(Bay Fer.)

Perenez
elesett a

francz. báb.

III. Samu Zsófia. Mária

f f

I. Lajos Terez
Bihari szbiró (Budaházi Pál
tbiró 18fíl. ügyved)

(Sombory Zsuzsi

)

f 1861. nov, 14=

Ludovika Karolina. Janka Lajos Ida Krisztina Ferencz
(Fráter (Fényes (mieskei (Gruden (m. Bárányi
Tamás) Karolina) Miskolezy Imre) Kornélia)

Károly)

Vilma
(Fráter

Gyula)

Gyula Izabella,

cs. k. hadnagy
*864.

Jenó'.

Zsigmond. Boldizsár. Szörény. Örs. Margit.

A iörzg-atya I. Már i o n 1719-ben debreczem bittanár volt. Neje

Kerestély Szilágyi Márton a bihari tractus seniorának leánya Mária.

Ettl született I. Sámuel Debreczenben 1719. febr, 19-én. Külföldön

végzett egyetemi iskolázása után 1741* táján Debreczenben a philo-

sopbia és görög irodalom, atyja halála után 1746 tói a bittan tanára,

12,59-ben diószegi, két év múlva szatmári ref. lelkész, 1765-ben tiszán-

túli superiníendens és debreczem lelkész, mely utóbbi hivatalát szél-

ütés által történt elgyengülése miatt csak 1772-ig vitte. Meghalt neje

utáni birtokán H. K. Kovácsiban, hová 1779-ben telepedett, 1785. jul.

12-én. Leferditá Voltaire Seariását, melyet fia adott ki* l
) Nejétl

Szeremley Zsuzsannától kilenez gyermeke, négy fia, öt leánya maradt.

Ezek közül

G- á b o r debreczem tanár volt, unokája Amália Bay Ferenezné.

II. Márton szül. 1748. mart. 26-án. Külföldön tanult ós utazott

l

) L'Advoeat Mindsaefiiy Lex, VI. 362. és Tudományon gyííft. 1820.

VI. 93.
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Sáros-Patakon lett physica és math. tanára 1773-ban. Meghalt 1790-ben.

Az atyja által fordítani kezdett Xenophon Cyropaediajdt bevégzi és

kiadta 1784 ben. *) Fia maradt Károly Debreezen város fjegyzje;

ennek fiaimre Bihar Tármegye számvevje.

II. Sámuel Bihar megye táblabírája volt. Nejétl (kit 1770-ben

vett el) szilágy-somlyói Halmágyi Zsófiától (szül. 1754. f 1810.) hat

gyermeke maradt, ki közül Ferencz a franczia háborúban esett el.

L aj o s Bihar megyében szolgabíró, utóbb táblabíró volt. Nejétl Som-

bory Zsuzsannától (ki 1761. nov. 14, kora 71. házassága 55. évében

halt meg) a táblázaton látható gyermekei és unokái származtak.

A család birtokos Bihar megyében Jankafalván, Hk. Pályiban,

Hk. Kovácsiban, és J. Hódoson és pedig I. Sámuelnek neje Szeremley

Zsuzsanna után Szikszai Kis Péter jogán, miután nevezett Szeremley

Zsuzsannának nagyanyja Kis Katalin a sserzö Szikszay Kis Péter le-

ánya volt.

Szilágyi család, Zemplin vármegye nemessége sorában áll.

Törzse Szilágyi Ferencz Lelesz mvárosából származott, és mint

kis-várdai alkapitány L Ferdinnád király által 1560-ban czímeres ne-

mes levéllel ajándékoztatott meg hadi érdemeiért, melyeknél fogva

czímerébe saskeselyt nyert, mely jobb lábával kivont kardot tart a
)

Szilágyi család. Ugocsa vármegye nemes családa, melybl

Szilágyi Lászlót 1503-ban öszödfalvi Osz (Ewz) László atyafijául és

örököséül fogadta II. Ulászló király beleegyezésével. s
)

Ugyan csak Ugocsa megyében él a péterfalví Szilágyi
család, mely a többivel együtt 1750-bén Péterialva helységre új nádori

adományt nyert. *) E század elején éltek fcözüíök György, Márton,
József, Mihály, és Zsigmond birtokosok Tísza-Keresztúrott,

Fert-Almáson, Tivadarfalván, Forgolányban, Gödényházán, Tamás-

várályjan, Verbczön. *)

Ugy látszik, e család ivadéka volt Szilágyi János is, ki Ugocsa

megyei Nevetlen faluban született, és idvel Máramáros-Szigethi tanár

lett. Meghalt 1854- ben. 1713-ban magyar Philosophiát irt és adott ki.
6
)

V L'Advoeat iíinászenty Lex. Ví. 365. es Tudományos gyjt 1820.

VIII. 93.

*) Szirm&y, C. Zemplin aot tep. 117.

*) Szirmay, C. Ugocsa p. Í3í. 182.

<) Ugyan ott 126.
s
) Ugyan ott 74. S4, 126. 129. ÍM. 154. 166. 175,

•) Magyar írók ií. 320.
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Tán ennek fia I s t v € n magyar akadémiai tag, és jelenleg a mátamá-

ros-szigeti ref. ftanoda igazgató tanára stk, kinek czímer pecséten

jobbról balra rézsútosan osztott paizsnak jobb oldali kék udvarában hár-

mas halmon három rózsát, a baloldali vörös udvarban fehér egyszarvút,

a paizs fölötti sisak koronáján repül galambot láthatni.

Szilágyi család. Czimeres nemes levelét Szilágyi András
kapta 1658. jan. 14-én Szatmárott Rákóczy Györgytl, mely caimeres

nemeslevél 1659. kpril. 8-án Bihar vármegye közgylésén kihirdet-

tetett. l
) Utódai ismeretlenek, v&iószinieg kihaltak.

Szilágyi család. (Szedlicsnai) Trencsin vármegyében honos,

hol a nemesi lajstromok szerint 1646-ban már Szedlicsnán, 1648-ban

pedig Felsö-Dreskóezi birtokán székelt. 8
)

1736-ban éltek László, József, András, Márton és

Imre mint elkel birtokosok , idsb J á nos, István, György,
ós ifj. János mint egyszer curialisták. Ezek közül András és ifj.

János Pozsony megyébe, Márton Bács megyébe költöztek, Imre és

István katonáskodtak.

1748-ban Trencsin megye alsó járásában idsb és ifj. László,

Gryörgy és József, Szedlicsnán pedig Dániel írattak össze;

1768-ban Szedlicsnán József, Velcsiczén György fiaival

Gáspárral, Imrével, Pállal és Elekkel, Beeikón pedig

László laktanak.

Az 1803. és 1837. évi nemesi összeíráskor már csak egyedül

Elek találtatott Velcsiczén.

Szilágyi család. Komárom vármegyében élt 1631-ben Szilágyi

Pálnak fia J ;í*n o s, ki Szilágyi Mihálynak fiával Lászlóval
Bana nev pusztát elzálogítá Szapáry Andrásnak. s

)

Szilágyi család. Szilágyi János 1686-ban I. Leopold király-

tól kapta czimeres nemeslevelet.4) Czímere a paizs kék udvarában zöld

téren balra futó szarvas, melyre egy, zöld magyar ruhába öltözött} fe-

kete kalpagoa, sárga csizmás férfiú puskájával épen nyakának czé-

lozva l. A paizs fölötti sisak koronájából jobbra fordulva szarvas

emelkedik ki. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös*

Szilágyi család. (Akosfalvi) Magyarországi eredet a Szilágy-

') Bihar megye levéltárában van az eredeti armális.
2
) Szontagh Dán. közi.
s
) Fényes E. Komárom várm. 146.

4

) Colleet. herald, uto 828.
5
) AdainifScuta ge&til. iomo XII.
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ságról, elbbi neve Tolvaj volt. Törzse Tolvaj János, ki 1630-
bau erdélyi fejedelem Rákóczy György beleegyeztévei (eonsensú)

Szilágyi nevet vett föl, és adomány mellett kapta Maros székben az

ákosfalvi, cserefalvi és ménesi birtokokat, míg Magyarországban la-

kó testvére Tolvaj István Közép-Szolnok megyében Menyön maradt,

és utódai máig is ott birnak.

Emiitett Szilágyi János nejével ákosfalvi öyerö Erzsébettel

következ családfát *) terjesztett

:

I. tábla.
János
1630.

- (Gyer Erzse)

II. János
(Szereday N.)

I László 1708 ?

marossz. slkir. bíró
(Novácaky Bora)

I. Mihály Erzse
1680. (Sárosyné)

(Bodóházv
Krisztina;

IV. János Bora
(Palatkay (Csanády
Zsuzsa)

Eszter
(pávai

(Vájna Per.)

Bora
t

Rákbei

f 1835.

(1. Oserey Zsigm.
2, Keczeli Zsigái.

3. Hatfaludy Fer.)

Ül. János I. József I. Sámuel
1691. (Medeeery (N. N.)

(Medeséry Zsuzsa) '»
, , l7~' ,,,", '

Anna) |

Folyt. II. táblán.

Mária Klára Anna Krisztina
(Köpeczy) (Bitay) (Halmy f

Dávid)

Zsuzsa
(Roskoványi

Benjámin
(Nagy Anna)

Farkas

XI. József László
kir.-biró f
maros sz.

I- Sándor Éva
1738. f

(1. Patkós Judit
2.E]^edjAnna)

V. János
(Bothos Krisztina)

Dániel

t

**rK *?. (Palatkay
-n maros sz. fojegy. v

KUrí^
J

iel f 1812.
K

j

*>

I

19 Ŝ ra
Sí a lv&»~

' Miklós)

Jusztina
(Nagy Simon)

Karolina I. Károly Elek Mihály
(Peley t (Köpeczi (Marjay
Ádám) Kóza) Sára)

dézai-ág.

Eva. II. Mihály

t
II. Dániel
kir. táblai

Ülnök 1791.

(Bécsey Ágnes f)

Zsuzsa Imre Sára
(Szent-Iványi dézsi jegyz f

József) (1. Szilágyi Zsuzsa

^ 2. örmény leány f)
Abigél. Lidia. K|j^; Wc . fop^.

a'S.
SB CDT n

') Családi közles Hodor K. szerint,
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Imre, ki az etöobi lapon.

déztá jegyz
(1. Szilágyi Zsuzsa
2. örmény leány, f)

1-tl Polexipa. Zsuzsa. Róza Janka. Kata II. Imre Fercucz

(Ispán István (Péter ügyvéd 1845.

Tiirében) Fer.)

II. t á b 1 a.

1. Sámuel, ki a* L iáblán.

(N. N.)

II. Sámirél 1787.

kir. pénztára.
Marosszékben.
(íszlay Kata)

Ezsébet I. János Kata Ágnes
(Pataky (I. Vida Ágnes (Zsigmond (Medgyes
József) 2. Bodó Júlia) Albert) Lajos)

£UI.Sáinuel ^IÍI.József II.Károly Zsuzsa Anna Róza ö IILSándor
<*(tóki Yisky g (Nagy (Torday (Szilágyi (Benk (Becsky ^ lak. Maros

Róza) Eszrer) Erzse) Imre) Fer.) István) £.sz. Királyban

j

g (Máthé
-i- Anna)

II. Farkas

f 1849.

elesett.

III. János.

LLajos. Ilf.Károly. IV.József. Albert. Erzse. Karolina.

II. Sándor. II János,
színész Pesten.

IV. Sámuel

f

II. József. Kata
f

Ignácz. 1L Sándor

f 184S. körül.

A család czímere I. Imre pecsétnyomata szerint a paiss udvará-

ban horgony, melynek tetején korona áll, a háttérben tán mellvas. A
paizs fölötti sisakon három strucztól leng,

Ugy látszik, - e családból eredt azon Szilágyi T a m á s is, ki Dru-

getyevith Horváth Judit els férje volt a XVII. században. Még való-

színbb, hogy ebbl eredt azon Szilágyi Mihály, kinek neje Druge-

tyevith Horváth Anna (elbb Rettegby Mihályné) volt felesége, leánya

pedig Szilágyi Borbála káli Kún Mihályhoz ment férjhez, miután

ezen Borbálának férje káli Kún Mihályról szállottak a marosszéki

birtokok a leányágakra.
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A család utóbbi nemzedékébl Jó z s ef 1791-ben királyi hiva-

talos volt. Idsb Károly táblabíró, és ifj. Károly aljegyz és le-

véltárnok Marosszékben 1848. eltt Sándor dulló biztos 1836. kö-

rül. Imre Dézsváros fjegyzje. Mihály BelsÖ-Szolnokban szegé-

nyek ügyvéde 1848. eltt

Szilágyi család. (Székely-Kecsárdi) Törzse Szilágyi András
BorosJenröl írta eló'nevét, és boros-jenöi és íugosi fkapitány

volt. Egyik fia II. András nagyváradi fkapitány (?) kinek leányát

Annát Fráter István vette nül. Másik fia I. János nerazé IIL

Andrást, Aranyosszék fftkirály bíráját, l
) kitl a család tovább ter-

jedt, azonban családfánkon csak V. Andrásig, ha csak ebben és

testvéreiben ki nem halt.
2
) Az ismert családfa

3
) következ

:

II. András
n.-váradi kapit.

Anna
(Fráter István)

I. András
boros -jenó'i és

Íugosi kapitány

IV. András

I. János

III. András
Aranyosszéki
f kir. biró.

László
1771.

(Valkay
ZsiiKsa)

Bora
(Csulay

Pál)

V, András. Miklós.

Szilágyi család* (Báró f) Eredetét nem ismerjük följebb azon

Szilágyi Péternél, ki külföldön tanált, 1696-ban értekezéseit adta

ki, és, nagy-enyeái tanár volt. Kiadott egy magyar nyelvtant is, és a

nagy-enyedi coliegium okiratait összeszedve rendelte. *) Fia Sámuel
szintén külföldön végzé tanulmányait, azután Bécsben as erdélyi udv.

kanezellariánái ügynök, innen az erdélyi kir. tábla ülnöke lett, és bá_

róságra emeltetett. Meghalt 1771 -ben.
5
) Még 1740-ben adta ki Bécs-

ben „Keresztyén Senec

á

tf
-ját. Érem és könyvgyjteményét a

m. vásárhelyi iskolának adományozta. Fia József a szászvárosi

ref. iskolára tett 3000 m. f. alapítványt, s képe ma is ott az iskola

termében látható. Benne ága kihalt

') Apor, Synopsis Mutationum 291,

') Hodor K« Doboka várm. 232 ?

*) Décsey Miklós kosi. szerint.
4

) Benk Trangylvania gen. 11. 263.

*) ITgyaa ott 500.



SZILÁGYI. 717

Szilágyi csalid. (Veresegyházi) Ismeretes közülök János,
ki 1638— 39-ben Doboka vármegye alispánja voít *)

Sailágyi csalid* (Székely földvári) Erdélyben Aranyosszékben

birtokos család. Legutóbbi nemzedékrende 2
) következ

:

János
arany osszt*ki

alkic Wró.

József János Sándor András Miklós Pál
m. kir. nyg. kapii dttlló-biztos Ecskán volt orvOB fszámvev
kamarai X8Í5. gazda tiszt. f 1863. Kolosvárt

számv. tan. ^__
j^

N. Euyeden (m.-csttgedi
'

Virgil. nT*
* ^ad. f

^yök Pap Antónia)

Pesten tábori lelkész, *2I!lélia)' Miklós
tigyyé*d. Kornélia

f 1868. jnl. 2.

Jánosnak, ki aranyosszéki alkirálybiró volt, fiai közül József
Budán a m. kir. kamaránál számvevi tanácsos volt. János nyugdi-

jas százados magtalanul halt el. Sándor 1810-ben Aranyosszék dulló

biztosa. András Torontál megyei Ecska helységben gazda tiszt volt.

Fiai közül, kik k&tholizálíak, Virgil (szül. 1824 nov. 27.) ügyvéd,

iró, 1861-ben országgylési képvisel. Testvére tábori lelkész. Miklós
jeles orvos N. Enyeden. Meghalt 1863. jun. 4-én kora 69. évében. Leírta

a Borszéki fürdt, és 1849 ben „A' rabbi átka" czimti poL köny-

vecskét adta ki. Pál Kolosvárott tartományi fo" számnévségi tanácsos,

ennek fia Mik ló s ugyan ott megyei törvényszéki ülnök.

Szilágyi csalid, (Radnótfái) Ismeretes József, ki l72S-ben

kincstári számvevségi tanácsos.

Szilágyi család. (F. bányai) Közülük Sámuel szolgabíró Fa-

garas- vidékén 1825. körül ; i fj. Sámuel ugyan ott levéltárnok 1832.

körül.

Szilágyi család. (Dézsi) Közülök István Dézs városánál al-

hivatainok 1820. körül, József adószed 1848-ban.

Szilágyi csalid. (Gogánvárallyai) melybl J ó z s e t Kükfiliö

megyében ügyvéd 1836. körül.

Szilágyi cíMliád. (Sepsi-szeut-gyorgyi) Közülök Sándor Sepsi-

Szent-György kiváltságos város tanácsnoka 1815-ben.

') Hodor, Doboka várm. 231. 436.
a
) L. eletérl adatokat Magyar írók í. 557.
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Szilágy! Nagy család. Melybi Dániel Maros-Vásárhely ta-

nácsnoka 1848. eltt. Ifj. D á n i e 1 ugyan 1845. körül.

itatlak család. Heves vármegye nemessége sorában említi

Fényes E. "Geographiájában.

Szilassy család. (Szilasi és pilisi) Régi nemzetség, melybl
Szilassy György 1453-ban testvérével Vinczével, a ki 1455

—

1475. váezi püspök volt *) V. László királytól hséges szolgálatiért

Fest megyében Pándot és Pilist kapta királyi adományban. ft

)

Nevezett Györgynek fia Bálás 1477-ben többek közt Nógrád

megyében Losoncz-Tugárt Derecskéi Péter magva szakadtával kapta

Adományban Mátyás királytól,
H
) és bírta maradékaival együtt, söt bírja

családja máig.

Balásnak fia volt F e r e n c z , ennek fija volt II. György, ki

1562-ben I. Ferdinánd in. királytól többi jószágai közt Losonez-Tugárra

is új kir. adományt nyert. 4

)

Adatok hiányában az izröl izre való származtatást nem folytat-

hatván, csak a következket lehet eléadnunk

:

1617-ben Szilassy István mint Losoncz-Tugár birtokosa emlí-

tetik.
b
) Ennek fiai lehettek I. András ésIL István, ki 1655-ben

mint amannak nagybátyja említetik.

I András 1633. oct. 16-án vette nül Liberchey Juliannát, ki

1653. febr. 21-én halt meg, és kitol gyermekei voltak : Zsófia Far-

kas-Jstvánné, Borbála (meghalt ifjan) Judit (meghalt 1653. eltt)

és II. András ki 1670-ben már házaságban élt pethöfalvi Peth
Annával, 1684-ben Heves, 6

) 1689—1690-ig Nógrád megye másod

alispánja volt.
7
) 1675-ben Panyi-Darócz birtokosai közt is eléfördúl.

Meghalt 1709. eltt. 8
) Ennek lehetett többi közt fia István, kitöi a

család leszármazása következ

:

') Deserici, História Eppatus Vaciensis Supplem. pag. 8. szerint 1464-

tol 1473-ig. Schematismus Dioec. Vaciensis 1835. évre XLlil. lapon szerint

1455— 1475-ig. Mocaáry Nógrád várm. leírása I. köt. 81. lapja *z€rínt ezen

Vincze püspökrl maradt a példabeszéd : , Véréi vsUS Vdczi Vincze tesztelte el

Vqcz üároitának virág vasárnapi vas váárát.
5

) Mocsáry Ant. Nógrád várm. leírása I. 81.
3

) Ugyan ott I. 82.

•) Ugyan ott 1.82.
4

) Nógrád várm: levéltár

•) Regestrum insurrectionis C. Neogr. 1684. mely szerint ekkor — ágy
látszik — Nógrádban az egész ezilasi Szilassy családból egy maga élt.

7

) Pjotoc. Neogradiensis anni 1689—90.
8

) Protoc. C. Neogr. anni 1709. hol már es&fe foyegya emlífefik.
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I. tábla.

István

(Darvas Zsuzsi ózv. 1705.)

I. Ádám
1734. 1755.

(Egry Zsuzsi)

Ferencz 1734.

(Gellén Erzse)

Mária
(Fáy Zsigm.)

II. Ádám László
1755. 1755.

(Szántói Szabó
Maiin

I. József
sz. 1755. f 1836.

korona-r
(t.Mocsáry Bora
2. Dessewfíy N.
3. Inczédy Kata

f!847. k.)

l-t. Janka 2-t. Teréz 8-t.

(. ítkabfalvy (Csorna
András) Zsigm.)

Sándor Zsuzsi I. János
1755. (Pukv 1755.

Lás/.ló) (Szemere Mária)

"Folyt II. táblán.

2-tól Béla. Gyula. Aladár. Paulin. Irma

György Ágnes Mária
sz. 1808. (b.Gyorfly (Pély
Pest v. Pál) Nagy
alispán. András)
(1. Csorna

2. Freyburg (Tornallyay Klára
Petronella) Terez) 2. Szilassy

Bora)

II. József
helytartó

tanácsos

(1. íthédev
Klára.'

Ferencz
sz. 1793

f 1841.

Göinör v.

alispán

Miklós
Szügyben

(Trajtler Amália)
i

—

» » - ..*—
1

N. N.

László. Géza. Pál.

í-töl György. Béla. 2-tól Elek. Klára. Bora. Ilona. József.

II. tábla.
I. János, ki az I, táblán.

1755.

(Szemere Mária)

Ferencz. II. János Mária. Erzse
(Fáy Krisztina) (Isáak László)

r~
László f 1852?

tbiró, egyházi fgondnok.
(Bay Julianna f 1854.)

István János
Pest v. f (Dobozy
szbiró Ríza)
(Ivánka f

Etelka)
N. N.

Etelka. Ida.

Kálmán Fáni Janka. Julianna Zsuzsi
(Kenessy (1. Irsay Pál 1851. (Viczián (Kovásznai
Kornélia) 2. Reindl ó'rnagy) Antal) Kovács)

felsír
1 Ag08t>

István.
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f

E táblázaton I. Ádámnak fiainál két ágra szakadt a család, a&

egyiket II. Ádám, a másikat L János terjeszté. II. Ádám ágán

Legnevezetesebb férfia volta családnak I. József, ki 1755.

mart. 8-án Losonczon született Hivatalos pályáját Nógrád megyénél

kezdte, hol 1790 ben fszolgabíró lett, majd fjegyz, 15 évi megyei

szolgálata után a kir. tábla ülnöke, személynöki, országbírói, és nádori

itélömester lett, utóbb 1819. nov. a hétszemélyes tábla bírójává, vál.

bels titkos tanácsossá, Sz. István rend vitéze, Torna vármegye fispán-

jává neveztetett, 1832—6. évi országgylésen pedig a sz. korona révé
választatott Meghalt 1886, jul 2-án, kora 82. évében. Lesoncz-tugári

birtokát rendbe hozva, arra 1804-ben új királyi adományt vitt és abban

octob. 23—25-én, valamint némi ellenmondások megszüntetése után

1808-ban újólag beiktattatott *) Két els nejétl egy egy leánya ma-

radt, mint a táblán látható ; harmadik nejétl Incajédy Katalintól két

leánya és három fia maradt. A fiúk ezek:

1. II. József, ki a m. kir. helytartóságnál titkár, 1836*töl ta-

nácsos, az 1846. évi erdélyi országgylésre kir. hivatalos volt Els
nejétl gyermekei :

a. III. József 1844— 1848. körül a m. kir. helytartóságnál

fogalmazó (f 1855. körül) b. Eduárd a mérnök karnál 1847-ben

kapitány, magtalanul múlt ki, c, F erén ez cs. kir. kapitány volt,

d. Sándor uhlánus erzedbeli hadnagy megltte magát Második nejé-

tl Freyburg Petronellától gyermekei a táblán Játhatók.

2. Ferencz szül. Oömör megyében Serkében 1793. jun. 8-án.

Giíinör megyénél viselvén hivatalt, ott fszolgabíró, 1827. oet, 29-tl,

1836-ig alispán volt. Meghalt 1841-ben. Kéjétl Toraallyay Teréztöl

négy fia maradt, kik közül Miklós Nógrád megyében Szügy hely-

ségbe házasodott, nül vévén ott Trajtler Amáliát, ki 1863-ban meg-

halván, tle gyermekei maradtak.

3. G y Ö rgy Pest megyénél elbb a!~, 1836-tól 1841-ig fszolgabíró

volt. (szül. 1808. körül) lakik Pándon, hol gyönyörükértészgazdaságot

folytat Kétrendbeli házasságából a táblán látható gyermekei vannak.

I. Ádámnak másik fiától I. Jánostól másik ág származik. Ennek

fiától II, Jánostól unokája László táblabíró és a kecskeméti ref. egy-

ház kerület f gondnoka volt. Meghalt 1852-ben. Nejétl Bay Juliánná

-

»} Mocsáry A. Nógrád vára. leírása I. 83. 111. 33.
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tói Öt leánya, és három fia maradt, a fiúk közül István (lak. Dáno-

son) Pest megyének 1841-tl al-, 1845-tl fszolgabírója volt 1849-ig,

ismét választott fszolgabíró 1861-ben, a lemondásig.

Nógrád megye nemesi összeírásában találjuk a következket, kik

közül némelyek a táblázatról hiányzanak ; úgymint

:

1711-ben él G y ö r g y és A n d r á s.

1720-beöPál, ki akkor ott szolgabiró volt 1730-ig*

1784-ben F éren ez, Ádám, Pál és József.

1755-ben György Pálnak fia, Adám ? László, Sánde^
ós J á n o s.

Tán e családból voltak : Minály is, ki 1684-ben személyesen

insurgálí, és D á v i d, ki 1705-ben a nemesi fölkelésnél gyalogsági had-

nagy volt, 1711-ben a forradalom alatt a honn maradtak közé volt írva.

A család ezímera a paizs udvarában íélkerékhl kiemelked

egyszarvú.

A család reform, vallású.

Ugyan e család egyik ágának tartják némelyek azon Szilassy

nemzetséget is, melybl János 1613-ban Nadányi Gergelyiyel N.

Váradon Báthori Gábort megölték, *) miért a medgyesi toronyból kivet-

tettek. Azonban ez valószíntlen. Ezen Szilassy János lovas százados ho-

mályos állású családból eredt,mesterségére nézve egykor kobörlo-tnolnár

•olt utóbb bélyegzett emberek fnöke lett és a törökök eltt, valamint

a magyarok eltt is a török háború idejében Bocskai alatt tnt fel, és

utóbb katonai tehetségénél fogva kapitányságig (tán ezredességig) emel-

kedett.
a
) Ennek fiai lehettek azon Szilassy János és Miki és, kik

Bels-Szolnok vármegyében Árokháza pusztára és Csanádban Dorozs-

ma és Szent-Mihály puszta telekre új kir. adományt nyertek 1675-ben. 3
)

1460-ban a Dunántúl birtokos nemesek voltak Szilassy (így Zy-

lasi) István fia Domokos, Mihálynak fia Pál, és végre Tamásnak

unokája, Istvánnak fia Benedek. k
) Mindezek sziatén más családbé-

liek lehettek.

Szilassy esaládL Nógrád megyében Szent-Iványon székel ezí-

merleveles nemes család, mely czimeres nemesieveiét a XVII. század-

ban (ha jól emlékszem 1630. táján) kapta.

') Nadányi Flóra* Hang. 357. Kemény János önéletírása. Kiadta Özá-

lay L, 82.

*) Bojthi Gásp. Engelnél Monumenta üngr. 353. 355.

•) Liber Regius folio 562.
4
) Kaprinai Hung. diplom. II. 447.

taAQYj&cm&zÁQ csalídai x. köt. 4$



122 SZ]LAY.r*~SZILVÁSSY.

E családból A ú t a 1 mint hzg Eszterbázy uradalmában gazdatiszt

Pest megyébe Túrára, és innen végre mint már pénztári tisztartó Lévára

telepedvén, és 1817. april. 24-én Nógrád megyétl nemesi bizonyít-

ványt kapván, azt 1822, ang, 30-án újra Feréncz, Antal, János,
Gábor és Károly fiai neveinek beiktatásával kivette. Nevezet-

tek közül

Gábor elbb hzg Eszterházy uradalmában ügyvéd, 1850. után

a Nógrád megyei cs, kir. törvényszék ülnöke volt, jelenleg 1862-tl

pedig Hont megye kinevezett els alispánja.

A család másik ágából Nógrád megyei Szent-Iványon most is

laknak.

Tán szintén e családból volt Szilassy János, kinek nejétl

Czesznák Rozáliától leányát Klárát Kabzán András birta feleségül.

Szilay család. Közülök G y ö g y 1 732-ben Gyr vármegye es-

küdtje volt.

Szilcz család. Szabolcs megye nemessége sorában áJL Lajos

ott 1836—1841. aug. 5-ig alügyész, aztán 1844. dec. 2-tól 1849-ig

fszolgabiró volt a nyirbátori járásban. Ferencz ott esküdt 1838

—

1849-ig.

Szilczné szül. Szoboszlay Janka birtokos Nagy Halásziban.

Szüler család. Sziller Ferencz Sopron sz. kir. város egykori

orvosa 1840-ben V. Ferdinánd királytól magyar nemességet kapott, és

1841-ben nevét Szillé y-re változtatá. Fia Sándor huszár kapitány.

Szilley család. Lásd Szüler,

Szilva család. (Baroki) Szilva máskép Szilvaközi család szár-

mazásából ismeretes a következ *) nemzedék :

Mihály
'"""

Miklós
~~*

Boldizsár

Márta
(Szarka Péterré)

Szilvágyi család. Vas megyében virágzott, ott bírtak bajdaa

Szilvágy helységben ; 1418-ban éltek Szilvágyi János fiai Imre és

Benedek. 2
)

Szilvaway család. (Kecsét- Szilvási, és cseszeliczki) Erdély s

') Perbeli genealógia szerint.

') Fejér, Cod. dipl. tonio X. vol. 6. |>ag. 111. és 136.
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családa, mely az oklevelekben e két, söt több elnévvel fordul elé. Bir-

tokviszonyaikra vonatkozó oklevelek és peres iratok oda mutatnak,

hogy a Doboka megyei Kechet Szilvás, Kolos várm. Mezö-Szilvás, és

a tordai Magyar-Szilvás egy s ugyan azon
;
még pedig gazdag család

birtokait képezték.

Okleveles emléke a családnak a XIV. század derekáig terjed fel.

1367ben Szilvási (de Zylvas) Pálnak fia András Szilváson birtokos

volt.
]

)

1376-ban Szilvási Dénes fia Péter Doboka vármegyében Szil-

vás helységet elzálogosítja 50 márkáért Teoki Tamás, Teoki Antal,

Kecheti Gergely, és Kecheti Jánosnak. 2
)

1394-ben Pé t e r mester Veréb György alvajda fia, (filius Georgii

de Veréb vicevayvodae) beiktatja Szilvási Pál fiát Andrást Torda

megyei koppáni jószágába. Ezen Andrásnak és fiainak Bertalan,

Bálint és Jánosnak, valamint testvérének Lászlónak 1407 ben

Barcsán Peres Mihályné Detrek Ilona Torda megyei Gerestelke hely-

ségét birtokukba engedi. Ezekbl következ származás derül fel

:

I. tábla.

Pál
r—

•

*
;—

»

László András
1895. f

~Be7talaii Bálint János
"*

1407. 1407. 1407.

Itt a származási kimutatás megszakad.

1456-ban Hunyadi János és húga részére Kolos és Torda megyei

jószágokról kelt kir. iktató parancsban találjuk Szilvási B a 1 á s t egyik

királyi emberül kijelölve.
s
) Ezzel egykorú volt

Szilvásy Bálint 1446-ban tordai esperes, fejérvári prépost. *)

A XVI. század elején kecset-szilvási Szilvásy Kristófot talál-

juk, kinek 1502-ben neje Bethlen Kata volt,
6
) és a ki 1505-ben Csesztvei

Barabás Lénárt és Kecheti Lászlóval II. Ulászló királytói adomány-

') A kolosmonostori convent kiadványai szerint Décsey Miklós szíves

közlése után, ki e család származására vonatkozólag a legtöbb s hitelesb ada-

tokat szolgáltatta.
3
) Ugyan a kolosmonostori convent kiadv. De*esey szerint a követke-

zkkel együtt.

*) Teleki, Hunyadiak kora X. 496.

*) Bsereday Arit Notitia Capit. Albensis.

*) Hodor K. szerint.

46*
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ban nyeri B. Szolnokban Theurpen, Kemene és A. Gyékénes egész

falukat, kodori, f. gyékénesi és péterbázi részjószágokat és Doboká-

ban Kecheti Péter magvaszakadtén egész Recbet helységet; a beik*

tatásnál Kechet és Kod orra Bethlen Miklós nevében Szilkereki Lu-

kács, Péterházára pedig Bogdán moldvai vajda nevében Vajda Deme-

ter ellentmondott. 1514-ben Kristófot és nejét Katát a boncznyíresi

jószágokba Szapolyay vajda beiktatni parancsolja, itt is az iktatásnál

ellentmondtak Nyíresi Tamás fiai Tamás, János és Miklós,

Említett Szilvásy Miklósnak neje Kata 1638-ban már özvegy

volt. Fiai Márton és' András Eurdeog Fereneztol 1 000 m-ftért

zálogba veszik a n. esküllöl, ördög- keresztri, fodorházi, sólyomkÖi,

szent-katolnai, kovácsi, újfalvi, és eugroezi réazjószágokat, a nagy-

esküili kházzal együtt a kolos -monostori convent eltt. Ezenkívül

Márton beiktattatik Majláth István vajda parancsa mellett Veres-

egyháza helységébe, de a beiktatásnál Kéndy Ferencz képében Szent-

egyedi Bálás meztelen karddal ellent áll.
1

)

A két testvér nvére, Kristófnak leánya Z s ó fi a Kendy Gál fiá-

hoz Kendy Mihályhoz ment nül, a ki végrendeletében 1538 ban nejé-

nek a lónai, válaszútij iosádi, borsai és a báthoki részjavakat oly ki-

kötéssel hagyományozta", hogy azt a Kendy testvérek 1000 in. for. le*

tétele meilett magokhoz válthassák.

Márton és András testvérek — nem tudni , mi okon , —
nótáztattak és a tolok elkobzott kechet-szilvási, bancznyiresi, iklód-

szent-iványi javakat Izabella királyné 1548-ban hívének Gyulay Mi-

hálynak adománvozta. Andrá3 1540-ben már nem élt; ekkor már

özvegye és árvái János, István ós L á s z ) ó említetnek , mint

a kiknek Járáy Margit 228 mforintb&n elzálogosítja Tarda megyében

a n. oklosi részjóezágot Ezek szerint

Kristóf ágazata igj áll :

II.. tábla.
Kristóf

1502. 1614.
(Bethlen Kata)

Zsófia Márton András I5S8.

(Kendy Mihály) 1538. nótáatatott

móiáztatotf. (Márta, özvegy 1540 )

,

. J
-Jánod István László

X540. 1540. 1540.

*) KolosBöonostori conv. Déoeey sz
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XJgy látszik —"liögy a Szilvágyak ma is él ága, mely itt a IV.

táblán látható, — ezen II. táblán álló András vaiamellyik fiától,

(tán Jánostól) eredt, azonban az adatok hézagossága ezt eldönteni nem

engedi; és mieltt ezen máig él ágazat származását bemutatnék,

még egy más ágat kell felmutatnunk, mely a XVII. század els felébén

valódilag fiusított vonalon terjedt kihalásáig, mintegy 1639-ig. Ezen ág

ismert kezdje mez szilvási Szilvássy Ambrus, kinek atyját Já-

nos t 2
) és eldeit az eddig közlött táblázatokon kimutatni nem tudjuk.

Nevezett Szilvássy Ambrus állítólag ágának utolsó fitagja

volt. Élt 1469-ben, midn Küküliöben Sáliban birtokát Byró Benedek-

nek 26 arany forintért elzálogosítja. Két fia Gál és András magnói-

kul halván el, egyetlen leánya Ilona Cseszeliczky Mátyáshoz ment

férjhez, és a kihalt ág si birtokát Kolosban Mez Szilvásnak felét

férjével együtt 1498-ban II. Ulászló királytól fölkérte, és adományiíag

meg is nyerte. Azonban ez csak is a családnév megalapítására szol*

gált, mert magát a jószágot még ugyan azon évben farnasi Veres Bene-

dek özvegyével Somkereki Erdélyi Ilonával elcserélték Torda megyé-

ben a mikesi jószágért ós Szelistye helység egy negyed részeért2) Ne-

vezett szilvási Cseszeliczky Mátyás IL Ulászló királynak udvari

szolgája lévén, éttl hü szolgálatiért 1504-ben Torda megyében fekvÖ

puszta-egresi, magyar-peterdi, és az indali részjószágokat kapta. Ugyan

ez évben adományban kapta magvaszakadt Járai Ferencz birtokait

u. m. egész Remethe helységet, a f. és alsó-járai részjószágokat , Kis-

Oklost, és Kis-Bunitát. A beiktatásnál azonban ellentmondtak Járai

Bálás és fia László, Járai László, Járai Bernát és fia Miklós, Lupsai

Miklós és Pál testvérek, Hosszu-aszói Gergely és fiai Mátyás, Mihály,

Márton, Miklós és Péter, Petheri& Imre és P. Lászlóné Dorottya,

Szilvási Ilona (Sz. Ambrus leánya) els férje Cseszeliczky

Mátyás halála után másodszor férjhez ment Gyerffy Szalátielhez,

gyermekei els férjétl Cseszeliczky Mátyástól András, János és

Imre anyjok családnevét a Szilvássy nevet vették fel, saját vezeték-

nevöket elnevíil viselvén ; így támadt a cseszeliczki Szilvássy család,

melynek osaiadfája 8
) Qgj ágon a kihalásig kvetkez

:

!

) Décsey adatai szerint Ambrusnak atyja ^ánoe iett volna, de kér-

dés : melyik ?

*) Décsey Miki. és Bodor K. szerint.

*) Ugyan azok szerint.
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Hl. tábla.

Szilvássy Ambrus
de m. szilvás.

Pál

f 149ö.

I. András Hona 1498. 1505.

f (1. Cseszeliczky Mátyás
2. Gyeröffy Szaláthiel}

Cseszeliczki

Szilvássy II. András
1525. 1532.

Cs

János

t

István.

Sz. János
1516. 1532.

(peterdi

Hosszaaszói
Potentiana)

JL
III. András István

1557. 156S.

(Valkay Magd.) (Ebeni Kata)

IV. András Ilona

(Tordai Bora) (Pápay
Balázs)

Erzse
(Toroczkai

János)

Imre
(Mihález
Ilona)

II. Imre
i 1

III. Imre
tordai föisp.

1582.

Cs. Bz. Bora
1525. 3l>.

(l.Kabós Zsigm.
2- Haray Sebestyén)

Haray alias

Szilvássy Kata
(Szabó Páíae* 1582.)

t
-~* 1

Tordai SziKasy
Zsigmond deák

Tordai Szilvássy
Anna

(tordai Jobbágy
Istvanné)

Anna
(Torma
István)

II. Mátyás
tatár

rabságban

t

Boldizsár
tordai fispán

f 1639.

(Perneszy
Erzsébet)

Erzsébet Bora ?

(Henter (Gyeröffy
Pál) Per.)

E táblázaton. Szilvássy Ambrusnak leányától Iloná-tól Csésze

liczky Mátyás nétól látjuk a cseszeliezki Szilvássyak leágazását. En-

nek tiai közé I. I m r é t
,
(kinek neje Mihález Ilona Lugosy Istvanné

lett,) egy írónk után ^helyeztük. Tle ered II. és III. Imre, ki 1582-

ben Torda vármegye fispánja volt, és bírta Szilvást
;
Csürülyét és

Szelistyét Torda vármegyében.

Jánosnak a táblán álló bárom gyermekén kivüí még többet is

tulajdonítanak, azonban ezt a chronoiogia valószíntlenek tanúsítja, &

)

mert e János aligha egy személy azon Szilvássy Jánossal, ki 15ö2-ben

Kolosvár mellett Léta vár ostromakor 3
) ennek fölrepitett romjai alatt

lelte halálát.

') Hodor Károly, Kemény József „Laterculi genealogici" czimü gyjte-

ménye nyomán. Décsey szerint — úgy látszik — ezek nvére volt volna Sz.

Erzsébet Bo gáthy Andrásné is.

2
) Szintén Hodor K. szerint, ki Juditot Virginás Petemét , Borát

Koszra Istvánnét és Annát Kemény Gyórgynét is e János leányaiaejk irja,

azonban ezekrl alább leszen szó.

), Kvári, Erdély tört. III. 176.
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Jánosnak Hosszuasszói Potentiánától egyik íia látván, Hodor

szerint Ebeni Katát birta nül, e szerint o lett volna azon István,

ki J

) alsó-járai predikátummal élve, 1602-ben ezer m. forintba nöi

hozományképen a f. és alsó-járai, m. szilváai, n. és kis-oklosi, remetei

ivánfalvi, k. bányai, peterdi, berkeszi, csáni, és boldóczi jószágait ne-

jének hagyományozta. Leányában Ilonában Pápay Balásnéban ága

kihalt.

III. Andrásnak nejéül Valkay Magdolna íratik. a
) Fia IV

András Torday Borát birta nöíil. Ez lehetett azon András, kit gróf

Eszterházy Miklós 1628-ban a török portára követül ajánlott. Ennek

négy gyermekét ismerjük: Í.Annát 3
) Torma Istvánnét, 2. II, Má-

tyást, a ki III. Imre magvaszakadtán birta Szilvást, Szelistyét és

Csürülyét, de tatár fogságba esvén, azokat édes anyja zálogba adta

;

3. Boldizsárt, kirl alább, és 4. Erz sébetet^HenterPáinét; és

éhez számítják még Borbarát Gyeröffy Ferencznét 5
) is.

Boldizsár ez ágnak, söt családjának egyik legtekintélyesebb

tagja. Nejét Perneszy Katát azok közé számítják, ki után Báthori Gá-

bor hálóját kiveté. Boldizsár 1 602-ben B. Zsigmondot kikiséré. Báthori

Gábor notáztatja és ekkor vingárti jószágát veszté, de kimenekül.

1606-ban követ a moldvai vajdához, 1607-ben országos tanácsos a

kath. f rendek közt, 6
) egyszersmind a fiscalis uradalmak bérlje.

Utóbb Torda megye fispánja. Meghalt 1 628. körül magtalanul. Öz-

vegye Perneszy Kata, ki elbb Pálfy Jánosné, másodszor Keser Já-

nosné volt, a visszakerült viogárdi és ohábai jószágokat Mikó Fe-

rencznek és Józsefnek engedte át 1630. jan. 26-án. Ugyan ott és he-

ringfalvi és más. 17 helységbeli részjavait még azon évi febr. 15-én

Zólyomi Dávidnak és Apaffy Györgynek enged? át. 1634-ben anyósá-

nak Torday Borának és sógorának Szilvásy II. Mátyásnak átengedett

Szilváson egy puszta házhelyet, Csürülyén ós Szelistyén két puszta

házhelyet a curialis funduson, melyeket halálok után mint öröküket

birhassanak. 1636. april. 19-én a Mikó Józsefrl maradt virjgárdi jó-

') Décsey M. a kolosmoaoston conv. reg' ;truaaai szerint.

2
) Hodor K. uzenut.

s
) Miké Sándor gyjteménye sasermt ez Erzsébet lett volna.

*) Ki Hodor szerint Judit 4b néhol Zsuzsinak iratik.

b
) Hodor K. szerint.

•} Erdélyi egyház tört. adatok 1860. 237. A család különben az unifária

egyházhoz tartozott, legalább a kecset-szilvási ág. Székely S. Unítária vallás

tört. 113. lap.
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szag iránt annak Özvegyével Macskáéi Juliannával szerzdésre lép, de

a birtoklás iránt 1637. mart. 17-én választott birák intézkedtek. Ha-

lála után pedig 1640. jan. 23-án a jószágot & kir» fiscus foglalta el.

Meghalt Feraeszy Kata 1639. aug. l&éii kora 77, évében a bolyai

kastélyban, melynek sírboltjában nyugosznak a Szüvássy&k hamvai.

II. Mátyás, kirl már szóltnnk
?
II. Rákóczy György alatt a sze-

rencsétlen lengyel hadjáratban részt vévén, tatár rabságba esett. Anyja

Tordai Bora, hogy fiát kiválthasa, annak apai örökségét Szelistyét

Benkö Bálintnak s nejének Pnlhakker Borának 600 tallérban, a szil-

váci és csürülyci jószágokat pedig 2600 m. forintban Szigetin Márton-

nak elzálogosította. Ki is válta fiát 1300 hu for. lefizetése mellett,

azonban a viszonlátás örömét nem élvezhették , mert Mátyás hasa felé

való útjában elhalt, és ágát sírba vitte. Leány testvérei a fiúágat ííletö

szilvasi javakban nem örökösödvén , Mátyásnak minden jószága, és az

ekálogositotiakhozi jog is a kincstárra szállott. 1670-ben Bethlen

Miklós {a késbb gróf és -kanesellár) e javakat Apaffy I. Mihálytói

adományban kapta, és igy M. Szilvás, Szeüstye , Csürülye egészen, és

a k.-petherdi és indaii részjószágok a Bethlen család kezére jutottak.

A végzet azonban jobban kedvezett azon Sziivásy András ágá-

nak, mely elbb a Doboka megyei K e c h e t-S z i 1 v á s r ó 1, utóbb pe-

dig és jelenleg is Cseszeliczkérl irja magát. Ennek származási táb-

lája ') következ :

IV. tábla,

1. János

András
(Jaakafalvy
Magdolna)

1-tl Mihály
<le-@álfoíva.

Péter
15W). 1608.

exbiró

(1. Horváth Kata
2. Harangláb! Margit)

Zsófia

(Almády Gásp.)

Ersse István
(Torma 1630.

P^ter) (Hajéei Bonxe-
missa Rebeka)

2-tól Magdolna
(1. Szilágyi István

% Füzesi Katona
Pál)

*) Dá&ey Sf, kösl. aaeriat.
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István, ki a% ciö&bi lapon,

1630.

(Hajósi Bornemisza
Rebeka)

Péter
(3ánffy
Margit)

Sár*.

Miklós
(Szilvásy

Zsuzsa;

Zsuzsa.

Ii. Boldizsár
1668.

(n. megyeri
Keresztesi
Zsuzsa)

Druzsián*.

H. János f 1730.

(1. Czegei Vass Zsuzsa
2. Keresztúry Erzse

3. Kéméndi Várady N.
4. Inczédy Klára)

l-t. III. Boldizsár 2-t. Judit 4-t. Sámuel Ádám III. János Krisztina
(gr. Bethlen Bora) (Darvay sz. 1720. sz. 1718. sz. 1721. sz. 1716.

Fer. (MaraKríszt)fl809. f 1805.

Patában* ríIrT"1 (Némctby kii\ hívat.

__ "J™* Anna) (l.Bánffy

Bora Ilona Erzse Hunyadi alisp.

(Száva (1. Buda N.
Zsuzsi

(NaláczyCNaláczjr 1753.

Dániel) Gábor) (Bydes- Sándor) 2. Kendefty
kuty Judit)

Ferenc^ 'János. Miklós 18087

Miklós 1849.

(Gedó* Anna)

Erzse
2. b Gyrffy

Anna)

(1.o*d.

Kn
Gás?».

2. Mára
Izsák)

Farkas ás oi U&ny.

c

Sö

a

3?

Béla, Ida Gizella

(Pálffy (B. Kemény
Dénes) Géza)

Kati.

A tábla élén álló András volt talán az, ki 1603-ban az apáczui

ütközetben elesett,
l

) Nejével Jankafalvy Magdolnával kapta Kolor.

megyében a légbeni birtokot. 1590-ben három gyermeke János,-)

Péter és Zsófia Alroády Gáspárnó 3
) beiktattatnak Koppáni Ger-

gely magvaszakadtad a Torda megyei koppáni, csáni, indali, p. egeresi

szarkadi és boldvai jószágokba, azonban ellentoiondtak Székel Berta-

lan, Cheréni Márton maga és István , Gábor fiai neveikben is. Fiai

közül

Péter 1599-ben Kolos megyei szolgabírónak iratik, a mikor

Közép-Szolnok megyei Arpástó és Cheh-Horváthban fekv jószágait

») Wolph. Bethlen, tomo V. 409.

») E János lehet az, ki Dézsen született, külföldi egyetemen (Argen-

tínáé) tanait. 1591-ben mint pap a m.-vásárhely i ref. közzainaton beszédet tar

tott és azt kinyomatta Szebenben. Katholizált, és több értekezést is irt. Benk
Transylv. II. 348. 858.

s

) Ennek második férjéül Keady Mihályt írja fíodor Károly.
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elcseréli Bornemisza Anna, elbb Cháki Mihály, azután Zichy Rafael

fejedeimi udvarnok nejével Doboka megyei Centbe, Noszoly és Feke-

the belységbeli részjavakért. 1801-ben Szentpály Jánostói B. Szol*

nok megyében a láposi kerületben egész Libathon oláh falut 1400

m. forintért megveszi. Ugyan azon évben Kolos megyei Kalotaszeg-

ben , Valkón három jobbágyát elcseréli Perneszy Gábor gyámjával

B. Szolnokban a kozárvári és szunyogszeghi pusztabeli birtokokért.

1606-ban Lónai Kendi István Dobokában a boneznyiresi Szilvássyféle

jószágokat birtokába bocsátja. 1608-ban megcseréli azon megyei sza-

vai jószágot a Rudnay István s neje Almády Druzsiána szilkereki ésm.

palatkai jószágaival. Péter légeni elnévvel élt és 1612-ben (maj.

15-én) számzetett, de 1614-ben felmentetett. Els neje Cheh-Horváthi

Horváthi Kata volt, kitl a gálfalvi elonevet viselt Mi hály, Erzse
Torma Péterné, és István gyermekei maradtak. Második nej« a ki-

halt Haranglábi családból Margit volt, kitol egy leánya Magdojna
elbb Szilágyi Istvánné utóbb Katona Pálné, született Ezek közül

I*iván 1630-ban gyermekei és testvérei nevében ellentmondott

Kassay István itélmester beiktatásának Kolos megyei Kötelend, és

Torda megyei Indái, és P. Osánra nézve. Nejétl hajósi Bornemisza

Rebekától k ét leánya és két fia maradt, kik közül Péternek *) nejétl

Bánffy Margittól M i k 1 ó s fia és Zsuzsa leánya maradt, Boldizsárnak

pedig Keresztessy Zsuzsannától (n. megyeri Keresztessy Ferencz és

Béldi Kata leányától) csak is egy fia

János született. Ez négy ízben nsült, három nejétl hét gyer-

meket nemzett, 2
) ezek közül Ádám 1809. jul. 6-án halt meg, 1742.

körül nül vette Némethy Annát. IIL János rnagy és 1791. 92.

94-ben kir. hivatalos volt. Meghalt 1805-ben kora 84. évében, eltemetve

Koiosvárott a bels templomban." A család jelenleg Sámuel 3
) mar.adé-

kaiban él, kik közül Miklós 1849-ben a forradalomban tevékeny

részt vett.

Sámuel fiának Bálintnak 4
) János vagy Farkas fiától unokái

Sándor és. László Hunyad megyei fbiró.

A családból fordulnak még el többen "olyanok, kiket a tábiáza-

') Hodor K. szerint.
5
) Hodor e János testvéreiül írja azon négy leányt, kik a táblán leányai*

ként állanak
s

) Hodor és gv. Kemény József szerint Sámuelnek gyermekei P éter és

Zsuzsa Túry Lászlóné volt.

4
) Hodor K. e Bálintnak fiául írja Ádámot, V. Andrást — úgymond — ez

utóbbinak nejéül Éndes Bora iratik.
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ton elhelyezni, vagy megjelölni elegend adatok hiányában nem lehet.

Hlyének

:

Kechet-szilvási Szilvássy András 1566 - 1695-ig Doboka vár-

megye alispánja, közben 1585—88-ig egyszersmind föbiró ; ') ki úgy

látszik a IV. tábla élén álló Andrással egy személy.

Dobokai Szilvássy A n d r á s, 1595—1600. és 1509 -29. Doboka

megyei alispán, 1630— 47-ig alispán,
2
) (ha mind ez adatok egy sze-

mélyre vonatkozhatnak, mert véleményem szerint két személy, az

egyik András 1595— 1609. alispán és a másik An drás az, ki 1609

—

47-ig mint alispán és föbiró szolgált). A dobokai elönóv világosau

megkülönböztetésül használtatott az elbbi kechet sziivási Szilvássy

András ellenében. Ezen dobokai Szilvássy Andrások egyike, az elbbi,

lehetett a III. táblán álló IV. András, a Torday Bora férje ; a másik

dobokai Szilvássy András neje szúkereki Somlyay Judit jogán örökölte

jenöi birtokát, melyet Kendi Krisztinával a kechet-sziivási és tótfalusi

birtokért elcserélt, azonban 1616-ban ú.) adományt nyer több birtokai

között Jenre, benne magát statuáltatja, miért Kendi Krisztina képében

Giróthi Torma György ellentmond. Egy leánya 3
) maradt : Judit,

élö 1643-ban. Lehet, hogy ez volt azon J u d i t, kit elbb kezdi-polyáni

Veres István, utóbb galgói Rácz Péter nejének olvasunk. *)

1633-ban élt caeszeüezki Szilvássy András, mert ez évben

vele és Koszta Mátyással szerzdésre lép Szilvássy Bora kocsárdi

Csegezy György Özvegye, e nvére Szilvássy Erzsébet Bogátby

Andrásné, vagyonuk átengedése mellett holtig való tartást kötvén ki

magoknak. Ezek bizonyosan a III. táblára lennének helyezend'k, úgy
az itt 726. lapon jegyzetben említett három leány is Judit Virginás

Péterné, Bora Koszta Istvánné, (tán ez volt másodszor Csegezy

György neje) és Anna Kemény Jánosné is.

1641-ben Szilvássy Mihály máskép Szilv. Zsigmond Mihály Lo+
ránáffy Zsuzsanna fejedeleron udvarnoka és fpohárnoka elienemond

m.-szilvási, szelistyei és meurei birtokilletsége elzálogitására nézve
Szilvásy Pál testvérének.

') Hodor Doboka várm. 425. 435.
5
) Ugyan ott 426. 435. 456.

3

) H odor K. köil. szerint ennek (t. i.) Andrásnak Somlyay Judittól gyer-
mekei voltak még :• E rzse Eördögb Istvánné, Péter Drugetyevith Hor-
váth Judit férje, János, Zsófia elbb Almády Gáspárné, utóbb Kendy Mi-
hályné (ki a IV. táblán áU) Zsuasi elbb Zakariás Zsigmondné,. utóbb Nagy
Jánosné, és András.

') Hodor K. közi. szerint.
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1648-ban Szilv. Erzsébet Suky Pálné.

1665 ben Szilvássy Bálint, nejével Kenderessy Annával Hu-

nyad megyébl beiktattatnak a hátszegi Nagy-Osztrói birtokba. Ezen

Bálint 1662—1671 ben a portára követségben járt. Az erdélyi fe-

jedelemhez 1662. april. 17. Konstantinápolyból irt levelének pecsétén

eziinertil oroszlánt viselt, mely els jobb lábával kardot (tán buzo-

gányt) tartott. *) 1671. nov. 14. Drinápolyban kelt levelén „Szilvássy

B á 1 i n t
tí köriratú pecsétén kerék paizsban három nyílvesszt tartó

kar látszik.
2
) Alsó-Árpásért ezer aranyat fizetett Bornemisza Anná-

nak. Gyermekei Gáspár és Kata Buda Lászlónó , kik 1684. maj.

2-án osztoztak és azon évben Árpásfalut eladták Teleki Mihálynak.

1668-ban Szilvássy Magdolna Szigethy György neje volt

Léghenben.

1701-ben Sz. Kata tordai Vajda Ferenczné.

Év nélkül olvassuk a következket

;

Sz. Andrást, kinek neje szászczegöi Balogh Mária,

Sz. Anna, Makray Sándorné.

Sz. N. neje Hegyesy Amália.

Patai Szilvássy Péternek nejétl Folthy Zsuzsannától leánya

volt Zsuzsanna elbb somogyomi Torday Miklósné , utóbb kö-

vesdi Bóér Lászlóné.

A család czímere kerek vértben ketts farkú, ágaskodó oroszlán,

mely els jobb lábával buzogányt tart. A vért fölött zárt sisak, mely-

nek koronájából ugyan ollyan oroszlán emelkedik ki.

Szilvássy esalád. Pozsony megyében találjuk a XVL század-

ban, a mikor Szilvássy György 1550-ben Szénezen egy szlt vesz

zálogba Bély Miklóstól.

Borsod megyében e század els negyedében (1816) élt Szilvásy

Sámuel táblairó.

Zemplin megyében a Szilvásy család e század elején birtokos

Füzeséren. 3
)

Saflvay család. (Bellai és kis -öztankóczí^) Trencstn vármegye

elkel birtokos nemes családa, mely ott az elönévül használt két hely-

ségben és Kohanócz ós Kis-Lieszkón birtokol.

Családi közlés hiányában róla a következk tudhatók

:

•) ör. Kemény József gyjteményében Hodor K. azerint.

*) Ugyan ott.

s
) Bzfrmay G. Zemplin not. top, 376.
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159&-ban Duchen Zsófia elbb Tanách András utóbb Janicsek

György neje végrendeletében leányának Katának idÖsb Szilvay

'György nejének tetemes örökséget hagyományózott *) E végrendeletet

1657-ben ifj. Szilvay György Trenesin város tanácsa eltt ujolag fel-

ni uíatta.

1602-ben Dimiény András és Márton, apa utáni unokák és

Szilvay Já n o s és András anya utáni unokák Rudolf királytól

april. 29-én Prágában kelt czirneres nemes levelet nyertek.

1622-ben Szilvay ifj* György, nem különben András és ifj.

János testvérek részére Trenesin megye a czímeres nemes levelet

hiteles átiratban kiadta*

1636. sept. 23 án gróf Eszterházy Miklós nádor Baracskay Pál

magvaazakadtán Trencsén megyében a koronára visszaszállott Bella

egész helységet giletinczi Osztrosith Istvánnak adományozta, ki is

abba nov, 6-án beiktattatott. Ezen birtokot 1681*ben Osztrosith Má-

tyás Szilvay Istvánra átruházván, ez 1682. évi aprü 15-én I. Leopold ki-

rálytól több bellaí közbirtokos társsal, úgymint Marsóvszky Miklós,

Kürthy János, Borovszky István, János, Mihály és Zsuzsannával kir,

adományt nyert egész Bella helységre, és abba június 2-án beiktattat-

tak, ekkép került a Szilvay család kezére a Bellai birtok, melyet máig

is bir a család.

1 6q§. Húsvét utáni 5* férián nemes Kaczor Sámuel mint a Szil-

vay család meghatalmazottja Szilvay György czímeres nemes levelét

Trenesin megye eiötí kihirdetteti.

1680 ban Szilvay András armalisa ujolag ugyan ott kihhv

detletett

1736-ban éltek fi családból Pál és fia László, 170-ben

József.

E században legnevezetesebb tagja volt a családnak Szilvay

J4n o s íbbh megye táblabírája, és a trencséni evang. esperessóg fel-

%J«löje. Meghalt 1846. dec. 1 én kora 91. évében. Nejétol ebeczki

Tihanyi Teréztol utódait e táblázat mutatja :

János
fl846.

(Tihanyi Teréz)
fM»^MM Hill r * « UHUM m,,mmm .i.i, - wMbAwIí I W l

i» i^^wMlW __ — ii iili* u\ >« I « !

Sándor Fecenoz. Károly Hermina
1861-ben huszár (Fáy Albertná)
Trenesin kapit.
várin. fó^enz- 4b evang. e»p.

tárnok. ker. felügy*

') Szontagn Pás. köal, után.
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A család czíniere két rézsuto3 pólya által keresztbe osztott vért,

a jobbról balra vont vörös pólyán fehér pegazus nyargal, a háttérben

álló, balról jobbra vont kék szelemen fels és alsó részében egy félhold

és csillag ragyog. A paizs fölötti sisak koronájából ketts farkú arany

koronás oroszlán emelkedik ki, els lábaival arany markolatú kivont

kardot tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. *).

Szilvay család. A czímeres nemes levelet Szilvay Péter
kapta 1648-ban. a

) Czímere a paisjs kék udvarában zöld halmon arany

korona, melyen zöld ruhás férfi kar könyököl kivont kardot tartva,

fölötte ezüst félhold ragyog, A paizs fölötti sisak koronáján szintén

ollyan kar látható meztelen karddal. Foszladék jobbról aranykék, bal-

ról ezüstvörös. a
)

Szilvay család. Más neve Gallovics, lásd e nevén már

ismertetve e munka IV. köt. 317—318. lapjain. Ahoz adhatni, hogy a

nemesség szerz Szilvay Gallovics János elbb rendes ezrednél szol-

gált, utóbb a Bihar megyei nemesi fölkelésnél volt kapitány. ft

)

Szily család. (Nagy-Szigeti) Többféle Szily nemes család

van. Ez, melyrl szólunk — Nagy-Szigethrl írja elnevét és Pest,

Nógrád megyében honos. Tán sei közül volt János, 1653-ban Nóg-

rád megye táblabírája.

Ismert családfája Szigethi Szily Ádámnál kezddik, kit 1769-

ben Sár várott találunk, ettl a leszármazás következ :

Ádám
1769.

(galanthai

Balogh Kata)
i'

" *
'

* "i

Józief
tornai fispán

eptemvir f 1824.

(l.hügyei Farkas Téréi

_________ 2. Pridecíky Eóza)

Antal János Karolina Mária

f (Csernyus Kata) (Fáy Barnabás) (b. Splényi
Ignácznó 1807-tl)

•• ' " —~-
' '

""* ''' ——

i

István Barnabás Borbála. Mária
Nógrádi volt Pest v. szbiró (Benesík
úti fbiztos (b. Bemer Györgyné)

(b. Pocgrácz Emília 1838-tól

Janka)

N.

') Burgstaller Collect. Insignium.
Colleet. herald, p. 126

*) Adaroi Scuta gentil. iomo XIÍ.

B. Vav László, német hivség 880. lap.i
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A családfán álló J ó z s e f 1784—86-ban Pest vármegye alispánja,

1803-ban kir. tanácsos, a hét személyes tábla közbiráj a, majd egyszers-

mind udv. tanácsos és Torna megye fispánja volt. Meghalt Bián 1824.

oct. 4-én kora 83. évében. János fiátóli unokái közül élnek I s t v á n és

Barnabás, amaz Nógrád megyében viselt hivatalt , hol 1836 ban

fö úti igazgató volt. Barnabás Pest megyében viselt szolgabírói

hivatalt.

Pest megyében N. Abonybanbir a család, Nógrádban bírt Teres-

kén stb.

Tán e család czímere a kvetkez : a paizs kék udvarában ma-

gas zöld fa alatt két fell két zöld medve áll hátulsó lábaikon, els

lábaik egyikével a fa derekát fogva. A paizs fölötti sisak koronáján vörös

mezü kar könyököl, kivont kardot tartva* Foszladék jobbról arany-

kék, balról ezüstvörös. *)

Szily család. (Felsö-Szopori) Soprony vármegyei nemes család,

mely a Dunántúl több megyébe is elszármazott. Egyébiránt Szirmay

szerint a Felsö-szopori Szily család nem a Soprony megyei, hanem a

Szatmár megyei Felsö-Szopor helységrl vette elnevét, éfl Szatmár-

ban e helységet bírta is.
2
) E szerint fels-szopori Szily János elbb

gyri kanonok, 1777. febr. 17-tl szombathelyi els megyei püspök, ki

1799. jan. 23. kora 64. évében halt meg, e Szatmár megyei családból

származott vala. FelsÖ-Szopori elnévvel élt Szily Farkas 1750-ben

publicista.

Az bizonyos, hogy a Dunántúl névszerint Zala megyében 1572-

ben Szily Mihály a karmacsi pusztán curiára és 10 telekre Miksa

királytói adományt kapott 3
)

1590-ben Pozsony megyében találjuk Szily (Zily) Gergelyt,
ki az Apaj helységbeli kúriára királyi jóváhagyást nyert

1629. jan. 12. Bécsben kelt czímeres nemeslevelet kapott It.

Ferdinánd királytól Szily M i h á J y és általa testvérei J á n o s ós

György, nvérei IlonaésKataés Ilonának fia P á 1, mely nemes

levél azon évi sz. háromság vasárnapja utáni 2-dik férián Soprony

megyének Ujkér helységben tartott közgylésen kihirdettetett. *)

Valószínleg a most nevezett Szily György az, ki 1632-ben

') Adami Scuta gentil. torao Xlí.
2
) Szirmay, Szatmár várm.. II. 152,

•) Liber regiua f. 883.

') Yesapréra megye levéltárában van az eredeti armálig.
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Veszprém várában hadnagy volt, és fiai azon megyei Bogács pusz-

tára kir. adományt kaptak. *)

1680-ban éltek Sziiy András és Gábor. 2
) Ugyan ez idben

éltek Soprony megyében Szily Mihály, ki nül vévén Kochy István-

nak leányát Kochy Erzsébetet, ettl lett fia Szily M ó z s e s, ki nagy-

bátyjával, anyjának testvérével Kochy Mihálylyaí 1690-ben alsó mes-

teri birtokrészöket eladták Ery Mihálynak. 3
)

A Dunántúli Szily családból többen az egyházi pályán mköd-
tek, igy

:

Szily András 1681-ben skopi czímzetes püspök volt

Szily Gábor szül. 1646. febr. 24. Gyrben. 1 662-ben a jesuita

szerzetbe lépett és tanárkodott. Meghalt 171 l-ben. *)

Szily Márton 1760-ban vasvári olv. kanonok és iváni apatúr

volt.

Szily István 1787-ben pozsonyi kanonok volt.

Szily F e r e n e z esztergám! kanonok volt. Meghalt 1836. maj.

23-kán kora 81. évében.

Kiket számíthatunk ezek közül az 1629-ben megnemesített Szily

családhoz, és kiket a következ: 17 l-ben nemességet nyert Szily

családhoz, — nem tudjuk.

Ssily család. 1751-ben Mária-Terézia királyasszonytól kapott

nemes levelet, következ czimerrel : a paizs alsó kék udvarában arany

oroszlán ágaskodik, els jobb lábával három ezüst nyilat tart, fölötte a

paizs udvarát fehér pólya , melyen zöld függleges hét koczka van

osztja el a fels keskenyebb vörös udvartól , melyben V alakú fehér

szelemen látható, ennek két oldalán két arany csillag ragyog. A paizs

fölötti sisak koronájából a leírthoz egészen hasonló oroszlán emelke-

dik ki. Foszladék jobbról aranykéfc, balról ezüstvörös. b
)

Slily család. (N.-enyedi) Kzülök József 1840. körül Alsó-

Fejér megyei számvev biztos és nagy-enyedi tanácsos volt

Szina család. Lásd Sina cs.

Síina család. Trencsin megye nemesi összeírásai szerint

1660-ban Nemes-Kotessón, 1688-ban pedig János Varinban lakott.*)

Utóbb ott nyoma sincs.

l) Okirat szerint.
a
) Pray Mss. tomo IV. p. 802.

*) Oklevél szerint.

*) Kaprinai Mss. A- tomo V. p. 13.

*) Ádami Scuta gentil. tomo XII.

•) Szontagh Dán. közi.
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Sziu«sák. esaláá. Zeniplin megye ezimer leveles nemes csalá-

dai közé soroztatik* )

Sxisady esalád. (Szindi f) Torda megye kihalt családa. Isme-

retes tagja János 1601-ben katonatiszt, neje Görögh Anna 3
)

Síinyéry caalád. (Szinyéri f) Zemplin vármegye kihalt csa-

láda, mely hajdán azon megyében a hason nev helységet birta *)

Sxinyey család. Lásd Merne cs.

$zíny e&atád. Lásd Szyni és Zíny cs,

Szinthay ésalád. Szabolcs, Szatmár és Ugocsa megyében ho-

nos régi nemes család. Szatmár megyében e század elején birtokos

Angyaloson. 4
)

A család— úgy látszik — Zaránd megye s családainak egyike.

Ott már 1561-ben Ketdaka helységben birtokos volt Szinthay

János*)
seinek egyike volt Szinthay Ú r i e 1, ki 1579-ben Zaránd me-

gyei Kakuch pusztára királyi új adományt nyert §
)

Ugocsa megyében Szinthay Zsigmond 1744-ben Sásvárott,

Oszödfalván és Hetényben nádori adományban rész jószágokat ka-

pott 7
), és ez utóbbi helységben utódai e század elején Szintay P e-

r e n c z Özvegye és Szintay Péter birtokosok voltak. 8
)

Szipoly család. Erdélyben Közép Szolnok megyében él, hol

Elek 1831. körül alügyész, 1848-ban szolgabíró volt. Imre ugyan

ott birtokos jelenleg.

Sslra család. Nógrád megyei nemes család, melybl Szira II.

I s t v á n az 1722. és 1726. évi nemesi vizsgálatkor nemességét kimu-

tatván, II. Mátyás királytól egy nemesi kúriáról nyert adomány levelet

produkált, és kétségtelen nemesnek ismertetett. Ennek atyja volt I.

István, ki 1670-ben Ebeczken bírt, és az 1684. évi felkel nemesség

összeírásában is ben foglaltatik. Ennek atyja Gergely, ki 1611-ben

osztozott Edvi Máriával és Bori Istvánnal és ki valószínleg az emli-

tett adományt nyerte. 9
) Tle a családfa következleg terjedt le

:

') Szirma? C. Zemplin not. top. 117.

') Wolph. Bethlon. Hiat. V. 62.

*) Szirmay C. Zemplm not top. 104. 28ft.

4
) 8»frmay, Bsatmár várm. II. 125.

•) Fábián, Arad várra. 83.

•) Liber reg. folio 169.

') Szirmay C. Ugocsa p. 117. 182. 184.

•) Ugyan ott 185.

•) Protoo. C. Neograd. anni 1726.

aUOTABOaSZlO C0AJJLDAI. x. köt. 47
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Gergely
1611. 16^9.

(í. Vári Ilphfl

S.Berky Zsuzsa)
i
" ————— —
idsb I. István - 2-tól Zsuzsi

1670, 1684.

(Ebeezky Zsófia)

í. János ifj. II. István Erzse Kata
1705.1711. 1705.1734 (Czúcz István) (Nagy

v
, _ * .,

Márton)
1

lí, János
_1760.

Farkas.

István. László*

I. János 1705-ben a nemesi fölkelésre kényszerítetvén, maga

helyett állítá Fabó Mátyást Ugyan testvérével II. Istvánnal együtt

benfoglaltaíik az 1709. és 1711. évi nemesi Összeírásokban. Kihalt

magnélkül. Testvére

II. István 1722. és 1726-ban a birtokosok között mutatta be ne-

mességét *)

EttÖl különböz család lesz az
?
melybl Szira György 1718-

ban III. Károly királytól kapott czímeres nemes levelet, *) mely szerint

czímere a paizs kék udvarában zöld téren nyargaló lovas magyar vitéz,

lova fehér, takarója zöld, ruhája vörös, hátán prémes mentéje fityeg,

czizmája sárga, fejét prémes kalpag fedi veres lefityegvel, jobb kezé-

vel lándzsát tart. A paizs fölötti sisak koronáján két kiterjesztett sas-

szárny lebeg. Fosziadék jobbról ezüstvörös, balról aranykék 3
)

Szirraay család. (Szirmai ns. és Szirma- bessenyi ns. és gróf.)

Borsod és Ugocsa vármegyék s régi, törzsökös magyar nemes c&a-

láda, *) mely utóbb Zeraplin, Szatrnár, Sáros, Szepes, Ung, Nógrád és

több megyébe elterjedt. Els ismert törzse R a a k nev vitéz férfiú

volt, a ki 1241-ben a sajói ütközetben a tatárok ellen a királyt 38 ro-

') Pxotoc. C. Neograd. anni 1726.
2
) Collect. heraid. nro. 376.

*) Adatni Scuta gentil. tomo XII.
4
) A család törtenetérl nyomtatásban olvashatni Szirmay Ant. Notitia

C. Ugocsa 107—115. stb. Ugyan attól Not. C, Zemplin not. top. és not. hist.

380. stb. — Csupán ez adatok után Mednyánszky a Hormayr Taschen-
h u c h 1821. évi foly. 1— 13. lapján, és magyarul Kovavsóczy A r p á d i a III.

köt. 188—201. Kazinczy Fer. FsU-Magyarországi Minerva 1825. évf. 349-354.
— Végre Kovács Józsefti üzirmay László fölötti halotti beszéd. Eger 1776.
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konával védve, hullott el.
l
) Elbbi eredeti lakhelye, hová a magyarok

bejövetelókor telepedhettek, Szirmia (Szerémség) volt, és innen utóbb a

S z i r m a y helység név és család név eredt, 2
) mert igen valószín,

hogy alapítá már Borsod megyében Szirma helységet , melyrl

utódai neveztettek.

Ra a k-nak az alapító törzsnek, kinek emlékét késbb az utódok

czimerokbe egy zöld koszorút tartó r á k-nak fölvétele által is (a névre

czélzólag) megörökítették, három fia : O 1 1 o b o r, I. János és Che-
burka, kik már közönségesen a Borsod megyei Szirma helységrl

neveztettek, Torna megyében a Sajó partján Szántó helységet, illetleg

puszta földjét kapták királyi adományban. 3
) E három fiú által szélesen

elterjedt Raak nemzetsége.

Ottobor 1273-ban Szolnok megyei fispán volt és Szántó helységet

elcserélte IV. László királyival Ugocsa megyei Hetény helységért, hova

e szerint utódai át telepedtek tesvérével Cheburkával és fiaival. Ottó-

bornak három gyermeke volt : I s t v á n, ki korán elhalt, Kozma és

M i k ó, és Cheburkának fiai János és János, ezek éltek 1295-ben,

a midn III. András királytól Hethén földre megersít királyi ado-

mányt nyertek, nevezet szerint : az elhalt Istvánnak fia I. Miklós, to-

vábbá Kozma és Myko Ottobornak fiai , és Janus és János
Cheburkának fiai. *)

Kozmának fiai voltak G o d o n (olv. Gödön) és Euzen, ezek-

tl az öszödfalvi Gödé család, valamint Myko fiától a Bekény stb.

család származik, mint a családfán láthatni.

Istvánnak fiai volt Miklós Ugocsa megyének fispánja, ki 1300.

körül Ugocsa megyében Szirma helységet alapítá, és így a Szirmay

család Ugocsai vonalának törzse ln. 5
) Errl tehát, mint külön vonal-

ról alább szólandunk. Térjünk a borsodi vonalhoz.

') Katona, Híst. eritica. toino. V. p. J052.
a
) Ez Katona véleménye, melyet—miután R a a k-ról IV. Béla okmánya

említi, hogy a szerémségbo'l (e Syrmio) jött, — sem Szirmay Antalnak némi
magyarázó módosítása (Notitia Cottus Ugocsa pag. 109) sem Mednyánszky ke-

vés bírálattal irt értekezése, sem Kazinczy Ferencz szépen irt dolgozata pusz-

tán bizonyítékok nékül nem gyengíthet meg.

') Szirmay C. Ugocsa 108. C Zemplin not. top, 380.

*) Ugyan ott 110. Ez oklevél már meg van a család levéltárában.
5

) Szirmay C. Ugocsa 111. így állhat a ket, Szirmay vonal között a
közös kapcsolat, melynek régisége, Vagy egyéb hiánya okozhatta, hogy az

ugocsai Szirmay vonal a borsodi Szirmay-ak által különböz nemzetségnek tekin-

tetett. Példa volt reá az ugocsai ágból eredt Szirmay Antal a tudós iró. Lásd

47*
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iíaak fiának János-nak fia lí. János 1 260-ban Borsodban Ssir-

ma várát megájjítatá, *) és a borsodi vona ínak törzs atyja Ion*

Lássuk a családfát *) a következkben

:

I tábla.

Baak
f IMI.

Ottobor
1245. 1273.

Szolnoki ffc-isp.

I. Jánus
1245.

Choburka
1245.

1. István

""^MikíöT"'

1295. 1300.

Kozma
12Ö5.

Mikó
1294.

Godon Euzen Beuth
Ugocsai föiöp. ezektl az szöd- Benth fa-

Zirma f. falvi Gödé cs. lui épít.

építje
eltol a,k ugoctai

Szirtiutv vonal

jityf. ÍK.Játtfe.

I. János ÍL Jánus
1260. Borsod- 12%.
ban Szirma

alapítója.

II. János
1295.

Benedfik
kitl a lhkény

család.

111. János
1350.

I. Bálás
1350.

I.Pál I. Péter

1. Lajos kir. alatt. lát>4. borsodi sabiro*

György II, Péter

141?. kir, kápolnar.

j

1418.

István VIII. János. László. Imre.

1421.

p

Simon I. Domokos
nápolyi
András
tárnoka

WJáuos
lengyel orsz.

n. Miklós III. Péter II. Pál

egri prépost. 1417. 1417.

Fábián
i

*—
.i

V Í.János
r- *-—

i

^Domokos <János
1317. &1A17H17.

Bálát

Antal
1417. uj adományt
kap Szirmára.

Jakab
1417.

Ambi'áe
1454.

(Csabai Anna)

Fofyí. U. táblán.'

György.

Kazinczy, Minerva 1825. 861. lap. Egyébiránt a két vonal abban is némi kü-

lönbséget tartott, hogy a borsodi Szirma y-nak, az ogocsai 2 i r m a y-nak irta

nevét.

') Ugyan ott.

*) Wagner Mss. LXX. p. 813. Sfcnmay Tamás ezredes által szerkesztve

a múlt században, elején toldva Wagner által. — Ugyan ott pag. 182. toldva

Wagner általa Leboezay »s Stemmr. II. 879. de hibásan.
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H. tábla.

Ambrus, ki az L táblán.

144.
(Csabai Anna)

II. István III. Pál
1515.

(MályEzsel

Mihály

Mihály. György.

IX, János. György. III. István 1648.

borsodi alisp.

(vattai Szenyes
Margit)

IV. Pál
1562. Egert vádi

IV. István

(Ongai Bora)

-a^;

V.Pál
borsodi alisp.

~vTpái

Mihály

Mihály. György.
IV. Péterf1659.
Zemplini alisp.

kir. táb. ülnök
(Keezer Anna)

VAlstván Ili. Miklós Sára V. Pe^teT l András
^

1693. báró fl720. (1. Rattkay (Fáy Zsófia f 1724.

1707. gróf (Semsey András
. %~^yLUtv'S Z

?™?J*
n
l *?

¥*
(Eödönffy
Zsuzsa)

adaptálva Dessewffy ,

—

Tamás. Tamás

Anna) 2. nagyiét ai ,ji

Zsófia) Folyt. 1U. tábla*.

Ferenci Anna
1739. sárosi sz.1688.fl 743. f (l.Sárossy

fisp. ezredes. István.

(1. Bergen Anna (Mednyánszky 2. Usz
z. gr. Barkóczy A11?*) Bálint)

Aurora-Anna) r~
Anna 1776.

(1. Kadvánssky
István.

2. Pottornyay
András 1759.

Anna Zsófia Mária Ráta VlI.István
(Plathy (Peeby f (Okoli (Stansith

Imre) Gábor csányi Horváth
József) Janka)

István.

—rifÁ i —in

Pé'isr

£*g István. János
*S'c- f szepesi
"•8 kanon.

Ádám
íParóczy

Henrik

f húró
1 ^

—

2^ Henrik Kárelv
V

Tamás
17€0.

sárosi

fóisp.

b. t. tan.

József Anna
JL80O. (Barkócsy

~5 ", Imre)
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III. tábla.

I. A ndrás, ki a II. táblán,

f 1724.

Zemplini követ
(Réth Julianna)

Menyhárt Ádám II. András László Imre Bora Sándor
(Péchy Éva) 1751. (csicseri 1740. zem- (Bégányi (Kazinczy 1776.

tC ' Zemplini Orosz plini alisp. Krisztina) Dániel) (l.Máriás-

/g i u követ Teréz) kir. tan. özv. 1776. sy N.
(Szulvovszky

+
'

+ 1776 kalhol 2.Stan.Hor-^a8zl(V fOkolicsányi váth Klára)

Tamás Anna Julianna
(Kis Judit) (Eisdorfer (Berhelyi

""Tarnál
'Boldiss.) András)

1776.

Terézia)
r
Lajos Zsigmond j*jW

(b. Seeken- (Máriássy $- g
dorff Teréz) Zsuzsa) ? *

f—— '

•

i

Tamás-Ant. László Janka Róza Teréé József
Zemplini alispán (b. Révay (Farkas (Sóos (Sóos volt kapit.

1767. Apollónia) János) József) Pál) f
(Beniczky Honorata)

László. Honorata Apollónia. Janka. Róza. Tamás.
(Szent-íványi
Bonaventura)

Imre. Péter Sándor. Ádám. Pál. András. József. Zsuzsa.

(Pottornyay
Ilona)

A három els táblázaton látjuk — nem ugyan adatok hiányában

máig — lehozva a szirmai és szirma-bessenyÖi Szirmay család Borsod

megyei vonalát.

I. Jánosnak, ki 1260 ban a Borsod megyei Szirmai várkastély

inegujjítója volt, két fia maradt III. János és I. Bálás.

III. Jánosnak fiai : I. P á 1 Apulliában harczolt I. Lajos király

alatt ,1. Péter 1364-ben Borsod vármegye szolgabirája volt ') S i-

moB nápolyi András tárnoka volt. Ezeknek gyermekeik u. m. I. Pál-

nak fia György, I. Péternek fia II. P é t e r Zsigmond kir. udvari

kápolnájának öre jelen volt 1414-ben a kosztniczi zsinaton,
a
) és Si-

mon fiának V. Jánosnak, ki Lengyel országban -Hedvig királynéval

kiment, ott jószágokat is kapott a szirádi palatinatusban, fiai II. M i k-

1 ó s egri prépost, III. P é t e r és II. P á 1 141 7-ben Zsigmond királytól

') Fejé'r G. Cod. dipl. tomo IV. vol. 3. p. 381.
a
) Szirmay C. Zemplin. not, kist. 24
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Borsod megyei Szirma helységre új adományt nyertek. *) és abban

1418-ban is megersítettek. *) Ezekben — úgy látszik — ez ág kihalt,

De ugyan ezen adományleveiben részesültek I. Balásnak unokái is,

névszerint I. Domokosnak fiai Antal és Jakab, és Fábiánnak Já-

nos fiától uuókai II. Domokos és VIÍ. János. Ugyan ekkor ezek-

nek kellett kapniok a czimert is
;
melyet a csaiád már a grófi diploma

szavai szerint I. Lajos király korában viselt, és reá Zsigmond király-
tól oklevelet nyert.

A csaiád tovább terjesztje Á n t a 1 ln. Ennek két fia György
és Ambrus közül az utóbbi Csabay Annát vette nül. Töie három.
fia maradt

:
II. I b t v á n;

III, P á 1, és M i b á 1 y, kinek fiai közül IV.
Pál 1552-ben Eger várát védte Dobó István alatt. a

)

') Fejér Cod. dipl. tomo X. vol. 5 p. 753 Katona Hist critiaa. XII. 269
—271.

|)
Ugyan ott tomo X, voi.6«pag 89—33. Hevene§i Mss. tomo XVIL 52.

*) Forgách Franc. Corameüta;ü sm temporis. 85.
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ül. Pál élt 1515-ben, nül vette Máiy Péternek leányát Erzsé-

betet, kitl lettek gyermekei IX. János, György, és ÜL István,

ki 1548-ban Borsod megye alispánjának iratik. Ez nejétl vattai Szen-

nyes Margittól szintén három fiút nevelt föl, Mihályt, V. Pált, ki

Borsod megye alispánja volt, ós IV. Istvánt, ki Ongai Antalnak fü-

géi Baló Erzsétöl leányát Ongai Borbálát vette feleségül, és született

tle fia

IV. Péter, ki Borsod megyébl Zemplin megyébe telepedett, és

ott 1644-ben jegyz, 1646-tól haláláig Zemplin vármegye alispánja volt,

többször úgymint 1647. 1649. és 1655-ben követ, 1656-ban egyszers-

mind királyi táblai ülnök. Meghalt 1659-ben. *) Nejétl lipóczi Keczer

Annától négy fia: V. István, III. Miklós, V. Péter, L András
és egy leánya Sára elbb Butkay Andrásnó, utóbb nagy Léfcaí Szé-

kely Sándorné, maradtak.A fiúkról mint külön ágak alapitóiról egyen-

ként szólunk:

V. István ága, vagy a grófi ág.

V* István 1675-ben Zemplin vármegye táblabírája lett, 1676-

ban Horaonnai Zsigmond fispánnal L Leopold király által a lengyel

köztársasághoz követül küldetett 1681-ben a Tökölyve! folyt alkudozás

Ó3 fegyverszüneti szerzdés ftényezje volt a bécjsi udvar részérl. a
)

1685-ben Tököly — áiliiólag— általa akart a bécsi udvarral megbé-

kélni, és e végbi Szirmay Bécsbe ment, hol azonban elfogatott, és Cseh

és Morva országban fogva tartatott. 3
) Ekkor a kath. hitre tért

?
és

1687-ben megszabadult, majd országbírói, utóbb nádori itélmester

lett 1693-ban pedig báróságra emeltetett. 4
) 1696-ban I. József fb'her-

czeg menyegzöjére Bécsbe követségbe küldetik Zemplin megye részé-

rl. 1701-ben Rákóczy II. Ferenczczel elfogatott és Ujhelybe ekára-

tott, de ártatlannak nyilatkoztatva, fölmentetett és szabadon bocsátta-

tott Végre 1707. april. 28~án I. József által grófi rangra emeltetett. *)

Mivel nejétl vinnai Eödönffy Zsuzsannától utóda nem maradt, Sára

testvérének Butkay Andrásnénak unokáját (Butkay Margitnak Des-

oewffy Ádámtól való fiát) DessewiTy Tamást fiául és örököséül fo-

») Szirmay C. Zemplin nofc hist. 177—184. <?a 329.

») Ugyan ott. 242—253.
8
) Ugyan ott 258—261. Kaprinai Mss. A. toino. XLI. p. 252,

*} Ugyan ott 263. ée 298. a gtü diplomában említve. Leboczky B«ennt

(Stemmat. I. p. 170.) 1695-bea lett báróvá; de valógztaüleg eajtó-Mbából.

*) Ugyan ott 280- 293. Eaprln&ináJ ig 'megvan a grófi diploma. Mas, A,

tomo XLXI, p. 459. & B. tomc SYIXL p. 30,
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gadta, és arra királyi beegyezóst esközlöit, és így az által Dessewífy

Tamás a Szirmay nevet felvévén a grófi Szirmay ágat tovább, st e

mai napig leterjeszté; mint errl mindjárt leszen emlékezet. Gróf Szir-

may István meghalt 1711 ben. 2

) A Rákóczyféle birtokokból ö a ma-

koviczai uradalom felét kapta ;
2
) bírta Mád */« részét stb. Végrendeleté-

ben írván, hogy bajait Jóbkénttürte^ ésjobbjövendjérl Tamásként két-

kedett, ez okból utódai nagy részben a Tamás és Jób neveket szokták

viselni.
3
) Fogadott fia DessewfFy Tamás, ki azontúl cserneki és 3zir-

ma-bessenyj gr. Szirmay-nak neveztetett, 1730-ban Sáros vármegye

fispánja volt Két nejétl több gyermeke született, köztök János
még Dessewffy névén 1761—1782-ig szepesi kanonok. Henrik még

báró korában halt meg # gyermekeivel együtt, és — úgy látszik —

-

csak Ádám, Tamás 1760-ban Sáros megye fispán, val. b. titkos

tanácsos, és József cs. k. kamarás terjesztek ágaikat , mivel azon-

ban a leszármazást nem tudjuk
3
csak az ismertebbeket lehet elé so-

rolnunk, ilyenek :

Gróf Szirmay Tamás máx e század elején (í 810*) a Tiszántuti

kerületi tábla ülnöke, ugyan annak mintegy 1814-tl 1848-ig elnöke.

Másik gróf Tamás, ki 1848/9-ben a forradalom ellenében csa-

patot állított, és annak ezredese volt. Meghalt 1857-ben. Örökösei

Sáros megyében stb. bírnak.

Sáros megyében birnak gr. Sz. István örökösei, továbbá F e-

rencz, és Károly, Gellért és Sándor.
A cs. kir. hadseregben a huszároknál szolgálnak a Szirmay ág-

ból Károly kapitány és cs. kir. kamarás, Ferencz fhadnagy és

cs. kir. kain., Ottó és Vilmos fhadnagyok.

27/. Miklós ága.

III. Miklós IV. Péternek fia, 1720-ban halt meg. Nejétl Sem-

sey Annától maradtak gyermekei : Tamás, F e r « n c z, ki kihalt, és

Anna elbb Sároasy Istyán, utóbb Usz Bálintné. Ezek három gyér*

meke közül

:

Tamás született 1688-ban Komlós-Keresztesen. Tanúit 1705-

ben Greifwaldban, hol XH. Károly svéd királytól ösztöndíj t húzott,

utóbb utazott. Katonai pályára lépvén, Eugen berezeg alatt a gránáto-

sok közé állott, 1709-ben százados lett, Í711*ben haza jött, megnsült,

*) Petfc Ger. krónika 89. kp szerint 1710-ben,

*) Szirmay C. Zemplln 805.

Ugyan ott 263.
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elvette Mednyánszky Zsigmond leányát Anna Máriát kivel 32 évig

élt Itt honn Sáros, Gömr, Szepes és Zemplin megyék táblabhájává

neveztetett és ezen utóbbi megyének az 1720. 1729. és 1740. évi or-

szággylésen követe volt, egyszersmind a tiszántúli ágost. evang. egy-

ház kerület felügyelségét is viselte. Mária Terézia királyasszonv

trónra lépte után,midn az ország ezen királyasszony részére nevezetes

hadsereget szavazott meg, az állítandó egyik gyalog ezrednél Szirmay

Tamás ezredes lett, és ezredével a poroszok ellen küldetett, hol 1742-

ben és a következ évben magát több alkalommal kitünteté. Azonban

megbetegedvén a táborban, 1743. jul. 9-én Ambergben kora 55. évé-

ben meghalt, eltemettetett Aitorfban. A császári hadsereg hadi tettei-

rl egy naplót és több érdekes kéziratot hagyott maga után. Birtokos

volt Lóczon
,
puszta Abonyban > Hidvégen , Szerencsen stb. Egyetlen

leánya Anna elbb Radvánszky Istvánné, utóbb (1759— 1776.)

Pottornyay Andrásné volt, és így ez ág kihalt.

F. Péter ága.

V. Péter nejével Görgey Zsófiával négy leányt és egy fiút.

Istvánt hagyott maga után, kinek gradeczi Stansíth Horváth Jan-

kától két fiánál Istvánnál és Péternél családfánk megszakad,

ezeknek utódait elé sorolni nem tudjuk.

I. András ága.

L András buzgó protestáns, 1671-ben a jezsuiták üldözése miatt

a pozsonyi törvényszék elé állítatott, innen megszabadulván, mivel a

Wesselényi féle összeesküvésben részt vett Bocskay György özvegye-

ért kezességet vállait, a kassai kamara Hazsina helységbeii birtokát

két ízben is elkoboztatá. 1687-ben CaraíFa fogata el, de innen is meg-

szabadult. 1712. és 1723-ban Zemplin megye országgylési követe és

tizenhárom megye fpénztárnoka volt. 2
) Meghalt 1754-ben, kézirat-

ban kora történeteit hagyva hátra.
3
) Nejétl királyfalvi Eóth Ádám

leányától Róth Juliannától hét fia és egy leánya maradt, u. m. Meny-
hért, Ádám, II. András, László, Imre, Sándor és Teréz
Kazinczy Dánielné.

Menyhértnek nejétl Péchy Évától csak egy leánya maradt

:

Borbála Syrmiensis Szulyóvszky László neje.

') Láíd eletére nézve Szirmay C. Zemplin not. hírt. 313—3Í8.

a
) Kovács József halotti beszéde Szirmay László fölött.

») Szirmay, C. Zemplin not< hist. 221. 22b- 254. 270 .311. 132. Kovachicb

Scriptores minores L 30$,
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Ádám 1751-den Zemplin vármegye követe volt. *) és úgy lát-

szik magnélkül halt el.

II. András feleségül vette csicseri Orosz Terézt, ettl két le-

ánya és fia Tamás maradt, kinek utódait megnevezni nem tudjuk.

László született 1701. dec. lén. Kijárván iskoláit, gr. Csáky

Imre bibornok és váradi püspök udvarába került, miután már elbb

a k a t h. vallásra áttért 1 740-ben Zemplin megye másod, 1757-ben

els alispánja lett, egyszersmind királyi tanácsos volt. Meghalt 1776-

ban. a
) Nejétl Ökolicsányi Teréztl a táblán látható három leányán

kivül három fia maradt: Tamás Antal 1757-ben aljegyz, 1767-

ben Zemplin vármegyei alispán , László és József volt kapitány.

Lászlónak nejétl báró Révay Apollóniától utódait nem tudjuk ; T a-

m á s-A n t a 1 nak, ki Náthafaluban, Izbugyán stb. birt, nejétl Beniczky

Honoratától négy leánya, és két fia László 1767-ben aljegyz és

Tamás maradtak, kiknek utódai elttünk szintén ismeretlenek.

Imre szintén I. Andrásnak fia, nül vette Bégányi Krisztinát,

ki 1776-ban már özvegy volt Gyermekei Lajos, Zsigmond,
Klára é&Erzse. Zsigmondnak nejétl Máriássy Zsuzsannától gyer-

mekeit nem ismerjük ; Lajosnak báró Seckendorff Teréztl gyermekei

Dorottya és Károly, ki 1801-ben a Zemplini fölkel lovas osz-

tály rnagyává és parancsnokává neveztetett. 3
)

Végre Sándor szintén I. Andrásnak fia, élt 1776 ban, birt

Csanáloson stb. kétszer nsült, els neje Máriássy leány, a második

Stansith Horváth Klára volt. Ezektl gyermekei Imre, Péter e

század elején birt Hencsoczán, Sándor, Ádám, Pál, András,
J ó z 8 e f és Zsuzsanna, kiknek utódai élnek, de megnevezni csa-

ládi közlés hiányában nem tudjuk.

Ezen vonalból valók lehetnek a következk : Ádám, ki Bé-

nyén halt meg 1810. dec. 1. ennek tán fia: Ádám szül. Vinnán

1781. jan. 20-án, cs. kin kamarás, 1844-ben akir. hétszemélyes tábla

ülnöke, szirma-bessenyöi elnévvel, mint Tolcsva és Erdöbénye Örököse.

L ö r i n c z 1847-ben huszár hadnagy, szirma-bessenyöi elnévvel.

Továbbá azon Szirmay György, ki Nógrád megyébe házaso-

dott Berczelre, nül vévén Prónay Johannát, kinek gyermekei és

unokái esek:

Szirmay C. Zemplin not. hist 319.
a
) Kovács József, Halotti besz éde , Eger 1776. és Szirmay, C. Zemplin

not kist. 813. 320.

') Szirmay C. Zemplin not hist. 328.
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György
(Próoay Janka)

György
(Dessewffy

Amália t 1855.
i

'

"
' **-' '

<

Sarolta
(Piachy János)

Sándor. Janka. Klotild. Albert
volt cadet

mhalt 1862. mart. 15.

kora 85 e"véb.

Marcaalbau.

A Szirmay-ak ezen szirma-bessenyöi vonala majoratusképen bír-

ja a nagV"tülcsvai jószágokat.

Az Ugocsa megyei Szirmay vonal*

Következik a Szirmay-ak Ugocsa megyei ága, melyeionevét

S z i r m á ról írja
:

és I. Istvánnak Miklós uevü fiától ered, mint a

következ táblázat
r
) mutatja :

IV, tábla.

Az Ugocsa megyei Szirmay-ak vonala.

Miklós, ki as L táblán.

1295.1300.
Ugocsai fiep.

II. István 1. Mihály
1389. de Zirma 1339.

I. János 1305—9.
de Zirma

Bertalan
de Zirma

Mátyás
1467. 71.

de Zirma

II. János 1409. Dénes ? I. György
de Zirma 1413 szbiró. de Zirma

1417. Ugoesai szbiró.

I. László
1428.

de Zirma.

II.' Miklós
'

14G9.

de Zirma.

Simon 1447.

de Zirma
Calvus dictua

ettl a Kálos cs.

III. János
de Zirma

1. Antal
1404. leányi-ászt

ád Zirmából
Erzsdnek.

Bernát 1500—5.
Ugocsai alispán.

Ií. László 1430.

II. Dénes
1504. ugocsai

afep.t1ö26.

György
Kávasi kapít.

1545.

, Kito)
;

1. András II. György « z.
(Tassy Margit) (Tardi

ijaj "

II. György

~~Pál.

\
iarcu

ecsedi kapít
Vörös Zsófi)

1559. tl5
l

6 ;

(Bódy Bora)

Magdolna
(Supáu Lö'r.)

1. Ferenez
szatmári szolgabíró

1604T 1610.

"ií. Ferenc* 16567
szatmári szbiró

III. György
szatmári szbiró

1632-37.
(ÖszodfalviGödeAnna)
i

" ;i
'
" *~ i

Folyt, a kov. lapon.

Krzae 1690.

*) Wagner Mss. tomo LXX. p. 182. stb.
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III. György, ki a* elbbi lapon.

szatmári szbiró
1032-37.

(öszödfalvi Gödé Anna)

IV, György 1662.

(Kauiocsa Erzse)

vTÖyörgy 1692?
szatmári szbiró

es adórovó
(lud. Ba v Mária)
f

———A— .

,

IV. István
1723. új czimert.

III. István 1669.

1659. insurg. had'

(lasztóczi Botka
Zsuzsa)

Gábor
fJászai Éva

f 1708.)

Domokos
megöletett

1703.

(Sstilváasy Kata)

V. István
r
Tl István

insurg. fhad u,

Szatmárban.

Ferencas. András
Szatmárban

(Stans. Horváth
Anna)

Ferencz
1723. áj czimert
rnagy 1741.

Ádám.

Lajos
1806. szat-

mári fszbiró

VII. István.

VI. György
1723. új czímoit

1747.50
(Bertóthy

Kata)
_*—,.—.

György
szatmári
fszbiró

t

Antal
ntlen
Miko-
lában
1863.

Pál Lajos Zsuzsi

t (Csabai (Baranyay,

II. Antal
sz. 1747. f 1812.

ker. táb. ülnök.
tudós, író.

(1. Pintér Anna
2. b.Ghi Hányi Fáni)

Emiiia)

Lajos. Mili

(Mikolay
Elek)

1-tl József
sz. 1781.

Zemplini szbiró

és követ
(Zámbory N.)

N.

2-tól Antal.

sz. 1785.

tbiró

lak. Kassán.

Mint már említettük, Miklós a kiváló törzs-ös 1300 ban Ugo-

csa megye fispánja és Ugocsa várnagya volt, élt még 1 352-ben

is. x
) A táblázaton három fia áll. Ezek közül I. Jánosnak ágán I. A n-

t a 1 leánynegyedet fiaet ki 1404-ben Szirma helységbl Szirmay Er-

zsébetnek. 2
) ÜL Jánosnak unokája Bernát 1500—5-ben Ugoesa vár-

megye alispánja volt, s
) felesége volt magyfalvi Zovárdfly Klára, kitol

fia Lajos ecsedi kapitány, a ki 1564-ben vette nül Bódy Borbálát,

1567-ben kapta Báthory Miklós országbírótól Szatmárban a szárazberki

jószágot; 1573 ban már neje özvegy volt. Tovább es ág nem terjedt. fc

)

Miklósnak másik fia I. Mihály nemsé H. Jánost és tán

Dénest, ki 1418-ban Ugocsa vármegye szolgabirája volt *)

') Szirmay C Ugocsa p. 11, 32.
a
) Ugyan ott 109. 1X2.

s
) Ugyan ott 51.

4
) Ugyan ott 17. 18* 3a 74. 76 és Szatm r várm, i£ «> 70.

*) Szirmay C. Ugocsa p. 50. 68.



750 SZIKMAY.

Ez idben igen terjedt volt a család, így 1409-ben a szomszéd

Sásvár határjárásakor említetnek még a Szirmay családból Györgynek

fia György, Miklósnak fia György, Miklósnak fia János,
Mártonnak fiai István és Mihály, Györgynek fiai Péter és

László, Mártonnak fia János, Jánosnak fia András, ismét

másik Jánosnak fia András, kiknek helyét a táblán kimutatni nem

lehet. l

)

Említett II. János 1417-ben Ugocsa vármegye szolgabirája

volt.
2
) Ennek három fia maradt: Bertalan, kinek csak Mátyás

fiát ismerjük az 1469. és 1478. évekbl, 3
) I. L á s z 1 ó, kinek ága máig

terjed, és Simon, ki 1447-ben Ugocsa megye követe volt, k
) és K á-

los-nak neveztetvén, 5)a szirmai Káios mostanáig él család-

nak se lett, mint utódait az V. táblán láthatni.

L László élt 1428-ban, 6
) nemzé II. Miklóst, kinek há-

rom fia közül II. Dénes 1504-ben Ugocsa vármegye alispánja

volt. Elesett Mohácsnál. 7
) Ennek fia György kávási kapitány volt

1545-ben. 8)I. Andrásnak Tassi Margittól csak unokájig ismerjük

utódait.

II. György — úgy látszik — Szatmár megyébe szakadt , de

a XVII. század elején.
9
) Nejétl Tardi Vörös Zsófitól született fiai már

azon megyében hivataloskodtak. így I. Ferenc z 1604— 1610-ben

szolgabíró volt. Ennek fia II. Ferencz ugyan az 1656-ban

,

,0
) de

leányában Erzsébetben ága kifogyott.

II. Györgynek másik fia III. György 1632—37-ben Szatmár

várm. szolgabirája , öszödfalvi Gödé Annától két fiát nemzette : IV.

') Szirmay C. Ugocsa p. 107.
J
) Ugyan ott. p. 58.

3
) Teleki, Hunyadiak kora XI. 4l9. Szirmay C. Ugocsa 96. 113. 121. 172.

*) Szirmay C. Ugocsa p. 61.
5
) Ugyan ott 111. 114. 115.

6

) Szirmay C. Ugocsa. p. 51.

) Ugyan ott. 15.

») Ugyan ott 16, Not. O Zemplin. hist. 134. Szirmay Antal máT 1608-ban

élteti, tehát az egyik évszám hibás.

*) Ugyan ott 20. Szirmay Antal itt a chronologia szerint hibásan 1662.

évrl szól, irván, hogy G y Ö r g y nek javai elpusztítatván elbb katona, utóbb

Szatmár megyébe telepedik. De az e'vszám nem állhat, mert mÁr 1604-ben

1632-ben ezen II. György fiait Szatmár megyében találjuk, és így ö alkalmasint

a több György neveket összetéveszte'.
10
) Ugyan az Szatmár várm. I. 131—135*
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Györgyöt, és Iíí. I s t v á n t. Amaz utódaival együtt Szatmár-

ban maradva, aszatniári-ágat alapítá, III. István Zemplinbe vissza

tért ; ága a z e m p 1 i n i-á g a t képezi.

Lássuk elbb a Z e in p 1 í n iá g a t.

III. István 1659-ben a Zemplini fölkel seregben hadnagy.

Részt vett Rákóczy Gryörgygyel a gyalui ütközetben is, és Zemplinben

attól javakat kapva, oda vissza telepedett. ') Egyik fia Gábor, kinek

neje Jászai Éva 1708-ban halt meg. Másik fia Domokos már a

kuruczok ellensége volt, és ezek konczolták fel Kanyatánál 1703-

ban. 2
) Ennek Szilvásy Katától fiai Ferencz és VI. György,

kik 1723-ban a szatmári ágon álló V. Györgynek fiával IV. Istvánnal

együtt 1723. évijun. 9 én III. Károly királytól régi nemesi ezíraerökröl

új czímeres levelet vettek ki..
3
) Ferencz rnagy volt 1741-ben.

Testvére VI. György, ügyvéd és táblabíró, egy magyar törvény-

tudományt dolgozott ki, melyet fia Szirmay Antal állítása szerint

Huszty István megbvitve kiadott. Nejétl Berthóty Katalintói fia A n-

t al a tudós iró, született Eperjesen 1747. jan. 20-án. Iskoláit 1765-ben

végzé, már 1762-ben laureatus poéta, és 1764-ben AA. LL-et Philos.

mesteri czímmel tiszteltetett meg. 1773-ban jutott be Zemplin me-

gyében aljegyznek, 1777-ben fjegyznek, 1785-ben kir. táblai ülnök

lett. 1787-ben kir. udv. tanácsos és a tiszáninneni kerületi tábla el-

nöke. Az 1790. és 17.96. évi országgyléseken Zemplin megye követe.

De sérteget élezel és elv^ (mindég az erösbekkel tartás) utóbb kö-

zönséges gyüllségbe sodorták, és 1797. octob. 27 én az eperjesi táblá-

tól is elkellett válnia. Elete vége felé 1809-ben rádi jószágára királyi

adományt szerzett. Meghalt 1812. sept. 19-én Szinyéren. Eltemettetett

Veken. Számos munkái közt Zemplin, Ugocsa, és Szatmár megye le-

írásával (ez utóbbi magyar nyelven) jeles érdemeket szerzett a tudo-

mányosság terén. 4
) Két neje volt , az els legényei Pintér Anna, ki

1783-ban halt el, ettl fia József maradt, a második báró Ghillányi

Francziska volt, kitol maradt fia A n t a 1. Amaz (t. i. József) szüle-

tett 1781-ben, Zemplin vármegye szolgabirája 1804-ben és követe

volt. Nejétl Zámbory leánytól utóda Zemplinben él. Antal ntlen,

lak* Kassán.

') Szirmay C. Ugoesa p. 50.
9
) Ugyan ott 23. 24.

s

) Collect. herald, nro. 337.
4

) Lásd életrajza Kazinczytol F. Magyarorsz. Minerva 1825. évi foly.

349—354. lap. ea Szirmay C. Ugocsa.
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A másik — úgy nevezett szatmári ág — IV. Györgytl terjedt

lo. JEnnek nejétl Ramocsa Erzsébettl fia V. György, ki 1691-ben

Szatmár vármegye szolgabirája ,)4s adórovója. Els nejétl fia maradt

IV. István, (kirl alább) második nejétl Mikolay Judittól, ki utóbb

Szodoray Boldizsárhoz ment férjhez, két szerencsétlen leánya maradt

:

Hona és Klára, kit mostoha atyja Szodoray Boldizsár véletlenül

meg ltt. Ilona volt azon sokat szenvedett hölgy, kinek viszontagsá-

gai egy írónknak regénye szövegéül szolgáltak. 1717-ben, midn 6

eves volt, a Szatmár megyébe beütött tatárok által a fertö-almási tem-

plomból, hová a megrémültek futottak, elraboltatott, és négy év múlva

Mingyer faluban találtatott. A tatár kezébl egy üzérked moldován

kapitány kezébe került, ki 200 arany váltságdijt és egyéb drágaságot

kivánt foglyaért Meg is kapta, és 1725-ben került haza — mint út-

levele mutatja — Szirmay Ilona. Ezen tatár-dulás emléket a Miko-

lay nemzetség egy tagja, György a mikolai templomba helyezett felírás-

sal is erösíté ; és ezen tatár pusztításkor a Szirmayak sok levele elvesz-

vén és elégvén Fert-Almáson, okot szolgáltatott, hogy Ilonának testvér-

bátyja emiitett IV. I s t v á n atyafiaival Ferenczczel és Györgygyei nem-

zetségi czimerök megjjítását ós megersítését III. Károly királytól esz-

közölték.
%
) Ezen IV. Istvánnak utódaiból, mint a táblán láthatni : idsb

Lajos 1788—1806-ban Szatmári fszolgabíró volt; ennek élnek

fiai A n t a 1 ntlenül Mikolában és L aj o s, kinek családja van.

Hogy e családfák nem teljesek, elvolt mondva, rólok nem csak

az utóbbi és mostani nemzedékekhiányzanak, de arégiebb idkbl is. így

András és János Miklósnak fiai, kik emberölés miatt na-

gyobb hatalmaskodás! bélyegen élet s vagyonvesztésben elmarasztal-

tattak, de 1405 ben Zsigmond királytól kegyelmet kaptak. 3
)

Márt on, ki 1331-ben Gyula határát jártatja.
4
)

Jakab, a litteratus, (deák) ki 1447- ben Ugoesa szolgám'-

rója volt. b
)

Szaniszló, és ennek 1461-ben élt fiai Bálás és János. 6
)

Károly (litteratus) deák 1045-ben Ugoesa vármegye esküdtje. *)

') Szirinay Szatmár várni. I. k. 135.

2
) Szirmay C. Ugoesa p. 23—24. éa Szatmár várm. II. 68—64.

*) Szirmay C. Ugoesa pag. IS.

4
) Ugyan ott 31.

') Ugyan ott 58.

Horvát Jutván, Verbítezy let emléke II. 103.

') Szirmay C. Ugoesa 60.
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András ugyan ott 1636-ban esküdt. *)

Sandrin (Sándor) 1605-ben Szaímár vávm. szbirája, 2
)

A család czimerére, melyet már elbb is viselt, még 1417-ben

Zsigmond királytól kapott oklevelet, azonban ezt nem ismerjük. 3
) Utóbb

1693-ban a szirma- bessenyöi ág a bárói diplomában szintén újjitást

nyert, 1707-ben pedig a grófi diplomában újra. Azonban ezeket sem

ismerjük. *)

Az egész Szirmay nemzetség czímere közösen és lényegileg ab-

ban megegyez, hogy az a vért udvarában egy fölfelé néz , lábait

szétterjeszt vörös rák, ollóival zöld koszorút tartva. A vért szinei,

kivált alul, mint szóbeszéd után értesülve vagyok, némelyeknél kü-

lönbözk. Azon czímer — mely itt följebb metszvényben is közölve

van, — a szirmai Szirmay-ak ugocsai ágát illeti, és ugyan az, melyet

1 723 ban Szirmay György, Ferencz testvérek és unoka testvé-

rük István kapott. Ez egy fen álló hadi vért, melynek kék udvará-

ban széles zöld réten át fehér folyam hullámzik, abból mintegy a far-

kán vörös rák áll fölfelé, ollóival fehér virágokkal vegyített zöld ko-

szorút tart. A paízs fölötti sisak koronáján ugyan azon ábra ismétl-

dik. Foszladék jobbról kékzöld , balról ezüstvörös. 5
)

Hátra van még az Ugocsa megyei szirmai Szirmay nemzetségbl

a XV. században kivált Kálos Szirmayakról szólnunk. Ezekrl
már e munka VI. kötet 57. lapján is van emlékezet - azonban hadd

álljon itt az anya-nemzetség után mintegy összefüggésben azzal, és

mintegy pótlásul e század elejéig leterjed nemzékrende 6
), mint kö-

vetkezik :

') Szimay C. Ugocsa 60.

*) Ugyan az, Szatmár várm. II. 131.

*) Egy barátunk állítja, hogy látta a család valamely tagjánál.
A
) Kaprinai Mss. A. tomo XLI1. p. 459. és ugyan ott Mss. B. XVIII. p.

50. hol azonban a diploma egészen közölve nem leven, a c/ímerleirása sem
található.

*) Szirmay C. Ugocsa pag. 23—24. Adami Seuía gentii. tomo, XII. és

Coll. herald, nro. 337.

') Wagner Mss. tomo LXX. p. 182.

/HfiüyABORBZÁO C8AXÁDAI X, KÖT. 43
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V. tábla.

Simon, ki a IV. táblán*

de Zirma
Kálos dictus

1447.

Foris Kálos Tamás Bertalan. János. László.

de Zirma dictu» Kálos

(1. Veronika 1478. « T^Ij" '

_> Apollórna 1493.)
™~°

ftlÁntaí. 2-tólDora ^^j£j
'

Kálos de Zirma
1590.

_____ (Zoltán Bora)

idsb István Miklós Kata

DemeteT?
(Sjle Irtván)

György 1690.

r
lie talán. Pál közép látván

közjegyz. (Csathó Ilona)

ifj. István '

ifj. Pál Ilona

(Taeay >largit) ,_*£9_ (Bic&key

íötváu. Ferencz Bertalan, Doni. ~ László

Kálos g Kálos áe

1688, - Zirma.

(Gacsaly
Anna)

Zsigmond 1736.

(Zoltán Anna) ^
László Ferencz.

(Kodra Anni)
r———* '"i

Dénes Bertalan.

Ugocsa fügyésze 1804.

1804.

Szirmiensis család, lásd Syrmiensis.

Síita család. (Salfai) Vas vármegye birtokos nomes családa,

mely azon megyei Saifa helységre adományt is nyert, onnan irja

elönevét és ott jelenleg is birtokos. *)

A czímeres nemes levelet Szita Bálint nyerte Rudolf király-

tói 1587. évi jul. 13 án Prágálx n, mely czímeres nemeslevél Soprony

megyében 1590. évben Szent-Jliklóson tartott közgylésen ki is hir-

de! tetteti.

*) Fényes M. oifiz, Oeogr. atat. szótára IV. k. &
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A XVI1L században már Somogy megyében is találjuk, a midn

azon megyénél 1738-ban Szita Lórin ez rendszerinti esküdt volt.

Vas megyében élt éVbirt Salfán Szita János, ki 1824. nov.

9-töl (megválasztva újra 1828. oct 1-én is) Vas megyének köszöghi já-

rásában föszolgáibirája volt 1832-íg, söt tán tovább.

E század elején élt F e r e n c z már Orosházán, nejétl Hetyey

leánytól bárom leánya volt : 1. R e b e k a Kunos Andrásné, ki Hetyében

lakott és halt meg 1805. évi febr. 16 án l
) 2. Roz ália Tegyei Bá-

lintné, és 3. Rebeka Guótb Jánosné Magasiban (Vas várm.)

Ez idben (1805.) élt Vas megyében Szita idsb László, ki-

nek els nejétl Szalay Erzsébettl gyermekei : László és Péter;

második nejétl Fodor Juliannától gyermekei : János (valószínleg,

kit följebb fszolgabírónak irtunk) István, Teréz, Ferenc z, és

Rozina.
Egy ága a családnak Fejér megyébe szakadt, obbl volt Szita

István, azon s több megye táblabirája , ki a sorsjáték szerencséje

által is tetemesen szaporítá vagyonát. Meghalt 1860. növ. 30-án Pet-

tenden kora 77. évében, eltemettetett Kápolnás Nyéken; nejétl Papp

Juliannától, ki 1859. mart. 2-án kora 68-évében Pettenden halt meg,

és ugyan ott eltemettetett, egyetlen leánya báró Foldváry Lajosnak fe-

lesége.

A családnak egy más ága Veszprém, innen Fejér, Békés s Pest

megyébe is elszármazott, ?z áfc a czímerlevelet szerz : Szita Bálint

és neje Zánkay Ilona utódaitól (mintegy kis-unokáitól) származását

következleg mutatta ki

:

Bálint
1587.

fZánkav Ilona)
r,

*-
» "i

hézag.

Imre György
Csákvári lakos - pápüi lakos.

I. Jánoe András
Csákvárott 1733—41. pápai lakos.
r

m.1. János I. Mihály II. Ádá
Csákvárott 1742. 1742.

1741.

1733.

»

—

'

,

II. Mihály Erswe.

Csákvárott.
%

' * "-" —
-,

Folyt, a köv. lapon.

*) FiiYöite Búcsúztató Versek, nyomt Sopron. 1805.

48*
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ír. Mihály, ki az elbbi lapon.

Csákvárofct.

I. József. II. Jánog Teréz. Anna, III. Mihály Fülöp Kata.
1805. 1805. 1805. B. Gyulán.

I

___
1838.

I. Ferenc*. II. JózseF (Epp Teréz;

Alojzia. Róza. Juli, III. János.

Sándor Konstanczia Gyula Kálmán Gcjza
s«. 3833. sz. Gyulán 1837. sz. 1842. sz. 1844. ra 1850.

Bukán (Kémery Pál) Gyulán. Gyulán. Gyulán.
zenész.

A táblán álló Györgynek fia András 1733-ban Veszprém me-

gye által kétségtelen nemesnek ismertetett, ennélfogva is unoka-test-

vére I. Ádám szintén Veszprém vármegyétl 1741. nov. 13-án Pápán

tartott közgylésbl nemességi bizonyítványt nyert, melyet miután

Csákvárott Fejér megyében lakott, a következ 1742. jan. 12 én Sz.

Fejér megyében is kihirdettetett és pedig a táblán látható három fia

nevére is.

II. Mihály fiainak neveire is 1805. máj. 8-án Fejér megyében

ismét kirhirdetteté nemességét. Fiai közül Fülöp Csákvárról elbb
Ercsibe (Pest várm.) innen Pest megyei Duka helységbe költözött,

végre innen Békés megyébe Gyulára (mint a Wenkheim grófok dísz

kertésze) telepedett, és Békés megyénél nemességét 1837. april. 11-én

kihirdetteté. !

) Gyermekei a táblán láthatók.

Ugyan e családból Szita Márton, fia Andrásnak, unokája Ber

nedeknek, (ki tán fia volt a szerz Bálintnak) 1732-ben a Veszprémi

káptalan eltt az eredeti czimeres nemes levelet hitelesen átíratta.

A család czímere a paizs kék udvarában hátulsó lábain álló grif

;

ugyan éhez hasonló grif emelkedik ki a paizs fölötti sisak koronájából

is. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. a
)

Szita család Lásd Zita cs.

Szivák család. Békés vármegye nemessége sorában 1834-ben

beírva találtatik.

Szívós család. Gömör vármegye nemes családa ,
9
) birtokos

azon megyében Bikkszög faluban. *)

•) Béke* várm. 1836. évi jegyzkönyve 2347. sz, a.

') Szita Lríncz n somogyi megyei esküdt 1738 évi pecsétén czimertü

a pajzsban kardot tartó oroszlánt, és a sisak fölött ugyan azt viselt.
3
) Bartholooi&eides C. Gömör pag. 147.

*) Fényes, M. orsz. Geographiai szótára L 133.
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Egyébiránt a család Pest megyei Körösi származék , hol máig

székel. Ott szabadult föl Szívós János deák 1666-bau, és 1667. jan.

8-án I. Leopoldtól armáüsí nyert, mely Pest megye eltt azon évi máj.

20 án kihirdettetett.

Ugyan e családból volt Pál, ki mint liszttartó leszármazott

Krassó megyébe, hol Pest megyétl 1835. évi mart. 23-án kiadott ne-

mesi bizonyítványát azon évi május 11 -én kihirdetteté. Ivadékát e táb-

lázat mutatja :

Pál
1838.

tis&tturíó.

Pál f Aadrás Miklós Lajos Zsigmond
ügyvád gazdatiszt 1869. 1859. 1*59.
tr pST m9 -

Szívy eaaiád. TYenesin és Zemj>Iío vármegye czinierleveles

esaláda. A ezímeres nemes levelet Szívj András nyerte IIL Ferdi-

nánd királytól és azt azon megyében azon évben ki is hirdetteté. 1666-

ban Trenesin városában székelt, 1748-ban ugyan ott lakott Szívj"

Ádám. Utóbb azon megyében nyoma sincs, l
) ellenben e század ele-

jén Zemplin megye nemessége sorában találjuk, *)

Szkaesáttyi család. Nógrád megyei nemes nemzetség, e me-

gyében érte a megnemesítés , melyet — úgy látszik — Szkacsány

Mátyás nyert meg, ki 1697. nov. 24-én I. Leopoid királytól kapott

ezímeres nemes levelet, mely 1698-ban Nógrád vármegyében kihir-

dettetett.
ó
)

A család neve néha hibából a megyei jegyzökönyvekben K a-

csán, Kaesányi és Szkacsán-nak is olvasható. Az 1705. ne-

mesi lajstromban eléfordi Kacsán (így) Mátyás a fiílekí járásban.

1709-ben Szkacsány i György ugyan ott, 1711-ben a honn maradot-

tak közt Szkacsán (így) György és Márton,
1 726 ban Szkacsány i György fiaival Márton, J á n o s.

Pál, András, Mátyás, Miklós, Jakabbal az 1697. évi ar-

malis alapján a nemesség vizsgáló törv. szék eltt sgazolák nemessé

-

göket. És ekkor Kaesányi név alatt fordulnak elé.

1734-ben a Szkac3ányi család, ismét mint 1726 ban produkált

már S z k a c s á n y i név alatt beiíva.

Az 1755. évi kétségtelen nemesek sorában találjuk a íL bet

•) Szontagh Dán. közi.

*) Szirmay 0. Zemplin not. top. 117.
2

) Protoc. 0. Neograd.
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alatt az avmálisiak között e család tagjait u. m. Kacsány Mártont,
Pált, Jánost, Miklóst, Györgyöt, Andrást Mlágyó fa-

luban, és Andrást Poitáron. — A család protest. vallása.

Szkalka család. Trencsin vármegye czímerleveles családaínak

egyike. Az armalist ott Szkalka Dániel és Márton 1647-ben

hirdettették ki, s valószinüleg öji nyerték is. A nemesi összeírások l

)

szerint

:

1748-ban J ó z s e f a fels járásban, János pedig Zolnán lakott.

1768-ban a fblebbi János, négy fiával u. m. András, János,

József és Györgygyei Zolna városában laktak.

1803-ban Zolnán laktak : András s fia szintén János, majd

J ó z s e f és fia ifjabb András.
1837-ben ugyan ott idsb József és fia András és eltol

származott unokája Ádám ; azután Andrásnak fia ifjabb József.

Egyik ágnak néhány ízen származási fája ez :

Szkalka János
(Szobek Ersfle)

i
— - —

'

—"" -j\~ ... . ii
,

József. László.
i r-- — * —

j

Erzse Róza Anna Éva János László Magdolna
(l.Kvaasay György (GörÖgh(Benyovezky (Gyarma- f f (1. Chiko András
2. Borcsiczky Pál Pál) Gábor) thy István) 2. Szobek József)

3. Uhlábrik János)

Szkárosi család. (Szkárosi) Gömör vármegye kihalt csaiáda,

mely a Farkas, Hamvai stb, családokkal közös vérségbl eredt.

1366-ban élt Jakab nak fia Albert, ki ha magnóikul halna

ki, I. Lajos király Hamvai Sándor fiait bktosítá, hogy a leányágnak

fiúsítása eltt ket tenné örökösökké. 2
)

1381 ben Gara nádor által tartott Gömör és Torna megyék gy-
lésen Szkárosi Sándornak fia P é t e r mint megyei esküdt volt jelen.

8
)

1381-ben mint már az említett Albert csak ugyan magva sza-

kadta után a Szkárosi nemzetség osztályos végrehajtási oklevelébl e

származás *) tnik ki

:

Yenczel

Miklós

"ÜiklóT
1

János László András János ^^te^
István Farkas Tibort Ján#s Jakab Miklós János

1381. fölp. alp. 1381. alp. 1881. alp. 1881. aíp. 1881. aíp. 1881. alp. 138J.

') Szontagh Dán. közi.
a

) Fejér, Cod. dipl. tom. IX. 7. p. 233.
3
) Ugyan ott 429.

") Ugyan ott 440.
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1 429-ben élt Szkárosi János nak fia T á ra á s. *)

Siklár család. Treucsiu vármegyében az 1666. évi nemesi

Összeírásban találjuk nevét, mint Latkóczon lakozónak. Késbb ott

semmi nyoma. 2
)

Szkuba eaalád. (máskép C s a p 1 o v i c s) Árva vármegye czl-

merleveles nemes családaiból való. Az armálisfc III. Ferdinánd király-

tól kapta 1643-ban. (Lásd Csaplovics család a pótlék kötetben) Csaplo-

vics nevet vett föl, miután a* adományos Csapiovi ca családdal sógor-

ságban jÖvén, ajeszenovai birtokban is részeeítetett. E család Lrincz-

ben kihalt. 3
)

Szlábigh család. Tagjai nagyobbára kormányszéki, fkép ka-

marai hivatalokban találhatók. 1760-ban Szlábigh András a m. kir.

udv. kamaránál számvevi írnok volt Ez, vagy hason nev fia Szlá-

bigh András 1791-ben II. Leopold király által magyar nemességre

emeltetett. Czímere jobbról balra rézsútosan kel felé, arany és kék ud-

varra osztott paizs, az eltérben zöld halmon grif ágaskodik, úgy,

hogy teste fele része hosszában az udvarok színeivel ellenkezleg van

színezve, els jobb lábával kivont kardot tart. A paizs fölötti sisak

koronájából szintén arany és kék szín grif emelkedik ki. Foszladék

mind a két oldalról aranykék. 4

)

Valósziaüieg ezen András utódai és ián fiai voltak Alajos
1710— 1715-ben a magyar királyi helytartóságnál fogalmazó, egyszers-

mind jogtudor:— Fülöp a kamaránál hivataloskod ott mir 1810-

ben, már 1825-ben ott számvevi tiszt volt.

1844-ben Károly a polit. alapítványi pénztárnál tiszt, J a k a b

Barcsán sóbazi tiszt, 1863-ban amaz az országos es. kir. pénztár tisztje,

emez Csabán cs. kir. adó pénztá rnok.

Szlábur esftiád. Sziábur Mihály 1798-ban I. Fereacz király

által czímeres nemes levélben megnemesítetctt.

Czímere víziráayosan kétfelé osztott paizs, a fels udvar arany,

az alsó ezüst , az <elö térbea párducz ágaskodik hátulsó lábain, els

jobb lábával kivont pallóst, a ballal arany koronát tartva. A paizs fó-

lötti sisak koronájából az elbbihez egészen hasonló párducz emelke-

dik ki Foszladék jobbról aranyvörös, balról ezüstvörös.
h
)

') Fejér, Cod. dipioro. tomo. X. vol. 7. p. 190.

) Szontagh Dán. kzi

.

*) Ugyau attól.

*) Adaiai, Seuta gentU. tomv , XíZ.
4
) Ugv&a •&•
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Sgládek család. Trencsin vármegye nemessége sorában talál-

juk, hol Szládek György 1678-ban czímeres nemeslevelét kihirdet-

teté. 1728-ban még ott található; *) késbb nyoma sincs.

Sxladovich család. Vas vármegye nemes családa, melybl
János azon megyében 1759-ben alszolgabiró, György 1787-ben

chasmai káptalani kanonok, és zágrábi egyház karkáplána volt

Károly 1811-tl 1814-ig Vas vármegye els alispánja volt.

Silama család, (máskép Szlamenka) E néven fordul el
Trencsin megyében e nemes család, melybl Szlama Miklós 1660-

ban Trencsin megyében hirdette íé ki czímeres nemeslevelét. 1666-

ban Szlamenka néven mint Okruth helységbeli lakos jelöltetik.
2
)

Utóbb semmi nyoma.

Sdaiéoyi család. Szintén Trencsin megyében honos cziiner-

leveles nemes család.

A nem essi összeírások
3
) szerint

:

1 748-ban Závodjén lakott Illésnek a fia, Zolnán pedig idsb

és ifjabb János*
1 768-ban Zolnán laktak : D á n i e 1 és ennek fia Sámuel,

továbbá András és fiai András és Ignácz, nem különben

György s ennek fiai Sámuel és János.
1803-ban Ns.-Kotessón éltek : Sámuel és hat fia ; Ignácz,

József, Mihály, János, György és Gáspár; Ugyan ekkor

Zolnán laktak idsb János két fiával Jánossal és Józseffel, — és

végre Ignácznak fia irj. János.

1837-ben Ns.-Kotessón összeirattak Sámuel örökösei; József,

Péter és János, és ez utóbbinak fiai Ferdinánd, István és

Márton. Ugyan ekkor Zolnán középs Jánosnak örökösei u. ni.

Károly, Antal és József, nem különben Ignácznak fia ifjabb

János.

A család az utóbbi idkben nemes-kotessói einevet hasz-

nál, így Szlatinyi Antal 1863-ban a pozsonyi cs. kir. országos pénz-

ügy igazgatóságnál fogalmazó gyakornok.

Tán e családból származott Szlatiny (így) Ág o s ton is, 1810-

ben m. kir. kamarai járulnék, és

Szlatini Ferencz Pest v. tbiró, a pesti szépít bizottmány el-

nöke, mhalt Pesten 1828. (?) sept. 4-én kora 70. évében. Els nejétl
*— - -

') Szontagh Dá». közi.

2
) Ugyan attól.

s

) »Jgy&u attól.
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leánya Amália Ronn Antalné. Második neje, kit Özvegyen hagyott:

Eötvös Teréz volt

Szlávik család. Trencsia megyében az 1688. évi nemesi össze

irás szerint lakott Fels Dreskóczon ily nevii nemes család. Valószí-

nleg ivadéka azon Szlávik János, ki e század els felében bosszú

idö során (mintegy 1824— 1849.) Nógrád megye írnoka volt, és az

eredeti czímeres nemes levelet is bírta. Meghalt 1852. táján magtalanul.

Silavikovecz család. Szlavikovecz Imre 1659-ben magyar

honfiusitást nyert.
l

) Most ismeretlen, valószínleg kihalt

Silávy család. (Érkenézi és okányi) Bihar Szabolcs, Szatmár

stb. megye birtokos nemes családa. Családi értesítés szerint sei a

XVI. században már Gyr megyében említetnek, azonban adatok hi-

ányában a hiteles családfa csak a XVII. század végén kezddik. Ek-

kor élt Szlávy János, (ki 1674. táján született) és Kovácsy Erzsé-

bettel két fiát I. P á 1 1 ós I. Györgyöt nemzette, kik által a család

két f ágra szakadt, mint a családfán 2
) láthatni.

I. tábla.

János
tbiró

». 1674. köri
(Kovácsy Erzse)

I. Pál T. György
sz. 1706. f 1787

.

sí. 1726. f 1801.

beregi fó'isp. tbiró, s hzg. urad.

(1. b. Perónyi Kata igazgató
2. Fischer Anna 1781-tl) (Laczkovich Magdolna)

érkenézi ág. okányi ég.

Folyt. II. táblán.

1-tl Róza > II. Pál g<£$# S4> í> 9 János 2-tól Sal. Ferencz
sz. 1758. 5- sz. 1755. g 8 g g.£ g 2- gsz. 1773 f 1831. az. 1782. t 1856.

(Czindery - kanczel. * 8» g g p'^r-lg kapitány oct. 31.

Rochiis) ™ tan. Ef N e-
* # 5* (adelsbergi Afalter

U *§ M* 5= * Anna)
;s f**2 b gr j> t -?—-—

«

S -+•<£ *2. |
Folyt, a köv. lapon.

N

i—

•

' 1659 : 133. törv. ez.

*) Családi közlés szerint.
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Sal Ferencz, fcí az, elbbi lapou.

sz. 1782. flo56.no v.3l.

(adelsbergi Afalter

Kata) '

Károly
az. 1803.

(Schwethelm
Teréz)

Tivadar
sz. 1805,

(Skoddál
Anna)

Matild. Mária
sz. IS 12.

Viima
18H.

f 1Ö-S7. (ftigmund
József)

, Ferencz
Er-Mih ály-

falva a.

Anna
f

Gejza

t

Laura

t

Ferencz Matild Adolf Karolina
sz. 1834. sz. 1836. az. 1840. sz. 1846.

Gejza Hermina Tivadar
cs. kir. f f
fbadn.
sz. 1834.

(Fráter Lajos)

II. t á b 1 a.

I. György, ki az /. táblán.

s*. 1726. t 1801.

(Laczkovics Magdolna)

Mária II. György János Julianna László

sz. 1761. sz. 1764. f 1818. sz. 1772. sz. 1773. f 182t>. sz. 1774.

f 1837. f szbiró f 1840. (Gedeon f 1849.

(!. Bárányi (Bálás Júlia) Ferencz) kir. tan.

Péter.

2. Majlátb
György pers.)

!

Cl. gr. Forgách
Antónia.

2. Plays Virginia)

Viktor György
sz. 1816. sz. 1838.

dec. 11. dec, 2.

Antal
sz. 1778.

rnagy
(Spirk
Luiza)

3*

Karolina Róza Eduárd Vilmos Miklós

(S*ental az. 1798. sz.1800. sz. 1802. sz. 1803. (j^^*
Ferencz) aug. 30. aug. 17. máj. 24. dec 1. X ^a
f 1848. (b. Wuist- kapitány f 1802. (Nagy ^/oo\ '

m. 2. hof Káról. (Noszky jun. 5. Sarolta) *

táborn.) Mária)

László
sz. 1846.

sept. 7.

Béla Olivér

sz. 1848. s*. 1851.

máj. 16. apr. 12.

Sándor
sz. 1852.

octob. 20.

József,

sz. 1818.

nov. 23.

Antal Károly Julianna Johanna

t f sz, 1827. nov. 4. f
(gr.Nyáry
János)

A tábla élén álló törzsnek Jánosnak két fia I. Pál, 63 I. György

1766-ban Mária Terézia királyasszonytói czímeres nemes levelet

nyertek, *) mely szerint ezímerök függlegesen kétfelé osztott paizs,

a jobb oldali kék udvarban zöld téren természetes szín gólja áll,

•) Liber regius és Ad Scuta geutil . tomo XII. saerint*
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csrében ezüst kígyót tartva ; a baloldali vörös udvart fekmentes arany

szelemen, melyen hat águ vörös csillag ragyog, két felé osztja, a sze-

lemen fölött és alatt arany leopárdfej látható. A paizs fölötti sisak ko-

ronáján két, egymásra helyezett sasszárny látható, a háttérben álló

kék, az el térben álló vörös, és ennek közepén ismét arany leopárd-

fej látható. Foszladék jobbról ezüstkók, balról aranykék.

Az említett két testvér által két ágra oszlott a család. I. Pál az

általa adományban Szabolcs megyében nyert É r k e n é z helységrl,

í. György Bihar megyében kapott Okány helységrl kapta el-

nevét Szóljunk rólok egymás után.

I. Pál szül. 1706-ban. 1747-ben a tartományi biztosságnál titok-

nok, késbb a kir. ügyészségnél szolgált Derecskén, 176-ban procu-

rator, 1763-ban a kir. táblánál itél mester, utóbb kir. ügy igazgató,

és az udvari kamaránál tanácsos, 1782 ben septemvir, 1783-ban sz.

István rendvitéze, 1785 ben Bereg vármegye fispánja, val. bela. tit.

tanácsos *) és 1787-ben a munkácsi kerületbe királyi biztosnak nevez-

tetett, azonban midn ezen méltóságot épen megköszönni jártBécsben

,

a vendégl lépcsin hirtelen szélhdés életétl megfosztá 1787-ben,

kora 81. évében. O kapott Szabolcsmegyében Er kenéz és Er-Mi-

hályfalra helységre adományt 1785. táján, és abba be is iktattatott.*)

Két neje volt, az els báró Perényi Katalin, a második Fischer Katalin,

elbb Kovácsné,kit 1781-ben vett feleségül, az elstl tizenkét, a má-

sodiktól egy gyermeke volt, mint a táblán láthatók. Ezek közül

:

II. Pál elbb Csongrád vármegye fjegyzje, inaen a m. kir.

udvari kanczelláriánál fogalmazó, majd titkár, egyszersmind tanácsos,

végre referens tanácsos.

József elbb a Hadik, utóbb a Blankenstein huszár ezredben

kapitány, elesett a franczia háborúban 1806. eltt.

I g n á c z elesett mint hadnagy a torok háborúban*

János elbb hadnagy az Eszterházy nev m. gyalogezredben,

'} Családi közles, és nagyobbára mind ezt, t. i. hogy septemvir, val. b.

tit. tan. és Bereg megye fispánja volt, B. Vay László is írja „Német
h í v s é g" czim munkája 833—335. lapjain, azonban mi as 1770. 6*8 1774. évi

hivatalos országos tiszti névtárban is caak kamarai tanácsos, sz. koronái és

kir. ügy igazgatónak találjuk ; az 1787. é?i Schematismusban már csak fia

Pala kanczellariai titkár és tanácsos fordul elé. Lehoczkynái .sem találjuk

sem a septemvirek, sem a Bereg megyei fispánok sorában, StemmtUogr. pag.

79. és 116.

*) B. Vay Miklós id. o. 38S.
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utóbb kapitány, meghalt 1831-ben, Mindezeknek utódaik nem marad-

tak. Azonban a második házasságból született

Ferencz (sales.) ki mint nyugdíjas cs. k. rnagy 1856. oct.

31-ón halt meg, nejétl adelsburgi Affalter Katalintól három leányt

és három fiút hagyott maga után. Ezek közül Károly és Tivadar,

kiknek a táblázaton álló gyermekeik vannak, birtokosok Bihar megyé-

ben Genyétén, az utóbbi Erkenézen is, Ferencz Ér-Mihályfalván és

Érkenézen.

A másik ág, mely okányi-nak neveztetik, L Pál testvérétl

I. Györgytl származik.

I. György, (szül. 1 726.) táblabíró, és hzg. Eszterházynak de-

recskéi, k.-várdai, s AJmási uradalmaiban igazgató volt. Meghalt 1801.

máj. 4-én. kapta Ok ányt Bihar megyében. Nejétl Laczkovics

Magdolnától, ki 1795. jun. 29-én halt meg, következ 12 gyermeke

született

:

1. Anna szül. 1760. meghalt 1763. nov. 7-én.

2. Mária szül. 1761. jul. 25-én, -elbb micskei Bárányi Pé-

ternek, utóbb székhelyi Majláth György personalis és fispánnak neje,

meghalt 1837. mart. 13 án.

3. György szül. 1763. jul. 12-én, meghalt 1764. jan. 6.

4. György szül. 1764. oct. 13-án. Bihar megyében volt f-

szolgabíró , a Martinovics-féle bajba keveredvén fogságot szenve-

dett. Meghalt 1818. febr, 16-án. Nejeti Sipeki Bálás Juliannától öt

gyermeke a táblán látható, ezek közül Eduárd kapitány és Mik-
lós birtokosok Okányban.

5. Teréz szül. 1766. oct. 23. meghalt oct 25-én.

6. Mihály szül. 1767. meghalt 1783. dec 22-én.

7. Anna szül. 1769. april. 14. meghalt a. évi maj.G-án.

8. Anna szül. 1770. jul. 28. mhalfc a. évi sept. 22-én.

9. János szül 1772. jan. 10 én. A Martinovics féle össze

esküvésbe keveredvén, Kuffstein és Munkácsban 6 évet töltött rabság-

ban , hol idejét tudományos foglalkozással , classicusok olvasásával

töltötte. Bécsben lakott. Meghalt 1840. aug. 29-én, ntlenül.

10. Julianna szül. 1773. jan. 24-én. Meghalt 1826-ban.

Gedeon Ferencznek volt felesége.

11. László szül. 1774. maj. 23-án. 1796-ban mint fhadnagy

a franczia háborúban Lódynál sebet kapván, kilépett és Gallicziában

hivatalkoskodott, hol kerületi biztos volt, 1801-ben haza ment Bihar

megyei jószágára, és 40 éven át nagy tevékenységet fejtett ki a Bi-
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har, Békés és Arad megyei vizi szabályozások körül, a közdolgokban is

részt vett, 1828-ban Bihar megye részérl Soprony megyei conscriptor

volt. Késbb kir. tanácsos és több megye táblabírája. Meghalt mint cs.

k. tanácsos 1849. april. 25 én. Els nejétl gr. Forgách Antóniától,

gr. Páy János özvegyétl (ki f 1823.) fia Viktor, kinek gyermekei

a táblán láthatók, második nejétl Plays Virginiától (ki sz. 1812. sept.

23.) fia ÖyÖrgy szül. 1838. dec. 2-án, birtokos Vircsolagon.

11. Antal sz, 1778. febr. 8 án. E század elején (1806.) b.

Alvinczy ezredben hadnagy, hosszas katonáskodása után e pályát

mint nyugdíjas rnagy hagyá oda. Gyermekei közül él József, (bír

Almosdon) mivelt férfiú, ki az 1848. évi dolgokértei volt 16 évre ítélve,

és Júlia gr. Nyáry Jánosnó.

Nem találjuk a családfán azon Jánost, ki 1844-ben az Oravi-

czai igazgatóságnál gyakornok, a forradalom alatt ott bánya-igazgató

volt, és 1844 sept. 20-án Bihar megyétl nyert nemesi bizonyítványát

Krassó megyében 1845. april. 30-án kihirdettette, Elneve szerint az

okányi ágból volt.

Szlobodnik család. Trencsin vármegye nemesi összeírásai sze-

rint ily nev nemes család lakott Fels-Dreskóczon 1688. évben. *)

Utóbb ott nincs nyoma.

1720-ban Oláh-lápos Bányán Szlobodnik Károly bánya-kama-

rai sebész-orvos volt.

Szlopoay család. Trencsin vármegye legrégibb kihalt családai-

nak sorában áll.Más ismertebb és hangzatosabb neve „Orosz 1 á n k ei u
,

melyen e munka VIII. köt. 279. lapján már eléfordúl. Ott nincsenek

meg említve Miklós és János, kiket 1474-ben ifj. Zamárd Miklós

Trencsin megyei alispán azon megyei szerzett birtokukba Chocholna

helységbe beigtatott.

1527-ben Miklós Trencsin megye föispánja volt, benne halt

ki a család 1549-ben.

Hogy mennyire különböznek gyjteményeinkben a Szlopnai

Oroezlánkeöi család nemzékrendei, azt az idézett helyen már említk,

és e részben teljes hitel, családfát, míg az okmányokra nem fog alapi -

tathatni, nem is közölhetni. Rajcsányi Ádám egykori kamarai tanácsos

gyjteményében 2
) következ családfa fordul el, mely a közlöttl lé-

nyegesen különbözik

:

') Szoutagh Dan. közi.

f
) Geueaí. Deduct. t 45,
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I. Menyhért
1475. kapta
Oroszlánkfrt

I. (akispár

de Szlopna

I. Miklós Kata
'""

i

Bora
1519. 25. (Appoay (Bossány

(Oroazlánkeó'y Miklós) Márton)
de Szlopna)

II. Gáspár
de Szlopna.——^i

Kata
(Báli László
Nyitra várm.)

János Kata
1550. 1550.

uakussicl' (Sárkány
Krisztina) Ambrus)

ÍÍ."MiklóT
az utolsó f

Brigitta 1545.

(Szedliczi

Kosztka Miklós)

Menyhért és általa Oroszlánkeöi Jeromos 1470-ben kapták

£7. Oioszlánkeöi várat és uradalmat Trencsin vármegyében Mátyás

királytól.

Szlopnay család. Ily nev család Trencsin megyében 1700-ban

tnt fel, azonban nemessége ellen a közgylés tiltakozott, és valószín-

leg ez oknál fogva többé nyoma sincs. *)

HiUíHiÁr család. Nemesi származási irományai Trencsin megye

levéltárában vannak. a
)

Sllotáa család. 1690-ben Trencsin megyében birtokos volt. *)

Eldödei közül Márton 169-ben Zsolnai lakos volt. *)

Szluha család. (íkladi gróf f ; verbói nemes) Vas, és Fejéi-

megye birtokos nemes családa, melynek egyik tagja a szép észü és jeles

szónok Szlaha Ferencz az ikladi ágat grófságra emelte.

A családfa, mennyire családi közlés hiányában csak hézagosan

tudhatni,
5
) következ

:

I. Márton
1593.

(Rumi Teróz)

1. Mátyás
Ilii 2.

(Halácsy Kata 1033)

Folyt, a kbv. lup-jn.

I. János
bandér. kapit.

elesett.

') Szontagh Dán. közi.

3
) Ugyan attól.

3
) Ugyan attól.

*) 1659 : 82. törr. ez.

s
) Láüd Eajcsányi Deduet. gen. 1. 32. 92. etb.
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I. Mátyás, ki a« elUi fapo*.

íHalacay Kata 1683)

I. István XL Jáöoe
1649.

(Bóka Kata) _ _
'

III. János I. Ferencz I. Miklós Kata f 168?.

(Ujlakv Erzse (Kálmán jTt^H? (8 *av- Sándor
1658) Zsuzsi)

W-«waii.
GAspál>)

t

I. György II. Ferenc*
kamarai itéTfi-mester

tanácsos. 1715—23.

*f*
iklmdi hárú

(Konkoly Juiia)

II. György János nep. Eleonóra
gróf Í743. jezsuita (b. Babocsay

(gr. Sinzendorf Ignácz)
Róza)

gr. Alajos gr. Károly
1786. 1817. 1815. 20.
~~_w\-

gr. József
sóháai tiszt.

f 1817« kon. 32. Károly
1844.

kamarai tiszt.

I. János mint m esztergám! érseki bandérium kapitánya el*

esett a törökök elleni ütközetben.

I. Mátyás (néhol Máté) 1638-ban nejével Halácsy Katalinnal

Spácza helységben hároni jobbágyát elzálogosítja Egry Katalinnak. l

)

I. Ferencznek fia II. Ferenc? legnagyobb férfia volt a család-

nak. 1709-ben érsek-újvári kapitány. 2
) 171-ben már itélönuaster,

3
)

1719-tÖl egyszersmind Komárom megye alispánja.
4
) Az 1723. évi or-

szággylésen a sanctio pragmatica elfogadása körül különös érdemeket

szerzett.
b
) Ezért 1726-ban báróságra emeltetett tí

) Végre val. bels

titk. tanácsos, és kanczell. ref. tan. volt. Meghalt Bécsben 1729-ben. 7
)

szerzé Pest megyében Iklad helységet adományban, melyrl ága

elonevét vette. Birt több helyen Komárom megyében is, mint Szeme-

') Eaztergami kápt. Hbro 14. folio 337.
2

) Kaprinai Mas. A. tomo L. p. 238,
s
) Lásd 1715. eviorsz. gylés czikk.

4

) Fényei, Komárom várm. 59. e's Lehocsky Stcmmat. J. 178.
J

) Lásd ide vonatkozó leveleze'seit Budapesti szemle XIX. köt 267—
27P. 1. Akkori mondott beszéde nyomtatásban is megjelent.

) Lehoczky Stemmat J. 170.

') Magyar tört, tár, VI. 98.
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rén *) stb. Nejétl Konkoly Thege Juliannától három gyermeke ma-

radt : II. G y ö r g y, János nep. ki jesuita lett, és Eleonóra báró

Baboesay Ignácz neje, anyja báró Babocsay Pálnak.

1L György atyja után báró, és Saigó és Bábolna örökös ura,

1743. april. 3-án grófságra emeltetett. *) Ekkor nyert czímerérl alább

szólunk. Nejétl gróf Sinzendorf Rozáliától fia A 1 aj o s gróf élt 1785.

1817-ben, midn ennek fia József 1817-ben kora 32. évében meg-

halt. II. Györgynek másik fia Károly e század elején (1815.) N.

Váradon a cs. kir. sóháznál mázsáló, utóbb (1820—35.) Veszprémben

sóházi pénztárnok. Ennek fia szintén Károly 1844-ben a m. kir.

udv. kamaránál számvevségi tiszt.

Az 1743 ban kapott grófi czímer követkevö, a paizs négy felé

oszlik kereszt vágással, de alsó részébe alulról ék gyanánt gúla alakú

ezüst udvar ékeli be magát, melyben öt pacsirta repdes ; — az 1 . és. 4.

vörös udvarban zöld téren természetes szinü medve áll, els lábaival

három ágacskán viruló fehér liliomot tartva ; a 2. és 3-ik udvarban

zöld téren ezüst egyszarvú áí). els lábaival kivont pallóst tartva. A

paizs udvarai között a középvért áll, arany koronával, melynek fekete

udvarában fehér sziklán vár torony, (vagy pharusféle tengeri világító

torony) emelkedik, tornya tetejérl egy póznán lámpa nyúlik jobb felé.

A paizst grófi korona fedi, a fölött négy koronás sisak áll, a jobb

oldaliból arany grif emelkedik ki, ezüst ketts keresztet tartva, a má-

sodikból a leírthoz hasonló medve , a harmadikból a paizsbélivel

egyez világító torony, a negyedikbl szintén v az elbbihez hasonló

egyszarvú. Foszladék jobb szélrl aranyvörös, a 2. sisaké ezüstvörös,

a 3-ké aranyfekete, a 4-ké ezüstkék. A paizst két oldalról telamonok

képen két elefánt tartja. Alól rózsa szinü szalagon e jelszó olvasható

:

Constantia, Fide et Sinceritate. 8
)

A másik, nemesi ág, Nyitra megyei V e r b ó-ról írja elönevét, és

II. J á n o s, és II. M i k 1 ó s t ó I eredhet. Családfáját nem ismerve, csak

a következket említhetjük meg

:

1772-ben Szluba Sándor és Ferencz Nyitra megyei Gesz-

the helységbeli két telket elzálogitottak Dióssy Ádámnak. *)

A család jelenleg fleg Vas és Fejér megyékben él.

') Fényes C. Komárom várm. 190. stb.

*) Bihari levéltár, és Collect. herald, pag. 124.— hehoezky Stemmat. I.

p. 170. hibásan teszi 1780. évre.

J
) Colleet. herald, p. 124. és Adami Scuta gentü. tomo. XIL

4
) Szentbenedeki Convent Ptotocol. J. J. pag. 63.
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A Vas megyei ágból János 1787-ben Kszegen a ker. táblá-

nál szegények ügyvéde. Valószínleg fia azon János, ki ismét ott

X81Ö—15. évi idközben szegények ügyvéde, Tán ennek fia Márton

1824. nov. 29-tól 1835-ig Vas megyének al-, 1835-tl 1838-ig föszol-

gabirája volt a kszegi járásban, elbb Kszegen, utóbb Csmtei

jószágán lakván.

A Fejér megyei ágból György 1810—-20. körül madocsai

apátár, és szekszárdi plébános.

I g n á c z cs« kir. alezredes volt.

János hzg. Eszterházy jog-igazgatója,

I. Antal táblabiró, ennek fia szintén Antal Fejér megyé-

nél kezdé hivatalos pályáját a jegyzi karnál
?
utóbb fszolgabíró lett,

az 1836. évi országgylésen azon megye követe, ezután kir. tan* és

1837*ben a Jász- kán kerületek fkapitányává neveztetett ki, és e mél-

tóságba azon évi febr, 6-án beiktattatott; és az veit 1848-ig. Ennek fia

Antal elbb 1843-íg Fejér megye t. aljegyzje, majd m. kir. hely-

tartósági t titkár. Ss tán Károly 1844-ben kir. ügyész Csongrádi

megyében.

Benedek Fejér megyénél 1843-tól al-, 1849-tl fszolgabíró

1849-ig.

Fejér megyében birtokos a család Czeezén, Tolna megyében

GörbÖn stb.

Szluka család. Trencsin vármegyei nemes család- A czimeres

nemes levelet Szluka Gáspár és Miklós kapták EL Ferdinánd

királytól 1622-ben, és azt azon évben Trencsin megye eltt ki*

hirdették.

1714-ben Miklós nev lakott Kiszucza-Ujhelyben, 1725-ben

János és testvérei a fölebbi armális mellett Trencsin megyében ne-

mességüket ismét igazolták. ^Trencsin megyében ezután nyoma nincs

a családnak , mert JSÍyitra megyébe átköltöztek ; innen Szluka A n d*

r ás Krassó megyébe telepedett, és ott szolgabíró volt, és egyszersmind

ott Nyitra megyétl 1782. maj, 8-án kiadott nemesi bizonyítványát

azon évi oeteb, 15-én hirleltette. Utóbb a család Krassó megyébl is

eltnt. •)

Szmafhana család. Lásd Szmetana.

§&!tíetana család. Trencsin vármegye nemes családa, melybl

Szmetana Gáspár és András testvérek 1791-ben II. Leopold ki-

] Szontagh Dán. közi.

2
) Krassó várai, levéltár.

MA.GYASOKSZÁO CSALÁDAI. X, KÖTET. 49
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rálytói kaptak czimeres nemes levelet, l
) mely 1791-ben Trencsin

megyében kihirdettetett.
2
)

Czinierök négy felé osztott paizs, az 1. és. 4, osztály fölül fekete,

alól ezüst udvart mutat, benne zöld téren oroszlán hátulsó lábain ágas-

kodik, és pedig félig ezüst, félig fekete, az udvar szineivel ellenkezleg

színezve ; a 2. és 3. kék udvarban vízirányos széles arany szelemen fölött

két, alatta egy arany csillag ragyog. A paizs fölötti sisak koronájából

két kiteiJ esztett fekete sasszárny között kék mezü kar nyúlik föl, ki-

vont kardot tartva. Foszladék jobbról ezüstfekete, balról aranykék. 8
)

A családneve Trencsin megye jegyzkönyveiben Szmathana és

Szmatanovics, meg Szmetanovics nevek alatt fordul el.4
) Az -1803. évi

nemesi összeírás
5
) szerint Gáspár fiával Károlylyal, ós idsb An-

drásnak örökösei András és János Rajecz mvárosban lakoztak.

1839-ben Rajeczen lakott Károly, András és János,
Tridvorén János és fiai Antal és József, Driethomán pedig

András és fia Lajos, és az utóbbinak fiai Sándor, Albert, és

Gáspár.
. A családfa ilyen formán áll :

Szraetana N.

Gáspár id. András
1781.1803. 1791. 1803.

Károly András János
1803. 1803. 180S.

r— —

-

A— 1 r

András János Lajos 1839. Antal József

1839. 1839. 'S^Tm^^S im'
im '

1839, 1839. 1839.

Szmertich család. Lá$d Zmertics cs.

Sniiidek család. Ily néven fordul el a Schmidegg család neve

1690-ben Trencsin vármegye összeírásában.

Színit család, (máskép Kovács) Lásd e munka VI. kot. 406

—

407. lapjain. Czímerében : a vért egész udvara hullámzó tengert mutat,

melyben a természetes sziníi oroszlán mintegy úszik. e
)

SzBiitsek család. 1 790-ben Szmitsek József és Sándor

') Collect. herald, p. 129. a Libcr reg. után.
2
) Trencsin várm. jegyz könyve.

s
) Adami Scuta gentil. tomo. XII.

4

) és 5
) Szontagh D. közi.

*) Adami Scuta gentil. tomo. XII.
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kaptak czímeres nemes levelet. Cziuierök elször vízirányban két felé

osztott vert, a fels vörös udvarban ezüst mérleg látszik, az alsó rész

függlegesen ismét két részre oszlik, a jobb oldali kék udvarban zöld

téren arany eke, a baloldali arany udvarban zöld téren három piros

rózsa látható. A paizs fölötti sisak koronájából két kiterjesztett fekete

sasszárny kzött szintén három piros rózsa virít Fosziadék jobbról

ezüstkék, balról aranyvörös. ')

Szitiodiss esaiád, (k. és nagy barkóczi) Vas megyei nemes

család. Közülök János 1829-ben yeszprémi kanonok volt.

Szfurecsányi esaSád. (Szmrecsányi) Liptó vármegye egyik leg-

sibb törzsökös családa, mely a Szent-Iványi, Pongrácz, Baán, Pottor-

nyay stb. családokkal egy közös törzsbl ered. Czimere is a Szent-

Iványi és Pongráez családéhoz hosonló.

Törzse^ mint itt a 624. lapon láthatni, Bogomérnak fia I. Miklós

volt, ki 1286. körül élt.

Nem bírván megnyerni a család származási fáját, kénytelenek

vagyunk a következ töredék nemzékrendeket *) kozleni, melyeket

egymással adatok hiányában összekötnünk nem lehet

:

X- tábla.

Szmrecsányi János
1635—1668.

(semberi Sembery Hegina)

Ferencz István
r-

István

Zsuzsi
(Ordódy

Jánosné)

-A*_.

Zsuzsi
(Kakus
Andr.)

Mária László János Krisztina Erzse
(Luby

. f (1. Szcs Andr. (Kubniyt
János) 2, Fksór JdssJ Pálné)

spár.

Kristóf Kata .

(LokcBánszky
m**}

András)

Bora Julianna
*
1 (Majthényi (Jesovies

Tádé)

AntaL Kristóf. Ferencz.

Minthogy ez ág birt Nógrádmegyei Tereake helységben, v&lószi-

nüleg ebbl származott az ottan szintén birtokolt Szmrecsányi József,

') Adami Scuta gentü. tomo XII.

*) Wagner
s
Mss. tora. LXX. p. 126.

49*.
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és fia Dénes, ki Nógrád megyének 1823-ban fügyésze volt, utóbb

tbiró. Meghalt Tereskén birtokán 1845. táján magtalanul, utánna

Liptó megyébl rokona Szrnrecsányi István örökösödött , kinek fia

Emil jelenleg Tereskén birtokos.

Másik ágból következik a

II. tábla.
György

{Zmeskái Anna)

András f
lakott Gede'n

(Gcdey Klára f 1805.)

Janka Krisztina Erzse Teréz Anna Renáta Amália.

(Horváttiy (Marsó (Marsó (Básxhy (ifj. Práter (Sípos

Gáborné) György János) Sándor) Pálné) András)
özvegye)

III. tábla.

Sándor

.

(Fejé*rváry Eva)

Sándor Lajos

(Miklovics Terez) (fancsali Jóob
Janka)

i i r^ i. n i

László Sándor.
(KárnerN.) Terdz. Anna Mária. Klára.

IV. tábla.

Antal
(Beviczky Teréz)

Imre Nep. János
Lip'ó v. foszbiró (Ambrózy Zsófia)

,
(1É?ÍL]Í1 , HÉuge* Dárius. János nepT"

1

Kálmán.- Paulina.

Tán e táblán álló Nep. János az, ki Szmrecsányban szül-

1784. máj. 16-án és 1847/8- ban Árva megye követe volt.

Más, régebben élt Imre az, kinek nejétl Palásthy Annától

gyermekei: Ignáoz, Gáspár, Eszter.

Hont, vagy inkább Zólyom megyében élt Szmreesány Elek,

kinek nejétl disznósi Horváthy Annától (ki mbalt Disznóson 1832.

máj. 16. kora 62. évében) leányai A r zeni a Stümmer Ferencz

tevegye, és Ágnes. Eleknek tán testvére (vagy atyja ?) volt Szmre-

csányi István, kinek neje Pierstl Terézia volt Korponáról.

E század elején Ung megyében élt Ádám (1816) táblabíró.
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A család több tagja Liptó és Árva megyében viselt megyei hivatalt.

Jelenleg (1864.) a hivatalos névtár szerint Liptó megyénél törv.

széki ülnök János, telekkönyv igazgató Gusztáv, írnok János.

Szmrtaik család. Pozsony és Zerapiin l

) megye nemessége

sorában említi Fényes E. Geographiájában.

Szobek csa&ádL (Korniczi, báró) Sziléziai származék, melynek

egyik ága jelenleg k bárói ágon: Sziléziában éi ; ez azonban ide nem
tartozik.

ö
) Magyarországban a család már a XVI. század második fe-

lében a birtokosok köaé lépatt, ugyan is egyik Szobek, (valószínleg

I. Henrik) 1575-ben Trencsin megyében KoVPornba, Kelecsény,

Kunyarad helységre kir. adományt kapott. a
) Ugyan ez, vagy ennek

fia Dávid-Henrik kapott 1637. aug. 26-án III. Ferdinánd királytól ró-

mai német birodalmi báróságot is.*) Ezen Dávid-Henrik Í65-
ben országgyülésiieg magyar honfiusiíást nyeri, *) 1659-bsn, állítólag

magyar bárÓ3ágra emeltetett. ö
) Tle, illetleg atyjától a magyar-or-

szági ág leszármazása 7
) következe :

I. Henrik
1575.

(Koloe Erase)
f«»—

»

Erzse
(Majtadnyi
Mot<56Íc»ky

András)

Anna-Erase
«-——~~«—

%

Dávid-Henrik
1655.

Adam

János
fl750.

(Nedeczky
Mária)_ —j\..,.,.. , . ,

t

Folyt, a kov, lapon.

János-Dávid

f

Elek
kanonok.

Arxi&l

Láösló

István

(Píaesek
Mária)

György Erissé

ÜJxiiko János;

- > ta. Lász!6
(LKvassav

Anna)
2* Mérey
Jiiliansa.)

Kriagtina

Sáitffor

p a <i
Pál Jtaef

'dorcorita. Jessuita. (EasovBzkyGábor)^ g »

(Tacliinezky (Msarsovsssky) (L Yi*sa^yOY»fcy 3óza*f
Róza) 3, B&sevszky Mihály)

József Antónia Janka
(Nagy János) (Liebhaxdt János) (Ubíárlk ísíváxs)

') Ssirmay C. Zempliu not top. 112.— *) Lá»d 1855. és Í358. góihat báréi
almanach. — •) Liber regius folio 428. — *) Qdthai almanach 1855. áyi íoly. 565.
— s

) 1655. évi 119 törv. ez. — *) Adami M.s*. a nxti Muzaumbaai qa&rt iafc, nro,

182. — ') Szontagh Páa* kösd.
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József
lí-Portiban
(Szkalka
Magdolna)

Klára
1748.

János, ki «b elbbi lapon.

fl750.
(Nedeezky Mária)

István 1748.

(Marczibányi
Eva)

Anna-Mária
Prazsuótzon

(1. Marsovszky Mih.
3. Ühlárik György)

Károly
Praznóczon

t

Imre.

Károly f
cs. k. kapit.

(1. Kubínyi N.
2. Pongrácz

Jozefa özv. 1882.)

János
(Kubínyi
Amália)

Flórián.

Ádámnak fia J á ií o s Trencsin megyei K-Porubáról és Nyitra

megyei Praznóczrói irta magát. Gyermekei 1748-ban osztoztak.

A csal ád czimere a paizs vörös udvarában egy felfordított asztal

talap. A paiz s fölötti sisak koronájából kezetlen , nagy szakállú em-

berke emelke dik ki, fejét prémezett vörös lengyel sapka fedi. Foszla-

dék aranyvö ros. !

)

Szobi -Szálai család. Szobi-Szálai István 1680-ban L Leá-

pold királytól kapott czímeres nemes levelet. *)

Czimere a paizs kék udvarában zöld téren álló magyar vitáz,

vörös magyar ruhában, sárga csizmában, oldalán fekete kardhüvely

lóg, derekát zöld öv köríti, fejét prémes vörÖ3 kalpag fedi, jobb kezé-

vel vörös zászlót tart, melyen ezüst ketts kereszt ragyog. A paizs fö-

lötti sisak koronáján vörös ruhás kar könyököl kivont karddal, két

oldalról két vörös zászló leng, mindenikén ezüst félhold, és két arany

csillag ragyog, Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. 3
)

Szobonya család. (Nagy Endrédi és Födémesi) Bars vármegye

egyik legrégiebb nemes családa, mely azonban jelenleg azon megyében

már nem létezik. Családfáját egy elttem fekv hiteles táblázat szerint

a XV. század derekáig foivihetni. Ekkor élt nagy-endrédi és födémesi

Szobonya László, ki 1466. év eltt lépett ki az élk sorából Tle
a családfa a XVII. század végéig következleg terjedt

:

') Góthai 1855. évi bárói almanach. 565. lap.

3
) Collect. herald, nro. 829.

3
) Adami Scuta gentil. tomo. XII-
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László

f 1466. eltt

László
1466.

de N. Endréd

1. János
1466.

de Várad.

I. Miklós 1500,

de Várad.

T. György
1466.

* I. István
1466.

de Endréd.

—

—

•%

II. János II, György Gáspár lí. Miklós
1494. 1494, 1494. t 1494. eltt.

IV. Miklós
1625—5*2.

(N. Kata)

Bálint

1 1560.

Gábor

Imre III. Miklós
1525. de Várad et Endréd

Bars v. szbiró Barsi alispán,

de Eodréd.

II. István III. János I. András
1530. 47, (Lítassy 1521.

Zsófi özv. 1566. f752yS

Simon
1535.

Anna.

IV. János Kata 1560.

f 1589. (baracskai
(Kürthy Fruzsi ?) Maszlik Istv.;

Margit 1560.1IL György V. János I. Lázár
1600. 1597.1600. 1562. (Csúzy Gáspár

^^fíoi?. 1 1589. eltt. deák)

(Dékán János)

Farkas Zsófia VI. János Gergely III. István
1562—89, 1588. 1589. 1562. 1612.

(Gyepes Anna
özv. 1602J

Krisztina Anna
(Szollsy (Osgyáni

(1. Gyepes Fruzsina Miklós Bakos

^__^
2. Bacakády Fruasi.) János)

nSTLázár II. Bálint
1612. f 1647. eltt elesett 1627.

(Körmendy Zsuzsi) Eszfcergomn.

Anna
(Tarné)

Mária> Erase
(Maron
István)

Z3óSa
(Lülley

Jácos)

LPál
1612. 1619.

Barsi alispán.

f 1652. eitt.
(Bogády Anna)

IV. István. Judit 1657.

(Bartakovics
István)

VL Miklós
1614.

Folyt, a kön. lapon.

Erzse Anna Judit Kata Fruzsina Ilona
1654.62. (Cserg (Deáky (l.Pruszkay (Eadovány (Móni
(Konkoly István) Imre) Imre. Pál) István)
János) 2. Illovay

Imre)
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TI. Miklós, ki a* elbbi l<spon.

1614

VII. János IV. György Orsolya
r~

V, István
~~"

\ (^üiley Anpft) (Munkády

(Agárdy Ilona özv. EVál VIII. JánoeT
G?örgy)

' Kata ZSST^SST 1654 ' ,-iSSL-,
(Takó (Drakó (Tajnay Mihály.
Pál) János) Mihály)

Bars megyében a család az elnevul használt Nagy-Endréd hely-

ségen kívül több helyen is birtokos volt, mint ez fleg a szentbenedek

i

Conventben a családról tömegesen található okmányokból kitnik*

Ezekbl említhetjük mint nevezetesebbeket, bogy

1588-ban I. Lázárnak fiai Farkas, János és István osz-

tató parancs mellett osztoztak meg a m és kis endrédi, kis-sallói, kis-

sári és kis baracskai részjószágokban.

L Pál, ki 1614-ben tbirája, 1619-ben alispánja volt Bars me-

gyének
?

1618-ban Forgách Zsigmondtól nádori osztoztató parancsot

eszközlött fleg az anyja Gyepes Anna utáni javakra nézve nagybátyja

III. István ellen, mint nejétl Gyepes Fruzsinától származott gyerme-

kei gyámja ellen a fölebb említett javakon kivül Kis-Bélád, Kis He-

restény és Cseke, Szent György, Ürmény, Szent. Mihály-úr pusztabeli

részbirtokok iránt.

A családból a XVL XVIL században többen viseltek Bars me-

gyében fhivatalt, így Miklós 1524-ben, Pál 1619-ben alispánok

voltak stb. ez utóbbi 1635. 37-ben orsz. gylési követ

Családfánk a XVIL végén M i b á 1 y-nál megszakadt, valószín-

leg ekkor Bars megyében ki is fogyott, azonban él jelenleg Abauj me-

gyében, hol azonban búzafalvi elnévvel találjuk. Ezen ágból Szobo-

nya Szabina a múlt század végén (1798) csebi Pogány Józsefné volt-

János 1816-ban Abaúj megye Esküdtje , ez vagy fia J á-n o s

(lak. Tomoron) ugyan azon megyének elbb (1833.) esküdtje, Utóbb

(1839.) fszolgabirája.

A utal 1832—36-ban lakott Szántón, és nevezett megye t al-

ügyésze volt

Szirmay szerint Zemplin megyében nagycsebi elnévü

Szobonya család élt l
)

Szobosslai máskép Tóth család. Erdélyben Alsó-Fejér me-

gyében bonos, hol György táblabíró és birtokos Károly-Fejérvár

*) Szirmay C. Zemplin not. top. 104.
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sa. kir. városban viselt tanácsosi és fóbirói hivatalt, s az 1848. év eltti

országgyléseken ásson város követe is volt. Fia Ferenca 1861-ben

megyei törv. széki tiszt, ülnök Alsó Fejérben. Leányai közül Róza
elbb Sebesi Károlyné, most Ugrón Józsefné , Ludovika Bebesi

Albertné —'és még több gyermeke van.

Bzoby család. (Szobi f) Hont vármegye régi kihalt nemes csa-

lád, mely azon megyei Szob helységrl vette nevét, és azt hajdani

Írásmóddal nde Zob a -nak írta.

Családfája a XIV. századig megy föl, ekkor élt B e r ta 1 a n (Ber-

tholomaeus de Zob) ennek fia volt János, ennek Péter már nagy-

ságos, mint öt fia Mihály 1486. évben az által a birt Theke mváros

részére adott új kiváltságos levelében czímezi. *)

Említett Mihály, utolsója a családnak, mint Bertalannak kis

unokája 1498-ban Verboczy Mihálynak hü szolgálatiért a sági convent

eltt beírja Nógrád megyei Szenté és Csesztve heiységbeli részjószá-

gait, elé sorolván ezen beiratos okmányban seit Bertalanig.
2
) 1517-

ben Mihály Verboczy Istvánnal együtt a Sághi család javaira II.

Lajos királytól adományt nyert Mint Verböczynek elvtársa, st a

mennyiben Verboczyt fiúi fogadta, annak atyja, 1526 ban számzetett

vele együtt.
3
) Javait utóbb — mint taagbaszakadóét adoptált fia Ver-

boczy örökölte.

Szoehor c&alád. Trencsin vármegye nemesi összeírása szerint

1754-ben ily nev nemes család Fels Lieszkón székelt. 4
)

Saodoray család. (Ér-Szodorói) Közép Szolnok vármegye s
csaiáda, mely kiterjedt a szomszéd Szatmár, Bihar st Heves megyék-

be. Erdélyben pedig Doboka vármegyébe.

Eredetét, valamint legrégibb múltját homály födi, a mennyiben

azonban az Ér*Szodoró körül fekv helységeknek egymást felváltó si
birtokosaik fenmaradt oklevelekbl ismeretesek, melyek szerint neve-

zett helység egyiknek sem tartozott uradalmához, azt lehet követkéz

tetnünk, miszerint az eredetet és nevet adó Ér-Szodoró helység okleve-

leket meghaladó idktl fogva a család birtokában volt

A családnak ügy, régebben szerkesztett nemzékrende mintegy a

') Teleki, Hunyadiak kom XII, 336.
3
) Horvát István, Verboczy István emléke 124.

*) üí^yan ott 180. 234-203. 263 -1517-ben Móré Máté*tól 200 mforíntot

vávén kölcsön az. Iván születés napja ünnepéig lefizetendöt, ellenkezleg hite-

lezjének zálogul leköti Nógrád megy '< Guta helységbe!? birtokát.
4

) Szontagh Dániel k£zl. szerint.
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XIV. század elejére viszi fel származását, miután azonban róla a XVI.
századig az évszámok és idézési adatok hiányzanak, azt hitele* kútfül

nem tekinthetvén, csak a XVI. század derekától Zsigmondnak négy
fiától I. Jánostól, Györgytl, Ferencztöl és Andrástói mutatjuk fel a

család származási rendjét történelmi okleveles adatokkai fölvilágosítva.

A családfa ') egészen következ

:

I. tábla.

Zakariás
r ———_^___—_—__ .

^

Antal Ferenez
r~ ~^~ " ' " " > |

* ——

,

Kata Ambrus András. Bebeka. Péter

i— ,.A . ,

t f
. —A

t

István. László Ambrus István

Rebeka. Zsigmond. Zsigmond. Mihály. Kálmán.
j——^ ' 'i i

*
j

Salamon. Gergely.

Imre.
f—— -^V__ —,

p__ _— -. .W>» i i i i i

,

Mátyás vagy Márton. Sára. Orsolya. András
'"

Zsigmond.
' (Mlndezcnthy

L Krisztina)

íoldfesá

rnoes&h

Erzse)

(Ramoesaházi

L&szló György István. Mihály. Miklós,

t t

János. Boldizsár.

Krisztina.

Mihály. Boldizsár.

József. László. Ferenez. Boldizsár. Mihály. Krisztina. Éva, Zsuzsi. Júlia.

ÜL tábla.

Zsigmond, ki a* I. táblán,

György Ferenez András I. János
158a 1683. 1583. 1583.

L- Boldizsár I. István

Folyt, a köv. lapon.

V Család! adatok nyomán közli Décsey Miklós.
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L Boldizsár, ki a* clöhbxlapcn.

II. Boldizsár
1650. körül

László

t
I. Mihály
Szatmári
alkapit.

1677. 81.

(Porteleky
Ágnes)

István. Miklós
(Désbázy
Erzse)

t

György

Erzsébet
n

'

(Baróthy Dániel)

II. István
1650. körül

(Ördög Kata)
erdélyi ág.

György
(Tamásfalvi

Anna)

Ferencz III. Boldizsár János
szatmári 1682. 1681.

szbiró szatmári szbiró (Séra Erzse)

1680.1695. (Mikolay Judit) r
Kriska

(Ladányi
János)

Zsigmond
(Horváth Judit)

György
(Balogh Mária)

Anna 1734.

(1. Keczeli Mihály
2. Kabós Ferencz)

a Mihály
(Dobay Klára)

IV. Boldizsár
1728.

(Chernél Ersse)
Ferencz Boldizsár László , —

: , —

,

(Kerekes (Mándy Julianna Zsuzsa Krisztina III. Mibály Éva
Sára) Sára) t (Bartha (Boros (1 Balku (Csanády

J
András) Zsigm.) Anna. János)

Mária Klára
(Szirmay (Mikolay
Lajos) György)

2. Diószeghy
Zsuzsa.

8. Zoltán
Anna)

Gáspár
1800.

Mihály. László—n f
Zakariás
1800.

1-tl Zsigmond 2-tól Julianna Mária Teréz
1780. (Tarnóczy (Erdödy (Kulin

(Sebes Anna) István) Ferencz) József)

3-tói Károly
uyug. rnagy*

—

,

Eszter László Zsigmond Sándor Farkas
(t. Miskolczy Bihar (Guthy Eszter) honv. rnagy (Sólyom Júlia)

Lajos) ^jegyz f Ij^'^Üwi Miklós SándoT
(Güthy Mária) (Décsey

(F thö honv<5d >k .

Teréz) Laj08 eies.1848, Er-Szo«

-^ Szoboszlón) dorón.

Elek Kata Eulália András
T. Várkonyban (Huhay (Miskolczy f 1842.

(PUthy Emília) Beit) Imre)

p—'* ' " ' *Hm 1 1 1.

1

i
i .

László

t
Gizella.
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* Ezen táblaiatok elseje szerint a család már a törzsapa két fia

által két ágra oszlott

A Ferencz ága — mint a néma táblázathoz— az izek számítása

után hozzá vethetünk, a XV II. század vége felé enyészhetett cl; ok-

mányok hiányában azonban múltja ismeretlen.

Antal ágán jönek le a ma is élö Szodoray-ak , azonban ez ágról

is — mint említk, — csak a XVI. századtól kezdve ismerünk ada-

tokat.

Els okleveles emlékezet van l
) 1651 -ben gencsi Szodoray

Pálról, és nejérl Zsófiáról, mint a kik többekkei együtt ellene

mondanak a Gencsy János gencsi és Hatvani János birtokaikba való

beiktatásoknak

A XVL században már a történelem is említi a család egy, két

tagját

Szodoray Ferencz Békés Gáspár híve, ós ennek pártján har-

czol Báthori István ellen ; de a radnóti és szentpáli csaták vesztével

és így Békés xnegbuktával 1575-ben 30 f ur társával tej és jószág

vesztésben marasztaltatott
2
) Miután a történelmi forrás nem emléke-

zik névszerint arról, hogy az ítélet végrehajtatott e Ferenczen is?

vagy azon kevesek közé tartozott, kik kegyelmet kaptak? el nem

dönthetjük azt, hogy e Ferencz egy személy-e a II táblán áll L

János testvérével, ki 1583-ban a czímeres levél közös szerzje volt.

1599-ben említetik szodorói Szodoray Ferencz, mini királyi

táblabíró.
3
)

A XVIL század elején találjuk a családot a szomszéd Er-Haí-

van helységet birtokló Hatvány családba beházasodva, u. m. Szodoray

Jánosnak neje Hatvány Kata által 163í-ben, Szodoray Borbá-
lának férje Hatvány István által 1609-ben, ugyan ez idtájban Szo-

doray V e r o n k a baláshází Balásházy János neje és hodosi Szodoray

Ferencz mint Ippy István leányának Annának férje említetik.
&
)

Nincs a családfán Szodoray Tamás sem, ki 1611-ben Lónyay

Péternek Szatmár megyei §z. Miklóson történt beiktatásánál jelen

volt.
5
)

1603-ban Báthori Zsigmond erd. fejedelem Boros-Jenn Szodo-

') A családnál.

') Bethlen Wolph Hist II. 822. 378.
3

) Hodor, Doboka várm. 238.
4

) Dé*csey Miklós saját okiratai szerint.

*) Eredeti okiratban olyasiaco.
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ray Miklósnak és családjának Zaránd megyében egész Agyagos és

Székes-Dud helységet és Nemes-Vásáron rész, jószágot adományoz. *)

A családnak 113 élete a XVi. század végén kezddik, mely idö*iöl

fogva tagjairól okleveles adatok szólanak

:

I. János 1583-ban a II. táblán látható György, Ferenc

z

;

és András testvéreivel^Rudolf királytól nemességöket megújyító le:

velet kap
7
és czímerül sárga udvarú paizsban kutat keresztül szök és

szablyát markoló szarvast, A paizs fölötti zárt sisak koronájából ismét

szablyát tartó szarvas emelkedik ki. Foszladék mind két oldalról sárga-

fekete. A paizst két felöl két vadember tartja. Kihirdettetett e czímeres

levél Közép Szolnok megye Ákos mez városában (most falu) tartott

közgylésen 1587-ben. 2
)

. I. Jánosnak két fia maradt : L István és I. B 1 d i s á r. Ez
utóbbi ismét két fia által két ágra oszlatta a családot, egyik fia II. István

a XVII. század elején elveszi Ebeni Gábor Özvegyét esküllÖi Ördög

Katát, és ennek jogán Doboka megyébe származott, hol ága a múlt

század közepén fiágon kifogyott. A másik fia IL Boldizsár öt

gyermeknek lön atyjává. Ezek kóztÜ

L Mi h á 1 y tnt ki, 1657-ben a szatmári várörségnél fhadnagy
volt, és ez évben L Leopold királytól 1800 m. forintban beiratképen

kapta Szatmár megyében Piskárkoa helységet 3
) 1677-ben már mint

a vár alkapitánya említetik. Neje Szödoro szomszédságából Portelekrl

Porteleky Ágnes volt, kitol három fia maradt. Ezek közül

:

H. János és Ferencz 1680-ban Szatmár vára védelmében

hsiesen kitüntetek magokat, és a következ évben L Leopold király-

tól Szatmárott egy udvarházra királyiadományi kaptak. 4
) Ferencz

1695-ben Szatmár megye szolgabírája volt.
&
) A harmadik testvér

IIL Boldizsár, kit a megyei nemesség és Lónyay Anna öz-

vegy fejedelemnö felhatalmazott a Szatmári várból a vidék lakosainak

kizsákmányolására idnként kirontó németörség megfékezésére, 1669*

ben ily portyázásnál a Gombás nev erdségnél a dúló örségén nagy-

ban megboszúlta magát több társával 6
) 1682-ben B o I d i-

') Családi okmány.
3
) Áz eredeti a családnál van.

) Eredeti a családnál.— Sziraaay Szatmár várra. II. 145. köt. ezt 1660.

évrl irja.

V Szirciay Szatmár yárm. h 17S.

*) tJjgyaa ott 133.

•) ugyan ott 170.
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a sár Szatmár vármegye szolgabirája volt. *) Nejétl'Mikolay Judittól

(ki utóbb Szirmay Györgyhöz ment nül) két 6a maradt: Mihály,
kinek ágát a táblán láthatni e század elejéig ; — és IV. Boldizsár.

IV. Boldizsár 1723, sept. 21 én puszta-daróczi részéi elcse-

réli Gyulaffy Lászlóval a nagy kölesei rész birtokért.
2
) Már elbb,

még fiatal korában t. i. 1717-ben a tatár beütéskor öt testvérével a

családjával együtt elhurczolák 8
) a tatárok, azonban Borsán Máraraa-

rosban a tatárok szétveretvén, kiszabadultak. Neje volt csernelházi

Chernél Pálnak Fráter Klárától született leánya Erzsébet, ettl szüle-

tett négy leánya és egy fia

:

III. Mihály, ki háromszor nsült, eisÖ nejétl hatházi Balku

Annától, kivel Biharban a laksági jószágokat kapja, maradt fia Zsig-

mond, másodszor elvette Csomaközy Gábor özvegyét giczei Diósze-

ghy Zsuzsannát, kitol a táblán látható három leánya maradt, harma-

dik neje volt Szabolcsból csepei Zoltán Anna, ettl született fia Ká-

roly, ki mint cs. kir. nyugalmazott rnagy 1845-ben N. Váradon

halt meg.

Nevezett Zsigmond terjeszté ez ágat tovább, elvévén zilahi

Sebes Gábornak tolcsvai Bónis Krisztinától leányát Sebes Annát, et-

tl öt gyermeke maradt :1. Eszter telegdi Miskólczy Lajosné Almos-

don, 2. László, 3. Zsigmond 4. Sándor és 5. Farkas.

Ezek közül

Zsigmond, noha ns volt, mag nélkül halt el Er-Szodorón.

Sándor elbb cs. kir. fhadnagy ; 1848/9-ben agg kora daczára

a forradalomba elegyedve, mint honvéd rnagy fegyvert fogott, és

mint ilyen és zsibói parancsnok két ízben csatázott Meghalt 1850*

január 24-én Er-Szodorón. Neje nagydobai Décsey Teréz volt, ki meg*

halt 1854-ben.. Gyermekük nem maradt.

Farkas Sólyom Júliát vette nÖttl, ettl gyermekei Rozália
Foghtüy Lajosné Szoboszlón, Miklós mint honvéd 1849-ben elesett

Szent Tamás alatt, Sándor él Er-szodorón.

László Bihar megyének aljegyzje, majd esküdtje volt. NÜl
vévén gúthi Gáthy Gáspárnak péli Nagy Judittól született leányát

Gúthy Máriát, ezzel Heves megyében a Tisza-várkönyi jószágot kapta,

hová családját átülteté. Két leánya és két fia maradt, ez utóbbiak

') Szirmay Szatmár várm. 1. 133*

*) Regestrum Gyulafiyanum Mas. Mas. fol. lat. nro. 2840.

*) Szirmay C. Ugocaa pag. 26. 26.
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közül András meghalt 1842-ben. Él Elek Tisza-Várkonyban, ki-

nek nagy paiugyai és t. divéki Plathy Emíliától egyetlen fia László
növendék korában 1852-ben Pesten elhalván , egyetlen leánya

Gizella él.

A család reform, vallású.

Szójja családi. (Máskép Szabó) Trencsin vármegye czímerle-

veles nemesei sorában állott. Az a-rmális levelet 1646-ban kapták Szój-

ja Mihály és János, és azt 1647-ben azon megyében ki is hirdet-

tetek. Az 1658. 1660. és 1666. évi nemesi összeírások ') szerint Zolnán

lakott a család. Tán más család tagjai voltak azok, kik 1660-ban

S z o j k a néven fölvétettek a nemesi összeírásba, mint Dezsericzen

lakozók. Utóbb sem az egy, sem a másik családnév nem fordul el azon

megye levéltárában.

Szokolay család. Alapítója Szokolay János, ki 1664. évben

I. Leopold királytól czímeres nemes levelet kapott , ily czímerrel : a

paizs kék udvarában természetes szín, ketts farkú oroszlán hátulsó

lábain ágaskodik, els jobb lábával kivont kardot tartva ; a paizs fö-

lötti sisak koronáján kék mezü kar könyököl kivont kardot tartva.

Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. 2
)

E nev család 1765-ben Békés megye nemessége sorába íratott,

és Orosházán székel. 3
)

1780— 90-ben Rév-Komárom város udvartelki nemesei sorában

is találjuk. ft

)

Pest megyében Váczon is honos, ebbl származik István jog-

tudor, h. ügyvéd Pesten, és jelenleg a „Törvénykezési Csarnok" szer*

keiztöje.

Szokolrfczy család. Trencsin vármegye czímerleveles nemes
családa , mely családbeli hagyomány szerint Ulászló király korában

Lengyelországból jött sokolovi Szokolovszky nemestl származnék.

Bizonyosabb az, hogy e család Nyitra megyében a Vág balpartján

felvö Szokolócz helységtl vette nevét
;

és bizonyos törzse azon
Szokolóczy György volt, ki nejével Fekete Hónával együtt III*

Ferdinánd király által Pozsonyban 1646. évi nov* 20-án keit czímeres

') Szontagh Dán. közi.

V Coliect herald, nro. és Adami Scata gentiL tomow XII.
J

) Bókes megye jegyz könyve.

*) Fényes, Komárom várna. 89.
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levélben megnemesítetett, mely czimeres nemes levele Trencsin megye

eltt 1647. évben (feria 2. ante festum Purifícationis) kihirdettetett. *)

Czímere— mint alább az ábra is mutatja -— a paizs vörös udvará-

ban zöld téren nyugvó arany korona, melyen repülésre készül fehér

galamb áll, csrében három buzakalászt tartva. A paizs fölötti sisak

koronájából vörös ruhás vitéz emelkedik ki, fején prémes kalpaggal,

oldalán karddal, kinyújtott jobb kezével kivont kardot villogtatva

Foszladék mindkét oldalról ezüstkék.

A család a Trencsin megyei nemesi Összéirások tanúsága szerint

1668. 1660-ban Beczkón, 1688-ban Apáthiban székelt; Utóbb Nyitra

megyébe szakadtak.

A nemességszerzö Györgynek utódai György, ós testvére J á-

nos 1754-ben a nemesi vizsgálatkor ö
) fiaikkal János és János-

sal együtt származásukat a nemesség szerz Szokolóczy I. Györgytl

bemutatván, a kétségtelen nemesek sorába írattak. Ezen 1754-ben élt

és produkált II. Györgytl a család származása következ

:

I. György
1646. na.

(Fekete Ilona

kétag.

XI. György
1754.

Vág-Vecsén
(1. Hoüzte'ny Mária

2. ns. Mészáros Rebeka)

I. János
_1754.

II. Jáncs.

1754.

1-tl HL János
sz.1761.

f V. Vecsén.

1_
Kata Perencz - ikrek - István

1766. az. 1760. sz. 1760.

18 14. gazdatiszt

Hontbaa, 1 1820*

-, (Wagner
Júlia Erzse)

2-tól I. Károly
(Hodossy Júlia)

László
katona

Júlia.

János József Dávid
Y.V«C8én.V.Veceén, rményben (Zelovicsné)

r-
Mihály

alezredes
1848—9.

Teréz IL Károly 1863. Lajos
(Királyi Z. Ugróczon gazdatiszt

Jánoa (1. Kuprecht Erzse 1841.

Pesten) 2. Gerzsó Emilia)

György-Ede-Gyula Lajos-Menyh. 2-tl Emilia. Károly. Hermina János. Sándor,

katona.
'

katona, f

') Családi közi.

*) Nyitra megyei jegyzkönyv pag, 75.
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A táblán álló lí György, ki Mária-Terézia király-asszony

alatt a nemesi fölkelésben is résztvett és sebekkel tér haza, kétszer

nsült ; els nejétl Hosztenyi Máriától gyermekei : Ili. János, Kata

és Ferencz és István ikrek. Második nejétl ns. Mészáros Rebe*

kátét egy fia maradt : L K á r o 1 y.

HL János meghalt Vág-Vecsén, hol Jánost, Józsefet, Ürméay*

ben pedig Dávidot és Júliát Zelovicsnét hagyta maga után.

Ferencz, az ikrek egyike , 1814-ben Nyitra megyétl ^ne-

mesi bizonyítványt vévén ki, Hont megyei Kis-Túr helységbe telepedett,

I. tárol y birtokos Vág-Vecsén, Szlsön, és Csallóközben

Jókán. Nejétt Hodossy Júliától két gyermeke a táblán látható.

Ferencznek iker testvére István ifjú korától báró Zay Imre

mellett élt; utóbb e családnak magtárnoki minségben Bucsáaban,

majd'N. Orvistyén gazda-

tisztje/ meghalt Modor vá-

rosában 1820. májusban.

Nejétl Wagner Erzsébet-

ti egy leánya Terézia
Királyi Jánosné, és három

fia:&tihály,II. Károly
és Lajos maradtak , kik

1841. május 29-én Nyitra

megyétl kivett nemesi bi-

zonyítványukat Trencsin

megye eltt azon évi octob.

4-én kihirdettették. Kö-

zölök

Mihály a katonai pá-

lyára lépvén, tisztté tön, és

1848/9-ben a forradalom-

hoz csatlakozva, mint al-

ezredes szolgált, a Világosi

catastropha után N.Váradon

golyó általi halálra ítéltetett, azonban kegyelmet nyert, de magát csak

hamar kivégzé.

Lajos elbb katona, utóbb a Zay grófoknál gazdatiszt, Pest

megyébe költözött, és végre

') Nyitra megyei jegyzkönyv 18U évi 1014, szám alatt

JU<mJH>R3z£tt OW*JU>AX X gfo. 50
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]f. Károly jogi tam'tfruányaít bevégezvén, 1^830 -ól-ig a gróf

Zay családnál felváltva Bucsánban, Nagy Orvistyén, Bicsíczen és Zay-

Ugróczon magtárnoki, tiszttartói, levéltárnoki és végre felügyel szám-

vevi hivatalt viselt. Trencsin megye táblabirájává neveztetett Jelen-

leg nyugdíjazva Zay-Ugróczon szerzett nemesi és harmadfél volt úrbéres

telki birtokán él. Kétszer nsült , els nejétl Ruprecht Erzsébettl

gyermekei: 1. György Ede Gyula, mint katona Solferinotól

go!y6 sebet vitt haza, jelenleg a 45. sz. gyalogezredben tizedes és Pes-

ten tanuló hadfi, 2. L a j o s Menyhért Olaszországban a 3Í . számú

ca. kir. vadászezrednél tizedes ; — második nejétl Gerzsó Emiliától

gyermekei 3. Emília, 4. Károly, 5, Hermina (mkalt Z.Ugró-

ezon) 6. János és 7. Sándor.
Szokoly család. (Szokoli és kis-várdai f) Eredetét a Báthori-

akéval közösön a Gutkeled nembl hozzák le. '') Nevét a Szabolcs

megyei S z o k o 1 y vagy Szakoly helységtl veite. Származási

fáját *) a XIV. szazad elejétl így találjuk:

N.

István Feliezián. Hódos

+ '""wThály "jánoT
1

,
iSíí^ -,

^ T

~~Pété
' Ló'rincz I László

Mihály László ^ lMl
D0̂ °alL1

í£t
Ó

^Jl?!?^ fní^ti
(kamarási Zele-í^*íjgj*-" t Ján0» IL l8tván

méri László)
1<m*

Mihály. László Bálás. György.

Mihály. .

I. György Imre U. Ló'rincz

t

II.Imre. Bereezk. III.János. Tamás. Báii^t^

__ dáliát

ÍV. István. M-árton. II. János
"~"

+

(Bátori Zsuzsi)

Péter
1458. 1463.

machói bán
temesi foisp.

(Risvárdai Potentiáua)

í\lyt. a köv. lapon.

') Wagner, Collcct goncal. fam. dec. IV. 105-112.
u

) Ugyan ott, és ugyan attól Collcet gencal. fam. els kiadás Dec. I. a

Üáthori családnál.



SZOKOLY. 78T

P^tcr, ki az elbbi tápon.

1458. 1463.

machói bán
tcmesi fisp.

(Kisvárdai Potentiana)

IV. János I. András Albert
1466. csanádi 1486. 1495. belgrádi

püspök Szörényi bán bán
1493. paulinus (Dóczy Ezse (Ril Katalin)

özv. 1509.)

Fcrencz II. András Vl. János
1520. 1526. (Podmaniczky

orodi prépost Margit)

III. Miklós v. István

(Várdai Anna)

'v."MiklósT595.
(Telcgdy Kata)

Ezsébet
(pribéri Melith

Péter)

I. Miklós
Báthori

Veronka)

Margit II. Miklós V. János
(Kuszkai (1. Telegdy
Pálné) Klára

2. Drágffy
Júlia)

"~BorbáIT
(1. Báthori János
2. Gerendi Péter.

II. György. II. Péter.

VII. János.

11. László
(N. Bora
özv. j 526.)

Boldizsár

"ÍV. Miklós"'
1568.

II, Ferenez
(Lónyay
Ilona özv.

1526.)

Történetökröl nem sokat mondhatni. A XQL században osztály-

ban kapván Szokoly helységet, árról irák magokat, és pedig hajdan d e

Z o k o 1 y alakban.

Hódos (vagy Hudus) unokái Illés, Domokos és DL László

sokáig perlekedtek a rokon Báthoriakkal, Báthori Bereczk unokáival,

míg 1338-ban atyafiságos egyezség és osztály a pernek véget vetett.

Nevezetes tagja volt a családnak II. Jánosnak nejétl Báthori

Tamás leányától Zsuzsannától született fia Péter, ki 1458—1463-ban

Mátyás király alatt mint machói bán és temesi fispán szerepelt. *)

1462 ben Halilbeget a Szávánál megverte. Nejétl kis-várdai Fotenti*

ánától négy fia maradt, úgymint :

1. IV. János elbb 1466-ban csanádi püspök 1493 ig, ekkor

Diós Gyrött pálos-barát. 8
)

1

) Bonfini Hist. dec. III. libro ÍX
2
) Ezt más családfán ház as embernek találjuk és családapának, mint

alább látandjuk.

50*
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2.1. András 1486-ban szörényi bán; *) 1509-ben már esek

özvegye Dóczy Erzse élt.

3. Albert 1495-ben belgrádi bán. 1498-ban zászlós ur. f
) Ne-

jétl Kii Katalintól három fia maradt : F e r e n e z 1520. orodi prépost;

II András, és VI. János, ki 1526-ban élt, és nejétl Podmaniczky

Margittói nemzé ÍII% Miklóst, (mások szerint István). *) Ennek
Várdai Annától fia V. Miklós, ki 1595-ben követségben jár III.

Zsigmond ieogyel királynál. 4
) Ennek nejétl Telegdy Katától 5

) csak

kánya Erzsébet maradt, pribéri Melith Péterné, ki a Szokoly java-

kat ftröklé.

4. L Miklós nejétl Báthori Veronkától három gyermeket ha-

gyott : Margitot Ruszkai Pálnét, II. Miklóst, kinek els nejé*

ti Telegdy Klárától leánya Borbála elbb Báthori Jánosné, utóbb

Gerendi Péterné lett, második nejétl DrágíFy Juliannától senki, °) és

harmadik gyemekét V. Jánost, kitl állítólag a táblázaton állók

származnak.

így szerkeszté Wagner a Szokolyak nemzékrendét. Azonban

egy más családfa szerint, mely okmányok után készült, II. Jánostól

kezdve a család hitelesebb nemzékrendét kövekezleg találjuk

:

H. János.

Ttiklós Péter"
1

(neje Klára) 1459.

Miklós 1L János 1459. IV. János Miklós Albert András
1459. valósunülcg 1459. 1459. 1459. 14W.

e* a csanádi tZ~í . "7^ . ' szörényi
püspök.

Folyt.akov.Ufon.
bán H&

(DócziErzsc)
i

—

'— '*•— •' -
'

—i
János András
1504. 1504.

') Lásd a Corptis jurisbaa az 1486. végzemény végén.

•) 1498. évi 22. törv. ez.

*) Szirmay is Sz&tmár várra. II. 149. Istvánnak nevezi.
4
) Istvánffy kist. 1685. kiadás 418. 420.

*} Szirmay Bzatmár vármegye II. 2C6. lap szerint második neje lett votna

DtigfFy Julinnm, kitl fiainak írja azon négy személyt, kik itt a táblán V. János

gyermekeiként állanak. Másutt meg ezeket II. Miklós gyermekeinek állítja.

•) Szirmay szerint ennek is lehettek fiai azok, kik V. Jánosé voltak a

esaládfa szerint.
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1Y. János, ki az elbbi lapon.

1459/

f
1 * i A— —„.~ ..-»,,., ..-, .— ,,

György Ferencz Péter Lászlórvorgy

15047 1504. 1504. 1504-

(Lónyay Ilona özv. 1526.) (Borbála öjev.

1526.)

Péter II. György Margit Bora Anna. ^TTTZ
—"

511X11?
1599. 15*. «. (Mouoky(KálIay János Bidig.

(Baió Sára) Péter) Ldríocz) Miklós

(Lónyay Gergely) (IspányFerenci)

A táblán állók közül Miklósnak és Péternek és ezek gyermekeik*

hek 1459-ben Szepesy László bevallja a Telegdy Miklós részbirio-

kait. Az 1504. évszámmaljelöltek azon évben a Maghiakkal egyezségre

léptek azon javak iránt, melyeket Zalmad Mátyás magvaszakadtén

adományban bírtak. *)

Jánosa csanádi püspök 1483 ban Szatmár megyében adomány-

ban kapta óvári, Darab helységet. *)

II. György 1578-ban (Miklóssal & Boláissár fiával együt£) a

fiscus által megtámadott birtokrészekben az országgylési közbenjárá-

sára roeghagyatik. *), 1588-ban Zemplin megye Eger vára ersítésére

küldi. *) Ugyan ez évben tatárjárás! *) 1597-ben az adó számadások

megvizsgálására választatik. *) 1599-ben a tábori élelmezés mesterévé

tétetett *) Testvére

Péter az 1600—8, évi országgyléseken Dóczy Fruzsina^ és £a

Homonnay György által szenvedett eröszakok miatt emelt panaszt az

országgylés eltt, utóbb maga is börtönbe került, mi végre 1608 ben

az ország rendéi kértek a felsége^ begy kezességre szabados bocsát-

Üssék, 1618-ban már nem élt. Ellenbea Wagner szerint 1618 ban élt

meg testvére György.
A XVII. században a család kihalt

l

) Leleszi Conveni E két okmány három Isen igazolja a családfái, azon*

tál már I. György fiainál a chronologia hézagot mutat, legalább tgeu liosssú

élet kor teheti csak valószínvé példánl &s&t. hagf L Györgynek M 1504-ben

élt, fia P é t e r IfilS-han élnek hitethessék el.

•) Szirmay Szatmár vármegye II. ÍM. £öá»

Ó 1576, évi 37. terv. ez.

*) Szirmay C. Zemplin not. kist. 92,

*) 15öa évi 10. és 33. törv. ca.

•) 1597, évi lLtörv.c*.
') 1599. évi 17. törv, ca.
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A család czímere egy 1598, évi pecsét *) szerint a paizs udvará-

ban félhold, a paizs fölötti sisak koronáján pedig három strucztoll. A
czimer színei ismeretlenek.

Szokoly család. Ámbár a fclebbi Szabolcs megyei Szokoly

család kihalt, mind a mellett e név még élt más hason nevíí nemes

családaink által, mint a következk mutatják. így Trencsin megye ne-

mesi összeírásában 1721 ben Szokoly Györgyöt találjuk beczk ói

székhelyén, '*) utóbb azonban e névnek ott nyoma sincs.

Jelenleg Baranya megyo nemessége sorában említi Fényes Elek

Geographiájában a Szokoly családot.

Szokoly család. Ujabb nemes család, melynek nemességét

Szokoly Jakab 1795-ben I. Ferencz királytól kapta czimeres nemes

levélben. Czímere négy részre osztott vért, az 1. ós 4*ik kék udvarban

hátulsó lábain arany oroszlán ágaskodik, els jobb lábával kivont kar-

dot tartva, fölötte jobbról arany nap, balról ezüst félhold ragyog. A 2.

és 3-ik vörös udvarban zöld téren faragott kövekbl nyitott kapuval

vártorony magaslik, tetején pánczélos kar könyököl, kivont, kardot

tartva, fölötte két oldalról két arany csillag ragyog. A paizs közepét

koronás kis ebb vért foglalja el, melynek ezüst udvarában hármas zöld

dombon karóval ersített három szlt tényész. A paizs fölötti sisak

koronájából pánczélos, sisakos, vörös tollas, vitéz emelkedik ki, két

felöl két vörös zászlót tartva, mindeniken egy egy arany csillag ra-

gyog, Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. a
)

Siokolyay eealád. Erdélyi család Nevét a Kolos megyei Szo»

koly helységrl veheté. Ismeretes tagja Szokolyai István nagy-ba-

czoni ref. pap, utóbb udvarhelyi senior, künn járt a külföldi egyeteme-

ken a XVII. században, és 1648—72-ben Leidában adta ki hittani

müveit. *)

8loldan család. Alapítója Szoldán Ferencz 159& évi mart.

t2-én Prágában kelt czímeres levélben Rudolf király által emeltetett

nemességre. b
) Valószínleg utódai kifogytak.

Szolga család. (Vargyasi) Udvarhely széki székely család.

Közülök Gergely 1697—17 1 l-ben Bardócz szék jegyzje, ö
) Fo

l

) Wagner dec. IV. tab. %. 10.

3
) Szontagh Dan. közi.

3

) Adami Scuta gentil. tomo XII.
4

) Benkö, Transylvania II. 189, 190.

h
) Az eredeti armális a nzti múzeumban riztetik.

6
) Kállay, Székely nemzet. 284. lap.
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1

rencz 1794 ben unitárius esperes Háromszékben ; J á n o e 1815 ben

kir. táblai ügyvéd, Miklós 1815-ben Udvarhelyszék duilója. Neve-

zett János nak, ki híres ügyvéd volt, fia Miklós ifiabb korában

az irodalommal is foglalkozott, 1861-ben Bardócz alszók király bí-

rája volt. >

Szolga család. (Várfalvi) Közüiök M i b á 1 y 1825. körül

Kraszna megyei törvényszéki ülnök.

Szolnoky család. Jelenleg Szabolcs megye nemessége sorában

találjuk.

1584-ben Szoínoky M ó z 3 e s Hont megyei Kurincz pusztára

királyi adományt kapott Rudolf királytól. ')

Szomay család. Közulök Pál 1654-ben Soprony megyo es-

küdtje volt.

Szombatit család. Alapítója Szombath Imre, ki 1712-ben

III. Károly királytól czímeres nemeslevelet kapott. 2
)

Czlmere a vért kék udvarában hármas zöld dombon gyümölcs-

csel rakott magas almafa , két oldalról egy egy arany búzakéve áll.

A paizs fölötti sisak koronáján fehér galamb felemelt szárnyakkal áll,

piros csrében zöld ágacskát tartva. Foszladék jobbról aranykék, bal-

ról ezüstvörös.

Ily nev család Szatmár megye nemessége sorában álJ* — De
van család, mely nevét Zombat h-nak is irja. Lásd ezt.

SzöinbatiTalvy család. (Szombatfalvi) Udvarhelyszéki s szé-

kely család, kiterjedve Küküllö és Közép-Szolnok megyékre. A nevet

adó Szombatfalva Udvarhely városának szomszédságában esik , melyet

a család egészen birt, míg a közelebb múlt években az illet ág fiakban

kihalván, vele az si fészek nagy része a székely örökösödési tör-

vények szerint leány-ágra az Ugrón családí-a szállt.

A család els feltnése nemzetének egyik nevezetesebb napjával

1505-ben az agyagfalvi gyléssel kezddik, melyen Szombatfalv,

Gergely Udvarhely székbl a székely nemzet egyik birájának vá-

lasztatott. *)

1590-ben említetik SzombatfFalvy T a m á s, a fejedelmi nagyobb
kanczeliária írnoka, mint a kinek Udvarhely és Marosszék fkirálybi-

rája és Udvarhely vár kapitánja osztopáni Perneszy István eladja Ud.

') Libcr regíus folio 385.
2
) Collect. herald, nro. 713.

') Kállay, Székely nemz. 284.
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varhely piaczán egy udvarházát & hozzá tartozó küls földekkel együtt

125 mfortntért
r
) Ezen Tamásnak egy, az udvarhelyi levéltárban ta-

láltató valami örökösödési perbl felmaradtjegyzet szerint atyja Mar-

ton fi Benedek*) néven említetik. Használta e a család e nevet is

?

melv kétféle vezeték név viselése a XVI. és XVII. sjázad szokásával
ti

magegyeztethet, bvebb adatok hiányában el nem dönthet*

Szombatüalvy Pétert 1624—27. között a ezé&ejy nemzet

lustralis ö«szeirásában
?
melyet Bethlen Gábor rendelt megf

— találjuk.

1630~ban Udvarhely határában esö és a vártól kiperelt bizonyos rét-

nek egyik birtokosa volt Erszakos halállal múlt ki, lödben Ud-

varhelyszék akkori jegyzje Kénosi Gál Ferencz mások által annyira

megverette, hogy bele halt. Neje Gergely Katalin volt,

A család nemzékrendét e század elején Erdélynek egyik nagy

szorgalmú genealogusa Fancsali: Dániel állította össze, Szombattalvy
Mátétól kezdve azonban a folebb emiitetteket minden kutatásai

mellett sem sikerült a Szombatfíalvy Mátétól kezdett családfával össze-

köttetésbe hozni, st a családfát kezd Máté és testvére Benedek
származásáról is csak annyit sikerült ki bavárlania, a

) hogy anyjok II-

key leány volt.

A családfa 4
) következ

:

Szombatfifalvy N.
(Ilkey leány)

Máté Benedek
(K. Zsófi) elesett 1603.

í. János
1615. 1623.

1. István
1623-1630.

(Baróthi Erzse)
,— •>

,

Folyt, a kön. lapon.

') Fancsali család tani jegyzeteiben Décsey Miklós közlése szerint.

'> A mi tán annyit jelentett, hogy Benedek Mártonnak fia voit.

*) Ha ezak e Benedek a fbldbbi M ár t o n f fy Benedekké! nem egy

személy volt ? és cs esetben tán Benedek atyja Márton lehetett ? (Bent dee-

ttts filius Martini) De ez is csak tapogatódzás

!

*) Családi adatok nyoma* közli Déceey Miklós.
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I. István, Atf az elbbi lapon.

1623—1630.
(Baróthy Erzse)

__

Sámuel f 1736.

(Berxenczey
Boraf 1734)

i
' '»

>

Zsuzsa
(Bessenyei

Horváth Miklós)

Péter f 1737.

(L Kendoffy Zsuzsi
2.'Donáth Sára
3. Cserey Klára)

II. István
Kocsárdon.

l-m László
1762-1776.

itélo' mester.

(1. Míkó Anna.
2. b. Toroezkay Ágnes)

2-tól Pál
szül. 1701.

mart. 14.

I. Zsigmond
1099 1700.

alkirálybiró

(Kováehfch
Horváth Éva)

Ferencz
1794. dalló.

(Pálöy Erzae)

Sándor
4*116 1837.

Ignác*
udv. alkir.

biró 1815.

(Kovács Júlia)

Julianna
(Biró Samu)

IL László III. István József
dulló 1837. kir. pénztár, volt követ

fojegyzó' 1861. f 1861.

-i

József Miklós János IL Zsigmond Ignácz Ferenez János Erzsébet

f 1748. sz. 1690. sz 1701. szül. 1703. f sz. 1706. sz. 1716. (Szathmári
(Farkas jan. 30. (Ribiczey Klára) (Bénkti László)
Márta) J

Krisztina)

§*> Julianna
n 5

n r ——i
VeronkaAntal József. 111. János

fl806. (Sándor 1794.1815. OJgron
(FintaN.) Mária) törv.ttlnök. Mihály)

Ssfcmona ^ (K> Törökjgária)

szül. 1773. Anna Veronka
(Ugrón Antal) (Szabó Gábor)

György Éva .Erzsébet Rozália Krisztina
Hélömesíer (Mátyuss (Kászoni (Orbók f

(Kolumbán Júlia) István) Ferenez) Gábor)

JL
Rebeka Mihály 1807. Julianna Gergely Anna István

(L Molnár Andr. kolosi aljegyz (Turóezy sz. 1777. (l.Kó'szeghy (M ártón ffy

2. Sökbsd Sánd.) (Lázár Anna) József) mart. 1. Anta). Zsuzsa)

Klára Julianna György 1862. Teréz Erzs©
(Bülg&zdroc?) (Biró György) Szödemeteren (rfozmáné) (IMchyné)

(Gulácay Ottilía)
i ii .i i. m i^-. ' ii i ' -\

Berti. Klári. Miklós. Ilona.

A családfán álló Benedek mint Székely Mózses hive esett el

Brassónál 1603-ban. Testvére

Máté már egy, 1567. évi Udvarhelyszékröl szóló oklevélben

említetik Fancsali szerint. Neje Zsófia volt. Fiáról LJánosról 1575.
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évben az Udvarhelyszéki levéltárban található bizonyos tilalomtörési

perben van emlékezet. Fancsali szerint egy, 1613. évi oklevélbl ezt

jegyzé ki róla : Ioannes literátus Szombatffaivy nobilis de eadem curiam

in vieinitatibus nobilis Tóth Gergely ab una, et publicae viae regiae ab

altéra, legát filío suo Stephano Szombathfalvi feria 2-da prox. post do-

minicam Rogate.** Életben volt még 1630-ban, mert a székely családok

szokása szerint azon évi sept. 30-án Kolosvárott kelt czímeres levelet

nyert Br. Katalin fejedelemasszonytól maga és fia István nevére.

E szerint czíraere a vért kék udvarában nyitott könyv, melynek lapjain

ezen folirat : nJ n s Divinum et Humánum" olvasható : a köny-

vet felhk közül kinyúló pánzczélos kar borostyánnal koszorúzza

meg. A paizs fölötti zárt sisak koronáján hasonló borostyánt tartó

pánzczélos kar nyugszik. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüst-

vörös, l

)

I. Istvánnak neje Baróthy Tamás leánya Erzsébet volt, ki-

tol négy fia maradt : Sámuel, Péter, II. István és I. Zsig-

mond. Ezek közül Sámuel ága leányában halt ki, II. István ma-

gában végzé be ágát. Péter és I. Zsigmond két ágat alapítottak.

Lássuk elbb Péter ágát.

Péternek els nejétl malomvizi KendefFy Zsuzsannától egyik fia

László a család egyik jelesebb embere , a múlt században hivata-

loskodva, kir. itélmesteri méltóságig vitte. 1762-ben egyike volt azok-

nak, kiket a fkormányszék a törvénykezési munkálatok kidolgozásá-

val megbízott. 1775 ben még itélömester. Két neje volt , ezektl egy

leánya és két fia Ferenczéslgnácz születtek.

Ferencz 1794-ben Udvarhelyszék dullója volt, nejétl tárcsa-

falvi Pálffy Erzsébettl fia S án d or 1837-ben szintén ott dulló biztos

Ignácz 1794 ben Udvarhelyszék levéltárnoka, 1815—17-ben

ugyan ott alkirálybiró. Nejétl Kovács Júliától liárom fiút hagyott maga

után, úgymint: II. Lászlót, ki 1837-ben ugyanott dulló biztos,

III. Istvánt, ki ugyan ott 1843-ig pénztárnok, jelenleg Udvarhely-

szék fjegyzje, és Józsefet ki ott aljegyz, idközben fjegyz is,

az 1834. évi s utóbbi erdélyi országgyléseken azon szék követe. Meg-

halt 1861-ben.

I. Istvánnak negyedik fial. Zsigmond 1699—1700. Udvar-

helyszék alkirálybirája volt,
a
) és a másik, jelenleg is virágzó ágnak

*) Az eredeti czímeieslevél Szombatffalvy György kezei között létezik

Szdemctercn

-) Kállay, Székely nemzet 28i
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alapitója lett. Elvévén az Erdélybe akkor tájba telepedett bnziai Kp-

váchovich Horváth Miklósnak Bíró Ilonától született Éva leányát, evvel

Küküll megyében jószágokat kapott. Meghalt 1737. nov. 14-én. Elte-

mettetett Szombatfaiván. Nejétl nyolcz gyermeke maradt. Ezek közül

csak három hagyott utódokat, úgymint:

M i k 1 ó s, ki az anyai jószágból kapván ki osztályrészét Küküllö

megyébe Búzás-Bessenyre telepedett. Nejétl a Iiterati Farkas csa-

ládból eredt Farkas Máriától négy leánya és egy fia maradt : Gr y Ö r g y,

ki szintén itélraesteri hivatalt viselt Neje olasztelki Kolumbán Juli-

anna, Kolumbán ^Jánosnak Bydeskúty Evátóli leánya volt; ez után

Közép Szolnok megyében Szdemeteren és környékén örökösödött

Hat gyermeke közt fia, ki a családot tovább terjeszté, csak egy ma-
radt; Gergely, a ki elhagyva családja si vallását, a kath. bitrl a

reformátusra tért át. Nül vévén Sombory Eleknek Palatkay Klárától

született leányát Terézt, vele Szcdemeterre telepedett, hol fiában és an-

nak a táblázaton látható gyermekeiben a család jelenleg is él#

II. Zsigmond ágát & táblázaton harmad izén unokájáig IIL

Zsigmondig láthatni.

II. Jánosnak (szül. 1716.) nejétl Benkö Krisztinától három
gyermeke közül III. János 1794—1815-ben Udvarhelyazék tör-

vényszéki ülnöke volté Nejétl kadicsfaivi Török Máriától csak két le-

ány gyermeke maradt : A n n a Ugrón Antalné, és Veronka Szabó

Gáborné, birtokos m. Feleken.

Más Szombatfalvi család ivadékai lehettek Szombatfaivi Miklós

1794-ben az Udvarhelyszéki tractusban unitárius egyházi jegyz, Már-
ton fiacalis director 1815 ben Kolosvárott, és Mihály 1815—25.

postamester Kis-Petriben,

Szombathelyi család. Vas megyébl Szombathelyrl szárma-

zik, onnan vette nevét is. Közülök Márton 1588-ban itélömester és

1590-ben Soprony vármegye jegyzje volt. Tán ö élt 1635-ben is. ")

György 1606-ban Mosony megye alispánya, 1618-ban kir. táblai

ülnök.
2
)

Ettl külömbözö család lehetett az, melybl Szombathelyi J á-

nos testvéreivei Péterrel és Mihály ly al 1644. jul. 1-én Bécs-

ben kelt czímeres nemes levelet nyert III. Ferdinánd királytói, mely

czímerlevél 1646. jan. 9-én Gyr megyébe® kihirdettetett.

•) 1588. évi 33. és 1635. évi 72. törv. ez.
?
) 1618. évi 16. és 20. törv, ez.
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Egy ága Bars megyébe szakadt. Névszerrat Szombathelyi J 4-

uos 1652. körül nÖcl! vette Verebélyi János váczi kapitánynak Lip-

tbay Katalintól született leányát Zsófiát, kinek utódai voltak István,

Gáspár. János, Judit, Éva és Anna elbb Horánszky Já-

nosáé, utóbb Cseh Péicrnc, Ezek utódai kosul Szombathelyi János
élt Bars megyében 1745-ben. Ugyan ez ágból származott Kasza Fe-

reitezitek (f 1808.) felesége Hont megyében.

Gyr megyébl egy ág Heves és kmen Békés megyébe származott

A múlt század második felében Heves ülegyében Poroszlón lakott há-

rom testvér : Szombathelyi Gábor, Feioncz és János, kik kö-

zül az els* 1778. april 29-én kapott nemesi bizonyítványt.

A családfa 2
) kvetkez'

:

Szombathelyi N.

Gábor Fercncz János
1778.

HSátvíP Heves v. aladóesedo*

József
Békés ra. thíró

Krös Ladányban
f 18d6.

(fírabovszky Antónia)
i" " —

»

Antal
Békésiköv. alispán

f 1862.

(Kovaceóczy Laiza)

Kálmán Gyula Szidónia Aloyzia Antal
s*. 1880. febr. 8- fiz. 1832. oct. 3. sz. 1884. ez. 1837, sz. 1887,

os k. fhadnagy Békés várai. (Nagy Gusztáv m. biztosító társ •

számvev mdrntfk) hivatalnok.
1864.

(Eeguly Paulina)

A táblán álló János Heves megyénél esküdt, utóbb aladószedo*

volt Fia József szül. Poroszlón, honnan Békés Tnegyébe Krös
Ladányba telepedett. Békés megyében hosszasan viselt megyei hiva-

talt, eiöbb eeküdfcséget utóbb szolgabiróságot, végre agg korában le-

mondván a tiszti pályáról megyei táblabirósággal tiszteltetett meg.

Nemességét Heves megyétl 1832. april 10-én Egerben tartott köz-

gylésbl kiadott bizonyítvánnyal fia Antal, és unokái Kálmán és

Gyula neveiknek beiktatásával Békés megye eltt azon évi aug*

8-án kihirdetieté. Meghalt békési magányában 1846 ban kora 67, évé-

') Családi Íb Bó&es m«*gye levéltári adatai nyomán Mogy ocóssy Jáno«

szerint*
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ben. Nejétl Hrabóvszky Ignácz Békés megyei alispán, kir. tan. és

arany sarkantyús vitéz leányától Hrabóvszky Antóniától
r
) fia

Antal elbb krös ládányi uradalmi ügyész, majd 1832/6-ban

Békés vármegye országgylési követe. 1847/8-ban Békés vármegye

fjegyzje, 1849-ben els alispánja, és ugyan ekkor kormánybiztos,

miért börtönbe került és halálra ítéltetett, de kegyelmet nyert. Meg-

halt 1862. nov- 7-én kora 60. évében Békésen fiánál Gyulánál. Szep-

ltlen jellem* hazafi és

jeles szónok volt. Nejé-

tl nemes Kovacsóczy

Alojziától gyermekei a

táblán láthatók. Kzü-
lök Kálmán elbb
honvédszázados , most

cs. kinfhadnagy, öy u-

1 a elbb cs. kir. had-

nagy, jelenleg Békés

megyei számvev.

A család czimere —
mint itt a metszvény

ábrázolja— a pajzs kék

udvarában zöld téren

koronából kiemelked

vörös grif, mely els

jobb lábával fekete sast

tart, A paizs fölötti si-

sak koronájából ketts

farkú oroszlán emelkedik ki, els jobb lábával kardot 2
), a másikkal fe-

kete sast tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Szomhathy család. (Máskép Kies.) A czímeres nemes leve-

let Kies máskép Szombathy János nyerte maga, és gyermekei

Sámuel, Mária, Kata, Erzsébet és apui testvére István
részére I. Leopold királytól 1694 mart. 1-én Bécsben,

Ozimerök a paizs kék udvarában zöld téren hátulsó lábain ágas*

kodó szarvas, melynek agancsai közt csillag ragyog. A paizs fölötti

') Ennek testvére volt Hrabóveakv J á n o s, sa l#f& évi Péterváfad*

várparancsnok. Atyjok nevetett Ignácz 1796-ben hirdetteti ki nemességet Bé-
ke* vármegyében.

*) Itt a metszvény hibás.
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si*ak koronájából egy szarvú emelkedik ki. Foszladék jobbról arany

kék, balról ezüstvörös.
]

)

Szombathy család. Trencsin vármegye családa. elszármazva on-

nan Komárom és innen ismét több megyébe. Trencsin megyében már a

XVII. század második felében, nevezetesen a megye nemesi összeírá-

sai szerint 1666-ban már Szedlicsnán
;
l 688-ban pedig Beczkón székeit."

1

)

Czímeres nemes levele szerzjét, és a nemesség keltét nem ismerjük
j

de az valószínleg I. Leopold király korára esik. A bizonyos, hogy a

Trencsin megyei 1748. és 1754. évi nemesi összeírásban Beczkói lak*

helyén eme egész családból csak Szombathy Györgyöt találjuk.

Ennek neje családi tudósítás szerint a Dezsericzky családból való volt.

Nevezett Györgynek egyetlen fia volt József, a ki, miután

Trencsin megyébl Beczkórói Komárom megyébe Vacsi helységbe

tette át lakását, atyja György 1764. febr. 19-én ezen József fia részére

is Trencsin megyétl nemességérl bizonyítványt veit ki.

József Komárom megyébe telepedvén, elbb tán mint vámbérl

lakott Szönyön nejével a Trencsin megyébl vett hliniki Hliniczky

Katalinnal. Utóbb Ácson haszonbérlett. 1792-ben mart. 28-án Komárom

megyétl maga és fiai István Ácsi községjegyz, György ma-

róthi gazdatiszt, József dömösi mészáros, János, Péter (utóbb

esztergami mészáros) Sándor, Mihály (utóbb ácsi számtartó) és

Fevencz neveikre is a Trencsin megyétl apjával együtt 1 764-ben

kapott bizonyítvány alapján nemességét kihirdettetó ; mely után, mi-

után neje 1792. oct. 19-én meghalt, azt maga is 1796. aug. 20-án kö-

vette, és Ácson a sírkertbe máig meglév márvány emlékkereszt alá

eltemettettek.

Ezen Györgynek és fiának Józsefnek számos ivadékait mutatják

a következ 3
) táblázatok

:

•) Veszprém megye levéltárából.
2
) A család hagyomány kepén véli , hogy Erdélybl K i s-S z o m b a t h-

ról eredt, és innen vette volna nevét is. Mi az Elenchus Civitatuin, Oppidorum

et Pagorum M. Princip. Transylvaniae (1824.) hivatalos kiadásában sem lelünk

Erdélyben ily helynevet. És hozzávet vélemányünk szerint a család N. szom-

batbi származású lehetett sokkal valószínbben
s

) Szombathy ígnácz tanár kzK'se szerint.
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I. tábla.

W János
" * 1807.

W

í
(Torma
^ Éva)

Ferencz
1792.

(Kustyán
Erzse)

.

György
1748—1768.
Beczkón.

(DezsericzkyN-)

. István
Ácson f 1796.

(Hliniczky Kata)

< Folyt. II. t.

QB

CD

István
ácsi

jegyz.
(Paulik
Bora)

Folyt. III. t.

György József ÍHH Péter
kasznár mészár.
Maróthon Dömösön

N. Sápon

gí ^Esztergom

FolytJV, t.

o

P

András

f

József

t

Kza

(Baloghné)

József
n. sápi

jegyz.

ft mészáros

5j«p (ns. Beli-

czay N.)

Ferencz
n. sápi

mészáros.

g

u c§ József.

tr
1 H

&.&m fS,

tSí flN

l>2

N
QB

W Sándor
n sz.1776.

6 fl830.
? (Jankó

Anna)

fj^Wyf. K. t

ö

•n

B

fi:

se

Mihály
sz. 1772,

f 1836.

számtartc
Ácson.
(Palk

' Ann a)

Folyt.vTt

II. tábla.

János, ki a I. tdbidn.

f 1807.

(Torma Éva)

Terézia
sz. 1803. f 1859.

(Biró János)

György
sz. 1805, f 1860.

Ácson.
(Molnár Teréz)

Teréz £
sz. 1828. g
fl855. &
(Tímár -+

Antal)

Ferencz János Károly Mihály JJ György &>- Károly

f sz. 1832. f sz. 1887. jj sz. 1841. | g sz. 1849,

(Miklian (Janausek ? katona. • ?
Teréz) Bora)

! Tózsef 1863.

Teréz. Ágnes. Janka.
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András
sz. 1783.

nyg. kapit.

Pozsonyban.

UI. tábla.
István, Ari az /. áUdn,

ácsi jegyz
(Paulik Bora)

Károly
sz. 1765. f 1836.

ácsi jegyz.
(1. Boldisár

Pelágia.

Ignácz
sz. 1791
fl860.
Miszlán
tanító,

László
•z. 1799.

t 1846.

(Béger Erzse)

2. Molnár Kata) volt katona.

Mól Erzse f 1887.

Bora
sz. 3801.

t 1830.

(Landesz
István)

Erzse
sz. 1803.

(Kugler
János)

f—
Anna
f 1850.

(Véber Ant.)

András
sz. 1884.

Erzse
sz. 1840.

fl861.

IV. tábla.
György, ki az l. táblán.

1792.

kasznár Maróthon,
Szdnyon.

Ferencz
az. 1783.

fcznyi plébá-

nos f 1835. k.

György Antal Károly .Erese Teréz
gazda- molnár, keres- (Ecsyné) f
tiszt. ked.

Janka Kata
(Száraz N. Komá-

adonyi romban
jegyz) (Jónás N.

keresk )

V. tábla.
Sándor, *í az /. táblán.

ss. 1776.

fl830.
(ns.Jankó Anna)

Mihály Kata Ferencz

sz. 1793. f 1826. vz. 1796. sz. 1796. f 1863.

szabó mest. f 1858. csurgói,

(Huttinger (Begenaniirger verebi atb. .

Erzse) János)

Erzse
sz. 1823.

+ 1849.

(Kugler
József)

János
az. 1823.

(Balogli Erzse)
.i-i. W

| |

Zsuzsi

t

J€g?Z«.
(Barbay
Agnee)

Anna
•z. 1806.

f 1838.

(Szcs Pálné
Ácson)

Ágnes
sz. 1818.

(Stolmár
Sebest.)

Ferencz
sz. 1820.

sz. fejérvári

pap.

József Károly Ignácz Antónia

sz. 1823. sz. 1824. sz. 1827. sz. 1829.

orvos Pécsett Budán (Müilner

Dorosmán tanító förealt. tax»ár Pál

(Klaszy (l.Ránolder (Bánolder Tabajdou)

Ida) Jozefa Kati)

riJM&MS^TsSE
MM Terez f

Veronka
sz 1829.

(Takács
József
Sukorón)

Ferencz. Terez.
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VI. tábla.

Mihály, ki az I. táblán.

sz. 1772. f ,1836.

száintartó Ácsod
(Falk Anna)

Anna Janka Zsófi Ede Hermina

f 185b. t t s*. 1819. (Micsola János

(Jaaanszkyné f 1863. Gárdonyban)
Moceán) Velenczei jegyz

(Lakos Bora)

A Trencsin megyébl Ácsra telepedett Józsefnek *) tizenkét gyer-

meke közül Öt fia által ivadéka igen elszaporodott Ezek közül István

ágán (III. tábla) mely két nemzedéken félszázadnál tovább az ácsi

község jegyzségét iolté be, kiemelend András, ki 1802-l>en ka-

tonai pályára lépvén, a fianczia háborúk alatt 1813 bari alhadnagy,

utóbb 1822-ben fhadnagy, 1831—2-ben kapitány lett, 1834-ben

nyg dómba lépett, és jelenleg mint legidsb tagja a családnak, él Po-

zsonyban. Több nyelvet beszél, és több franczia müvet németre fordí-

tott, melyek kéziratban állnak.

A IV. táblán állók közül F e r e n c z gonyöi plébános volt, mint

ilyen halt meg 1835. körül.

Az V. táblán álló Sándornak (ki 1770-ben sz.)fia F e r e n c e, elbb

Mocsán, majd Szonyön, Komáromban, és Szendén segédtanító, 1817 ben

Csurgón (Fejér m.) iskolamester, 1826-ben ugyan az Velenczén, 1828-

tól Verebén ugyan az, és községi jegyz. 1832. sept. 11-én Komárom
megyétl fiainak neveire is nemesi bizonyítványt vévén ki, azt 1833.

dec. 18 án Fejér megyében is kihírdetteté. 1861-ben Fejér megye

tiszteletbeli esküdtté is kinevezte. Meghalt 1863. febr, 20-án, beteg

özvegyét Barbay Ágnest, kit Szendrl veti nül, és hét gyermeket,

ezek között négy jól kinevelc fiút hagyván maga után. Fiai közül

Ferencz a sz.-fejérvári püspöki megyében pap, József orvos Do-

rozsmán, Károly íoelemi taniió Pécsett, és ígnácz freáltanodai

tanár Budán, több munka irója, és a „Gyors irászal" szaklap szerkesz-

tje. Józsefnek gyermekei : Mari, Angyalka, Dezs és Aranka; többi-

nek gyermekei a táblán állanak.

Az egész család kath. vallásó, hagyomány szerint azonban az

ÖsÖk a protest. valláshoz tartoztak, és azt György a felesége Dese-

riczky leány, illetleg ipa mködése folytán hagyta oda. Györgynek

ezen neje, valamint Józsefnek neje Hliniczky Katalin után a család

Trencsin megyében állítólag a Bori, D e z s é r i és H 1 1 n i k i rész-

') A családfán hibásan I s t v á n áü József helyett.

JWAUYAJftOBSZÁU CSAL.ÁI»AI. X. RÖT. 51
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jószágokban örökségei birt
;
melyek után némely tagjai ezen hely-

ségekrl elönevet igénylettek.

A család czímere családilag használt pecsétnyomatok után a

paizs (kék ?) udvarában hátulsó lábain ágaskodó ketts farkú oroszlán,

mely jobbra nézve, els jobb lábával kivont kardot villogtat; a paizs

fölötti sisak koronáján férfikar könyököl, szintén kivont kardot villog-

tatva. A paizst szokás szerint foszladék veszi körül.

Daczára, hogy e család Ösei állítólag protestánsok volt , nem
mérnök e család ivadékának tartani Szombathy Jánost egykori sá-

ros pataki tanárt, (szül. 1749. f 1823.) kinek több kéziratban hagyott

munkái közül a „ História scholae sevf collegii Sárospatak* Monumenta

Protestantium Hung. ecclesiastica czím alatt 1860-ban megjelent, de

önéletrajza, mely valószinüleg származásáról is adand felvilágosítást,

még közzétevésre vár.

Szombathy család. (Máskép Cseh Szombathi) Ebbl számazott

a korában híres pesti orvos tudor Cseh Szombati József. Családja,

mint a fölötte mondott halotti beszédek *) irják : igazán Cseh neve*

zetü volt, és Nagy-Szombatból eredt, honnan Rév-Komáromba szár

mázván át, ott ragadt reá a Szombati név. Ott élt már idsb Cseh

Szombati József, kitl a családfa így terjedt

:

József
(Pázmándy Kata)

József
(Csajághy Szke Kata)

József János István Sámuel Dániel Kata
sz. 1748. iul. 11. ref. lelkész. (N. N.) orvos. (N. N.) (Kocsi

f 1815. febr. 2. f HTV^ r
"N^T~' Horváth

Pest várm. forvos. *:
w " a '

Mihály)

Szombathy család. (Péterfalvi) Ugocsa megyei nemes család,

mely több más családdal 1750 ben Péterfalvára új nádon adományt

kapott. Közíílök János e század elején közbirtokos Forgolány hely-

ségben. *)

Szatmár megyében Szombathy György e század elején bir-

tokos Papos helységben 3
)

Szomoldy család. ASzomódy család nevét így Is találjuk

írva. Lá&d Szomdy cs.

*) L. Nt&ai orvos doktor Tek ns. ós nztes Cseh Seombat. József ur sír-

halma Peat 1815.

*) Szirinay C. Ugocsa pag. 124. éa 129.

r
) Szirnuay Szatmár várui. II Í02.
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Szómódy család. (Hetei) Közép-Szolnok vármegye családa,

mely különösen Ákos községében székel.

Töredék származási *) fája ez :

Szomódy István
(Tyúkody Zsófia)

János Gábor Zsófia

(Szekeres (Dobay (Szunyogh Per.)

Mária) Rákhcl)

1
Mária Zsuzsa Erzse

(Ajtaynó) (Bölöny (Bólöny
Lajos) Salamon)

A család végnemzedékhez tartozik Károly, ki meghalt Áko-

son 1862-ben. Neje Sándorházy leány, kitol leányai Z s ó f i a és K a t a.

A család reform, vallású.

Siomor, Lásd Zomor és Kondé cs.

Szomordoky család. Kolos megye kihalt régi nemes családa-

melybl 1456-ban élt Zoraordoki Domokos. 2
)

Szónay család. Közép-Szolnok megye régi kihalt nemes c?a-

láda
;
melybl Miklósnak fia János (Joannes filius Nicolai de

Zwna) 1447 ben Keszi Mihálylyal, és Paczali Ferenczczel kis-szarvadi

jószágán határelkülnitést hajtatott végre. 3
)

Szonda család. (K. Polyáni) Régi székely család, melybl
István 1666-ban Sepsi szék birája, 1674. és 1677 ben ugyan ott

jegyz is. Szonda Tamással együtt 1666-ban primr-nak irá magát. *)

Mihály 1794 ben kormányszéki irnok volt.

Szondy család. Emlékezetessé tette e nevet Szondy Gryorgy
Hont megyében Drégelyvár hs kapitánya, ki azon várat 1552 ben a

török ellen utolsó csepp vérig védelmezte, és ott el is hullott. l
)

Tán ennek rokona Szondy Pál esztergami és zágrábi prépost,

és rosoni czimzetes püspök, ki 1556-ban Olaszországban Bolognában

magyar ifjak részére alapitván'yt tett. Meghalt 1559 ben. *)

%

) Décsey Mik. közi.

*) Teleki, Hunyadiak kora X. 496.

') Ugyan ott 214-215.
4

) Kállay Székely nemz 284
5
) Istvánffy Hist. 1635. kiadás. 214. 21ö.

•) Budai Fer. lííst Lex. 111. 365.

51*
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Szondy Györgynek (tán a Drégelyi bsnek) fia Szondy Jakab
Komárom megyei Martos helységbeli Szondy örökség felét 1627-

ben örökösen eladta Bóka Jánosnak. *)

Ettl tán különböz család a következ :

ütaoiidy család. Ily nev nemes család él Szabolcs vármegye*

ben. Tán önnek is ose és törzse voli azon Szondv Mát hé, ki 1619-

ben II. Ferdinánd királytól kapott czímeres nemes levelet, mely jelen-

leg egyik utódanái Szondy Imre Arad megyei kis-peregi lelkésznél

riztetik.

Czímere a paizs kék udvarában hátulsó lábaikon két szemkxt
álló oroszlán, els lábaikkal kivont pallóst tartva, hegyével fölfelé, a

paizs fölötti sisak koronájából szintén oroszlán emelkedik föl, els

jobb lábával kivont kardot villogtatva. A paizst foszladék veszi közül.

Szongor család. Lásd Zwigor cs.

fetaontagh család (Iglói és Zabari) Magyarország azon csalá-

dainak egyike, 2
) melyek hazánk történetében, szepesi vendég-szászok

(hospites saxones de Scepus) neve alatt ismeretesek, és még az els

korszakban a mvészet, kereskedelem és bányászat emelésére behívat-

tak. A lcsei krónika szerint e családok már a tatár dóláskor a XXIV
Szepesi városok neve cs tulajdon szász grófjok vezérlete alatt Lithon-

keo (Lapis refugii) Szepes megyei helységben magokat magas kfalak-

kal bekerítvén, és így háznépöket s ingóságaikat megvédve, a feldúlt

Szepesi városok, köztök Lcse új felépíti lettek. 8
)

A családnak Magyarországban megtelepedését megelz korsza-

káról, valamint künn a szász s helyeken és egyébb német telepeken

nevezetesen Weimarban, Oppurgban, Altdorfban, Brégában s több

helyen vissza maradt ivadékok sorsáról és emlékezetérl más illetékes

munkák szólanak. *) Itt elegend megemlítenünk, hogy a család be-

') Fényes, Komárom várm. 128.

*) Ezen egész családi ísmcrtete'snek fonásául szolgált a következ köny-

vecske : Iglói h latari Siontngh cialdd tzármazáti története oklevelekkel. Irta Ston*

tagit Dániel, nemieíiége és uiodai ttámdra, Fest. 1864. mely fáradhatl&n szorgalom*

mai összegyjtve é* szerkesztve, legcsekélyebb felhozott adatait hiteles idézet*

tekkel támogatva és bizonyítva terjeszti elé.

8
) Wagner C. Analecta Scepusii P. II Cronic. Leutachovien. pag. 8. —

És Kundschreiben der XVI priv. Kron und Zipser JStSdíe u. s. w. Leutschoviae

1842. s. 61. u. f,

•*) Lásd. Gross. Universal Lezicon Lcipzig u. Haíle 1742. 32. köt. Allgem.

öelehrten Lex. v. Christian Gott. Jbcher. Leipz. 1751. IV. köt. 677. Kneschke:

Adcls Lezicon. itb.



jövetele eltt már elbbi székhelyén is szász lovagi rangban ál-

ltt, mint azt magyar királyaink által kiadott ösi ezimereikröl szóló

okleveleik igazolják, ')

Már a a XIV. században hazánkban, nevezetesen a Szepességen

és bányavárosokban találkozunk a Szontagb 2
) családdal, a midn

bányászati tudományaik és érdemeik méltatásául a KörmÖCK bányai

telepeikhez közel es Csernakou helységgel klráiyilag adományoaiat-

tak. Utóbb ezen birtokot a Zontag család a többi jog és vér közössógü

Körmöczi bányász családokkal, iíév szerint Ivank, Palik, Kopecb, Ku-

bina stb. családokkal 1, Lajos király kívánságára a cserébe adott

Muthina és Csepcsin helységekért a kincstárnak vissza szol-

gáltatták, és ez utóbbiakra 1343* (5-to die fest paschae Dui) és

1349. (6-to kai. ra. április) kelt adomány leveleket kaptak. 3
)

Ezen idtl egész addig, hol a család szakadatlan nemzékrendét

megkezdhetjük, több egyes családtagot kell kiemelnünk.

Hlyen volt János 1518-ban bélai plébános. 4
) Utánna

1522-ben szerepelt Bálint, mint Szepes-Béía koronaváros

plébánosa, ki mindjárt, a soint 1519-ben a 24 szepesi ktr. városi egy*

házak magok közt Luther-szövétséget (Fraternitas) alapítottak, egy-

házával Luther tanát elfogadván, annak terjesztése körül kifejtett párat-

lan buzgósága folytán 1523-ben a bélai egyházban esperesnek válasz-

tatott, és lett Hellebrand Lrincz iglói lelkésszel e vidéken az egy-

ház legfbb reformátora. b
)

1533 ból ismeretes János Iglón, kinek e városban volt és

máig fenáiló családik háza kapuja fölött e felirat tartá fel emlékezetét:

„HANES SVTAG. 1533."

') Rudolf király adománylövele 1582. évrl nemes Zontag Imre részére,

II. Mátyás király czimerlevele 1610. évrl, hpl ez áll : „egregienum Emeriei et

Christophori Sonníag s e cus ittam equitum S&xonieorwn eic> iüdem eq u i li9 a u i

9r din i s saxoniea arnta.

2
) A család nevét a régi német irományokban S o n n t a g , a magyar-

országi levéltárak latin leveleiben Zontag, régibb magyar okmányokban Z o u-

tog és Zontok alakban találjuk írva. As 1659. évi ezímercs levélben Szón-

tagh de Igló fordul ele.

•) Lásd Regestrum de Turocb, Engelnel Monumenta Ungrlca p. 108. Ass

eredetiek a közszerzök egyik utódánál a Buda családnál riztetnek.
4
) Wagner Analeeta Scepus II. p» 189.

s
) Cathalogus Presbiter orum seupesiensium etc. 4~rét Barífae 1668. pag. 2.

és 13. Melynéifogva téves Czwitti nger Dávid állítása „Hungária Litte-
rat a^ czimü munkájában, mintha Serpilius (Queiidel) Ló'rinoz bélai clso lu-

theránus lelkész és Szepes megyei fo*reformátor lett volna. Serpius csak Zon-

tag után 1545-ben lett bélai lelkes:*, ée 1557 -ben lett esperes.
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1556-ban élt Gáspár, Igló város birája, kit hivataltársával

Kupferschmidt Jánossal együtt mint a XIII szepesi város fnökét az

akkori császári hadak biztosai Schreiber Farkas, és Khorn György

vasba veretve Igló piaczán hevertettek egész éjen át, azért, mert köze-

ledésök hirére ajándékokkal nem mentek eleibek, bizonyossabban pe-

dig azért, mert Szapolyay hívei voltak. f

)

Ezzel közel egykorú volt Imre, elbb Késmárk kir. város

jegyzje, azután 1570— 1585-ben Laszki Albert sziradiai Palatínus ti-

toknoka. a
) Mint ilyen 1593-ban a Szepességen hatalmaskodó Rueber

János ellen a káptalan eltt tiltakozott.
3
) 1580— 1584-ben Tököly

Sebestyén ellen Laszki Albert késmárki és schavniki jószágainak visz-

szafoglalása iránt késmarki és rokuszfaivi saját házaiban tartott ta-

nácskozmányokban az akkori közrend és csendháborítók ellen

erélyesen föllépett, és ez által Rudolf király figyelmét is kiér-

demlé, a kitl 1582-ben Rokusz és Kaczviok részbirtokaira jóvá-

hagyó adományt nyert. Még bvebb elismerést aratott II. Mátyás ki-

rálynál, kitl 1610. mart. 20-án czimerea nemeslevéllel diszítetett föl,

melyben a Laszki-Tököly féle viszályok ügyében a magyar szent ko-

rona érdekében tett hasznos szolgálatai elismertetnek. 4
) Nevezett bir-

tokain kívül még a Szepességen Farkasfalván 1573. 76. 79. és 8l-ben

Dubraviczky Györgytl szerzett biríokrészeket. 5
) Nejétl Lángh Zsó-

fiától, Lángh Ezsaiásnak, a bártfai reformátornak közelebbi rokonától

voltak e utódai? nem tudjuk. Azonban közel vére volt Kristóf, az

1610. évben kelt czimeres levél közös szerzje, ki a most él család-

• nak közös törzsatyja lett.

Kristóf 1570-ben a XIII szepesi koronaváros tanácsnoka,

utóbb Igazgatója (Praefectus), végre a fels magyarországi bánya váro-

sok kamarása volt. Vérével fölebbi Imrével 1610-ben az áitalok hasz-

nált régi szász lovagi czimernek (kék udvarban és a paizs fölötti sisakon

') Wagner C. Analecta Seepusii az iglói krónikában.
2
) Wagner Analecta Scepus II. 302.

s
) Szepesi káptalan jegyzökönyve 1570—1573-ig. pagina 135.

4

) II. Mátyás király 1610. évi czimeres levelébtn többi közt ezek olvas-

hatók : Servitiis Egregiorum Emeriei et Chrietophori
Sonntagsecusetiam equitum Saxionicorum, quae tana

evocatxautenatiipsorum, quam et ipsi tum in expedi-

*ione Laszkiano Tök olyan a, tum eirca C a m eras n o 8 1 r n §

montanas etc. exhibuerunt.
!

) Szepesi káptalan 1582. lad 5. faac. 8. nro3. Protoc. 1573. pag. 135.

item 157(3. pag. 9. 28. 206. et 1590. p*g. 147.
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is ragyogó napnak) családja számára megersítését nyerte azon pótlás-

sal, hogy a vértbeli nap ezentúl a magyarországi hármas hegy fölött

is szétterjeszsze melegít arany sugarait. Gyermekei közül ismerete-

sek : Lajos és Pál, kik a családot utóbb a mai napig fenálló czí~

mer különbségnél fogva két külön f vonalra, mintegy külön álló, de

együtt tartó családtömbre osztották, Lajos utódai czimerökröl két-

napos, Pál utódai pedig sasos Szontagh-oknak neveztetvén.

1578-ban ismeretes lett J á n o s-G y Ö r gy szepes-szombathelyi

oskola tanár. *) 1582-ben ifj. János, ki Wittebergben tanult z
) és

S i d e r i u s név alatt lett ismeretes.

Ezek után azon korszakhoz jutottunk, honnan a család izröl ízre

követhet leszármazása kezddik. A fölebb említett I. Kristófnak
ki 1 543-ban szüle-

tett, említett két fia

Lajos és Pál

által a család két

ágra oszlik. Lajos

ivadéka azért ne-

veztetik két na-

posnak, minthogy

az atyai 1610.

évi czímeres levél

nyomán , mely

nagybátyja Imre

kezén elveszett

,

16S2. május 18-án

II. Ferdinánd ki-

rálytól maga és

Pál, Tóbiás,
János és La-

jos fiai részökre

ismét két napos

czimerlevelet szer-

zett : ellenben testvérének I. Pálnak utódai s a s o s-aknak neveztetnek,

mert Pálnak mint hadi érdemei folytán külön cziroerre érdemesnek,

fiai Lajos, Kristóf és János 1661. mart.25-ón I. Leopold ki-

""jiKlein S. Nachrichten von den Lebensumstaaden dcr eyang, Prediger.

Ií. 73. 14.

*) Ugyan ott
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"álytól régi nemésségök megersítése mellett a cztmor vért kék udva-

rába a nap helyébe fekete egyfejü sast nyertek. *)

A két napos czlmeratnan látható ábra szerint következ: a fen-

álló hadi paizs kék udvarában hármas zöld hegy fölött kiható sugárok-

kal arany nap ragyog; a nyílt hadi sisak koronáján az elbbenihez

szintén egészen hasonló nap ömleszti szét sugarait. Foszladék mindkét

oldalról aranykék.

A sasos esimer itt láthatólag következ : az egyenes hadi paizs

kék udvarában hármas arany

béTCz fölött aranycsorÜ, egy-

fejü fekete sas szét terjesztett

szárnyakkal, jobbra1

* fordulva,

lábaival a két széls, bérezre

ereszkedve áll. A paizs fölötti

sisak koronáján pedig az si
czimer arany napja ragyog.

Foszladék jobbról aranykék,

balról ezüstvörös.

Kristófnak fia I, Lajos
öt fiút nemzett, ezek utódai öt

vonalra szakadtak: Pál leg-

ide)sb fiúnak vonala azonnal

két fiában Pálban és Gás
párban két ágra oszlott, Pál

az úgynevezett beldb
f
-iglai

i
GÁs>>

pár pedig az igló-dohsinai ágnak törzse lett; ennek ifjabb Pál fia után

keletkezett még a harmadik az ighJ-sáros-nógrádt ág, I. Lajosnak má-

sodik és harmadik fia Tóbiás tói és Jánostól ezeknek neveit visel

vonalak származtak ; negyedik fia II. Lajos az úgy nevezett igló-árvai

vonalat alapítá, végre az Ötödik fiú a posthumus Zsigmond a Za*

bari vonalnak lett törzsévé. E szerint a két napos Szontagh család Öt

vonalra s több ágra oszlott,

A család második ikerfelében, vagy is a sasos Pálnak három fia

') Ezen 1661. mart 25-én kelf czimeres lévaiban ezek olvashatók: aEun-

detn itaque Ludovieum Szontagh etc qui alias ab aütiquo nobiiitari praeroga-

tiva gavisi esse perhibectur, de regiae nostree pofcesstatis plenitudíre et gratia

specíali nune denuo, amissis iajuria temporum prioribua privllegiis in coetem
verorum nosfcri regni Hungáriáé et partium ei adnexarnm nobilium dtaxímus

eooptanduin, adnunaerandos et aÜBcribendoe."
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Lajos, Sristóf és János által három vonal, és szintén több ág
nvé ki magát.

-A Gsalád a reformatfo óta az ágostai vallást követi, és annak

Bálint szepes-bélai lelkész ösétül kezdve buzgó hive, tagjai közül

többen mint az egyház páratlan buzgalma védi, pártolói, nem különben

mint egyházi férfiak a lelkészségtol kezdve a superintendensi és fel*

Ügyeli méltóságokban fénylettek, ') többen hittudori oklevéllel jeles-

kedtek, és vallásokért — mint alább említve leszen, a legnagyobb ál-

dozatoktól sem vonakodtak* 2
) A polgári pályán ös idktl a bányászat,

tudomány, ipar, és fleg a jog terén mködve, számos jeles hazafiakat

mutattak.

Ezek után lássuk a család nemzé krendét, melybl a következ

L t á b 1 a az egész Magyarországban él nemes Szontagh nemzetségnek

öbb vonalra mikénti oszlását tü nteti fel

:

I. tábla.

Bálint János (Hanes) Gáspár János-György
sz. bélai lelkész iglói házépít iglói bó sz. szombati tanár

152^. 1583. 155ö. 1578.

Imre .... Kristóf
1570. 1610. 1570. bánya kamarás
titkár és 1610. ezimer szerz

késmárki jegyzi Imre testvérével.

(Láng Zsófia)

K négynek
> elhelyaése

nem tudhatom

I. Lajos Pál
sz. 1569. f 1661. katonát 1650.

1^n£ C
^f^

,evélr
Ialor Kristóf János

"
~Pál Már^T

rif!zg:!§J
itt^t;

, 1661. sasos 1661. k/szerz Iglón Szilézia- megöletett
Folyt, a köv. lapon, czímer szerz v, v^jT

f

.fTP 1661. köz- ban 1660.

Folyt. VII. USbl. pi^1
. \

Folyt. ZX t.

') Ide nem értve a nemzetségnek Németországban vissza maradt vona-

laiból kitnt nevezetes tagjait, kik közül két K r i s t ó f 1690. 1740. két J e r e-

miás 1692. 1720. Keresz tély 1720. K ár o lyGot ló b 1791—1827. sune-

rintendensek, hittudorok, egyházi tanácsosok voltak.
5
) Budapesti szemle XLVI. XLVIÍ.464. — Magyarorsz. családai VI. 491.

VHL 209. és M. D. Klesch Treuberzige Wítebterstimme. Jena 1679. 4.
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I. Lajos, ki as elbbi lapon.

sz 1569. i 1661.

1632. új czfmerlevél
(ZeusigJudit)

I. Pál Tóbiás N. N. János Zsófia II. Lajos Zsigmond
iglói biró Gömöri v>a(YsLch8-(Jóhny)beszterózei (Megan- tanácsnok postöumus.
ez. 1606. hámor birto- mann) vonal öse der 1659. új czímertC^T~'

N7^~,

f 1682. kos Polomán (1. N. Kata János) (l.RichterRóza™y'- } '' L
Í~^J^ (Czelser Éva) 2. N. Zsófia) 3. Horváth

a u. in.
és IV.
táblán.

Judit)

Dániel János Pál Folyt, V. tábUn.
sz. Iglón sz. lglón sz. 1653.

1646. 1651. (N. Anna
Mária)

TJámei Tóbifc Ágnes Judit
r ,.

Pá*
,„**?? TTS

\
M. Iglón bz. Iglón (Zabreszky sz. Iglón

^n sz. 1700. (Hostódy Jíinos)

1632. 1640. Lászlónk) 1642.

(Olmüczer János
XII í sz. v. grófja)

A táblázat homlokzatán állókról elmondottuk adatainkat; vala*

mint azt is, hogy a családfa élén álló Kristófnak két fiától L Lajos-
tól és Páltól ered az egész mostani Szontagh nemzetségnek napos
és sasos czimerü ivadéka.

I. Lajos szül. 1569-ben, mint keresked és városi tanácsnok

több mint 70 évig hasznosan mködött Igió városában ; egyházának
egyik legfbbje, és a város temploma újra építésénél e vállalat veze-

tje és tetemes adakozással létesítje volt. 1632. inaj. 18-án II. Ferdi-

nánd királytól az idk viharai közt elveszett régiebb armális helyébe

maga és fiai Pál, Tóbiás, János és Lajos fiai részére új ne-

mesi kiváltság levelet szerzett. Meghalt Iglón 1661. mart. 4 én, kora
92. évében, eltemettetett az általa újjíttatott templomban, hol örökösei

mart 33 án a következ siremléket állíták:

Dem weiland Edelen
Ehrenvesten Herrn Ludovico Sonntag

Dem in Ehren gewesenen vornehmen Bürger
Und Handels-Herrn in dieser Königlichen

Freyen Bergstadt Igló, welcher im Jahr Christi

MDCLXI. den 4. mart. in XCII. Jahr

Seines Alters auf Christi Verdienste sanft

Und Selig eing* sohlaffen í?t, — habén
Seine hinderlassene Shne und Töchter

Dieses Epitaphium zu ewig werenden
Gedáchtniss aufrichten

lassen. ')

') E síremlék e század elstf negyedeben helyebi kimozdíttatván, töre-

dékei a család tagjai által összeszedetve, nevezetesen a fölirás, mely egy öblös

közel 4 láb széles és 3 láb magas táblán aranybetükkel díszlik, Dobsinára
Szontagh Vilmoshoz, az oldal lapok Csetoekre Sz. Ádámhoz, a k-
alapzata Iglón Sz. Mihályhoz kerültek és ott riztetnek.
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A hálás egyház község pedig az korában emeltetett templom

tornyára család czimerét : az arany napot tzte föl emlékül.

I Lajosnak fiától I. Páltól tovább terjedt a család, ennek vo-

nalán I. Pál két fiától. II. Páltól és Gáspártól és egyik unokájától

Páltól három ág veszi származását.

II. tábla.
/. Pál vonalán a belsÖ-iglói ág.

L Pál, ki a* /. táblán.

iglói biró

ez. 1606. f 1682.

(Grünblatt Erzse) ^^
Zsuzsa Kata Dóra.

(Holleganz (1. Modory
István) György

2. Jelenik
András Gömöri

alispán)

II Pál Judit János Gáspár
sz. 1636. sz. 1640. S7. 1643. sz. 1649. f 1711.

(Szontagh Iglón. Iglón. Szepes m. fö-

Dóra)
b'ls-iglóiág.

bányász
(Zabler Dóra)
igló-doliinai-ng.

ífcty/. UI. táblán.

Erzse
(Pfanscbmidt

Dani)

(Lipich)

Tóbiás János III. Pál N. N. *

ss. 1665. sz. 1657. sz. 1672. (Raisz (Roxer
(Maiéter (Porschnell (Raisz Pál) Pá!)

N.) Zsuzsa) Mária)
1690.

N.
(Eisdorfer

Mih.)
IV. Pál 1727.

(Riszdorfer
Zsuzsa)

Pál

•z. 1687.

I. János-Miháiy
szül. 1688.

(Hartsch Mária)

Anna-M. Dóra. Anna-Kata.

János. II. Tóbiás II. Mihály Pál
sz 1713. sz. 1720.

(Kéler Zsófi-Mária)

Anna-M. János
(1. Benigni J. ez. 1740.

2. Burián) f 1804.

katona.

III. Mihály
sz. 1751. f 1826.

orvos dr Iglón

(Adámy Janka)

Zsófia

(Dirner
Márton)

Rozina.

Ede
st. 1803. Iglón

oki. mérnök
(Thomann Em ília)

Folyt,a köv. lapon.

IV. J. Mihály '

fz. 1780. f 1848.

Gyanútok Iglón
(Palzmann An.Kri.)

III. Tóbiás
sz. 1758

v
fl816.

r"
Lajos 1838.

keresk. Iglón
(Benigni N.)

Lajos
ügyv. Iglón.

f 1864.

Anna Apolló

f (Pollák Rud.)

Remetén.

1
Janka Anna Ágoston László Vilmos Rudolf-Edm. nW^W

sz. 1819. sz. 1820. sz. 1821. sz. 1822. sz. 1823. sz 1827.fu.a.£<» g |
(Goldbecher (Lupkovics f 1844. N.Váradi ügyv. Lcsén § öX »
Ant Eper- Tamás) hivat. (Steiuhubel

jesen) Natália)

Olga
sz. 1856.

Irma
sz. 1858.

Félix

sz. 1859.

ss s-a-
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V. Mihály
bz. 1831.

vasgyári hív.

(Illés Tullia)

Ede, ki ax, d'óbbi lapon.
s*. 1803. Iglón
oki. mérnök

(Thomann Erailia)

Awrelia
sz. 1882.
(tejegdi

Kovács László)

Alvina
sz. 1834.

>
a

s*

fisS
ex n
p n

ce cb„
65 <*

^ >-«£.
ce

• o
~1. p

" «»

ODÖ
cw £.
«*q 6"-*

col*'

• co
fB CX-
»— «£>
<B •

00

a

a c
00 CC

01 Ok

ce CC

er*
• c*

cox

SS
C&fiB

CB O

qb

?P
>"*

t~*&£

Vjo
<*}

VJ
ce
M
a

O VI
* <»

00 «
* N

GC -*
»^CO
• cn
Q'
a*

Pfcst

co B o>

a •

CC

C
5*

CD

CC^

gGC

I. Pál e vonal törzse, szül. Iglón 1606-ban (I. Lajos és Zeusig

Judit szülktl). volt a XVII. század els felében Szepes és GömÖr
megyékben a bányamüvelk és gyártulajdonosoknak Igló és Kis Vesz-

verés határaiban a fbbike. fedezte fel az iglói határban legelször a

Leuthausen utóbb Johannis-stollna bányát, mely millió pftnál már több

tiszta jövedelmet hozott. Mint vallásának buzgó és rendíthetlen híve a

vallási üldözések korszakában 1678-ban borzasztó kínokat állott ki, forró

szurokkal forrázva, hosszú szakálla ég fáklyával leperzselve, Igló város

piaczára a felizgatott nép elé kipelengérezve, majd a város útezain és

árkain fel s a)á hurozolva akarák kényszeríteni vallása megtagadá-

sára ;

l

) azonban ö rendithetlen maradt, és polgártársai öt Igló város

fbírói székében tovább is megtarták. Már elbb 1664-ben Rosnyó

város ellen, mely azon városban a Szontagh család kházát vallási ül-

dözések folytán elfoglalta, a szepesi káptalan eltt tiltakozott maga,

János, Lajos és Zsigmond fivérei és Grunblatt , Zabreszky,

Megander és Olmüczer sógorai nevében is. 2
) 1676. sept. 10-én Szepes

megye törvényszéke eltt nemességét igazolta.
3
) Nejétl rosnyói

Grünblatt Erzsébettl hét gyermeket nemzett : II Pált, Jánost
és I. Gáspárt és leányokat: Juditot, Borát Zsuzsit utóbb

Hollegancz Istvánnét, és végre Katát elbb Modory Györgynét utóbb

Jelenik András Gömör megyei alispánnét. Neje meghalt 1679. máj.

27-én, követte azt 1682. oct. 3 2-én az iglai temetbe.

Kiesen Dániel : Trenherzige Wgchterstimme, Jena, 167$.

*) Szepesi káptalan 1666—6 \ jegyzkönyv 488 .lap.

*) Szepes megyei levéltár 1676, évi jegyzkönyv 640. lap.
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II. Pál szül. Iglón 1636. (dnica 3~ia trinitatis) 1683- 1686-ban

elfordul Zsuzsa, Kata és Dóra nvéreivel az atyja L Pál végrendelete

iránti taimvallatásokban. ') 1687 ben, az ö, úgy Lajos és Gáspár

részérl Szepes megye az iránt kereste meg Gömör megyét, hogy isi-

vel nevezettek mint országos ajánlata illet armalisták ezt Szepes me-

gyében fizetik, e tekintetben Góniör megyében meg ne rovattassanak.

Neje sasos Szontagh Dóris volt, ettl hat gyermeke lön: Tóbiás,

János, Pál és leányok Pfansebmidt Dániel, Raisz Pál és Koxer

Pál feleségeik.

János, II. Pálnak sasos Szontagh Dóristól fia, született 1657,

(tertia trinitatis). Ennek kassai Forschneller Zsuzsitól fial. Mihály

szül. 1688. aug. 31-én, ennek Hartsch Mariától fia II. Mihály (szül.

1712. aug. 5) ennek Kéler Zsófitól : fiai ÜL Mihály (szül. 17l. jul.

5 én) III. Tóbiás és János és leányai A n n a-M á r i a élbb Be-

nigni utóbb Burián neje, Zsófia Dorner Mártonné, és Rozália.

Lajos szül. Iglón 1733. nov. 17<én (Lajos és Anna-Mária

szülktl) 1753-ban maj. 16-án a jenai egyetemnél irata be magát, ott

1755-ben theol. dr. lett, és hittani értekezést irt és adott ki.
2
) Nagyob-

bára Németországban mködvén, utódai ismeretlenek.

III. Mi hál y (II. Mihály és Kéier Zsófia fia) szül. 1751. jul. 5-én

Iglón. Orvosi pályára lépvén, 1771-ben a hallei, majd a lipcsei és végre

a jenai egyetemen végzett, ott 1774-ben orvostuüor lett
3
) és vita érte-

kezését ott ki nyomatta. 4
) Haza térvén , orvosi gyakorlatán kivül

mint' Igló vároBáuál árva-gyámnok és a szepesi koronái kerületnél

mint fpénztárnok és táblabiró mködött. Mint növénybuvárt Kitaibel

hagyományai is kiemelik. Meghalt Iglón 1825. maj, 5-én* Nejétl besz-

terczebányai Adámy Jankától fiai IV. J. Mihály és Ede maradtak.

IV. J. Mihály (szül. 1780. oct S.) sei nyomain a bányá-

szatra lépvén Selmeczen végzett , és honn Iglón a bányamvel és

ércztermelö több társaság igazgatója lett, a városnál pedig mint árva-

gondnok és utóbb tanácsnok szolgált. Nejétl Palczmann Annától

gyermekei: Vilmos, László, Ágoston, Janka Goldbecher

') Saepesi káptalan 1675-83. jegyzkönyv 533. lap. és 1686.M 8. füzet

H.betíiNroll.

*) Commentatio, qoa Chriati humanae oaturae etc. Jeoae. 1756. Lásd Ca*

thalog. Bibliothecae Széchenyianae II. 358.

") Haan Lud. Jena Hungarica pag. 77.

4
) De Cauais Impotentiae ete. Jenae 1774. 4-r. Láíd Catb. Biblioth. Szadi-

it 258.
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Amalné, Anna Lnpkovieh Tamásné, és Paulina Pap Istvánné.

Meghalt 1848. febr. 19-én.

Ede (szül. 1803. sept. 23.) okleveles mérnök, szintén Iglón a

bányász társulatok igazgatója, és ott a evang. egyház felügyelje , söt

a városnak polgármestere is. Nejétói Thomann Emiliától öt korán elhalt

gyermekén kivül születtek : V. Mihály, Kálmán, Titus, Soma
;
Viktor,

Frigyes, Istváü, Aurélia, Alvína, Augusta, Thekla, Mária és Paulina

férjezett TelegJy Lászlóné Debreczenben.

III. Lajos (II. Lajosnak Benigni leánytól fia) hites ügyvéd,

1848-ig a szepesi város kerület jegyzje, utóbb magányba vonulva,

meghalt Iglón 1864. jun. 27-én. Végrendeletében 2000 ftrot hagyott

özvegy és árva intézetre és iskolákra.

László (IV. Mihálynak Palczmann Annától fia) szül. 1822 ben.

Jelenleg N. Várad város hivatalnoka. Testvére

Vilmos (szül. 1823. máj. 22. Iglón) 1845-ben ügyvédi vizsgát

tévén, 1846-ban Szepes megye tiszt, aljegyzje, 1848/9-ben Igló fjegy-

zje. 1860-ban Szepes megyei törv. széki kózbiró. Jelenleg ügyvéd

Lcsén- Nejétl Steinhübel Natáliától gyermekei : Olga, Irma és Félix.

V. Mihály (szül. Iglón 1831. jan. 21.) Edének Thomann Emi-

liától fia. Selmeczen bányász Akadémiát végzett
;
jelenleg Beregh me-

gyében gr. Schonbornnak munkács-frigyesfalvi vas-olvasztó gyárában

tiszt Neje Illés Tullia. Testvére

Kálmán (szül. Iglón 1837. maj. 7-én) mint cs k. hadnagy

1859-ben Magentanál elesett. Testvére

Titu s (szül. Iglón 1841. jan. 10.) a bécsi megyetemen vedel-

vén, jelenleg bánya-mérnök. Testvére

Som a-K rnél (szül. 1843. febr. 25. Iglón) okleveles gyógy-

szerész. Végre Viktor (Gyz, szül. ugyan ott 1844. april 19-én) es.

kir. cadet

III. tábla.

L Pál vonalán Gáspártól az igló-dobnnai ág.

Gáspár, ki a 1L táblán.

sz. 1649 + 1711.

(Zabler Dóra.)

Erzse III. Pál II. Gáspár— Zsuzsa
(l. KubÍDji Gásp. sz. 1673. i 1726- sz. 1675. t *|29. (Schneider

2. Okolicsányi Józs. gyógyszerész kir. urbur. s toiró Mátyás)
alispánok) ( 1. Aiedorfer Mar. (1. Bóth Cbaritas

2. Klesch A. M.) 2 Máriássy Júlia)

iyló-sáros-nóqrádi ág. £~T~. "T^ i '

,—2. 3 _2—, h olyLa kot. lapon.

Folyt. IV. táblán
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II. Gáspár, ki a* elbbi lapon,

sz. 1675. f 1729.

kir. urbur. 8 tbiró

(1. Róth Charitas
2. Máriássy Juiia)

I. Mihály
•2. 1701. f Í760
Gomöri fpénzt
(l.Székely Klára (Máriássy 1706. (Jóny Ján. Gömöri követ f 1723

| ^ % 3 g ^
2 Sekély Janka) Ferencz) f kir. ur] .) (Czimermann Í'§<H:sS*k>

1 Mária) *j
~ " ~

^

Charitas IL Mihály Rákhel Klára
1734. sz. 1735. bi. 1737. 1759.

10

IL Mihály Rákhel
bs. 1754. sz. 1735. sz. 1737.

Rosnyón. Rosnvón. Rosnyón. (Okolicsányi

Györj
Hunfalván)

K

o

Oi

IV. Gáspár Klára
bz. 1745. f 1807. (Czekus

táblabíró Lajos
Dobsinán. 1758.)

(1. Justh Eva
2. Pongrácz Róza)

2 tói Vilmos Klára Lipót
sz. 1776. t 1848. (Dráskóczy sz.1778.

Dobsinán Sámuel 1 1832.

Gömóri számvev 1796) cs. k. kap.
(Langsfeld
Anna)

folyt, a kv. lapcn.

Mária IH.Mihály Dóra János Ádám IV. Pál.

(Merse sz. 1742. (Görgey sz. 1751. sz. 1759.

tl813. János fl825. f 1840.

Dobsinán 1768.) Csetneken Gömöri
(Kiszely táblabíró. Bzbiró

Erzse) (Fejes Hárkácson.

Mária) (Bodó
Zsuzsi)

Zsigm.

1757)

Gaszt.Ád.
bz. 1793.

f 1858.

es.k.kapit.

m.akad.r.t.

Ád.Tádé
Gömöri
szbiró

íAbra-
hámy
Jozefa)

Albert Hermina
sz. 1823. (CervaN.)
Gömöri
szbiró

fjegyz
(Torma Anna)
i
——* —— m

\

Zoltán. Béla. Jolán.

Teréz Kata
i Tarcsányi (Raisz
Károly; Samu)

Juiia
£Both (Okoli-

Tamás csányi
ABgii- Dénes)
ton)

István

sz, 1777 f 18Ó9.

táblab. s felügy.

Ráhón.
(Féjérvárf Zsnaai)

Anna VlLGás- Fri- TeréT
pár

t

(Kere-
pessy
Jen)

V. Gáspár
sz. 1786. f 1812.

Dobsinai jegyz
(Lányi Karolina)
r
Vl. Gáspár

t

Krisztina
(Raisz K erest,

méruök.

Cheritas Jusztina
(Demián (Kupecz János
János lcsei tanai)

ev. lolk.
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2-tl Vilmos, ki az elbbi lapon.

ez. 1776. f 1846.

Dobsinán
Gömúri számvev'
(Langsfeld Anna)

Pentheriléa V. Pál Márton Boldizsár. Ábrában Bertalan László
Sft. 1819. sz. 1821. az. 1823. ez. 1827. se 1830. sz. 1832. az. 1836.

(ig. Snontagh Gomóri t. Dobsinán Papírgyár orvot; tr. techuihus. bánya-
Dániel ügyész, tbiró, Pénztára, igazgató. Pesten, igazg.

kir. tan.) gyár-igazg. (Niki (Márton Erzse) f 1864.
(Madarász Karolina)

auIa
' Emánuel, Anna. Gida. Margit Iloná"^

t t ez. 1862.

A_ ... .

Eai i ab ás. Andor. Piroska VIíí. Gáspár. Erzsi. Aranka,

f 1850.

I. Gáspár ezen ág törzse , szül. Iglón 1649. (feria 4. post

Dnicani Adventus) I. Pál és Grüublatt Erzse szülktl. Mint híres

bányamível,iherczeg Lubomirszky Szaniszlótól Lengyelország legfbb

marsalljától és a Szepesség fkapitányától a bányászat emelése ér-

dekében több rendbeli kiváltságlevelet kapott 1686-ban, ezek egyiké-

ben Gáspárt mint értelmes és szerencsés ércztermelt minden hivatal

elvállalásától a hatóságok irányában fölmenti, a másikban niegadoina-

nyozza az érczgyárak forgalmához szükséges szénégetéai joggal az ig-

iót erdkben háborítlanul, egyszersmind négy évre díjmentesen arany

és ezüstnél nemesebb elfordulható érczekre nézve is új bánya szaba-

dalmat nyert. ') Bánya telepeinek fbbjei Igló, Dern és Veszverés

községek határában léteztek. Mint buzgó protestáns a dobsinai evang.

egyháznak 1666 ban orgonát ajándékozott, a tiszolczi egyháznak pe-

dig felszerelését tulajdon költségén eszközlé. Neje Zabelticzi Zabler

Dóra, Zabler Jóbnak egyetlen leánya volt. Ettl két leánya Erzsé-
bet elbb Kubinyi Gáspár, utóbb Okolicaányi József alispánok neje,

Zsuzsa Schneider Mátyásné, és két fia III. Pál és II. Gáspár
maradtak, kik, miután atyjok 1711. sept. 22-én meghalt, 1712. jan.

4-én kelt osztály-levélben tetemes örökségi hagyatékon osztoztak.

111. Pálról, mit külön a sáros-nógrádi ág alapítójáról alább a IV. tábla

után leszen emlékezet Most ez ágnak II. Gáspártól terjesztését lássuk.

II. Gáspár szül. Iglón 1675. jan. lén. Ezt bányászati kitn
ismeretei s az érczgyárak körül üzleti jártassága annyira emelték,

hogy királyi urburariussággal bízatott meg ; és e mellett terjedelmes tu-

') £ kiváltság levelek eredetben a Dobsinai családi levéltárban állanak.
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lajdon bányai vállalatait is haBznooan folytatta. Protestáns vallásához

ragaszkodásának váltságáúi 1700-ban 100 aranyat fizetett a Szepesi

káptalan pénztárába. Meghalt Kassán 1729. nov. 17-én és ott a nagy
templom melletti kápolna sírboltjába temettetett. Els nejéti pon-

gyeloki Kóth Charitástól születtek Mihály és Gáspár fiai, és leányai

Zsuzsanna Mariássy Ferenczné, és Dorottya jamniki Jóhny
Jánosné. Második nejétl Mariássy Júliától lett három leánya, u. m„
Júlia szulói Syrmiensis Ferenczné, Erzsébet Berzeviczy Sán-

dómé, és Éva Syrmiensis Károlyné , és fia Miklós, ki 1723-baa

gyermek korában elhalt. E Gáspár második neje után Lorántfiy, Ba-

kos-Petneházy leány jogon a Csetneki uradalom egyik föbírtokosa lett.

Egyik fia

I. Mihály szül Eperjesen 1701-ben. Kezdetben Gömör vár-

megye táblabírája, utóbb hadi fpénztárnoka, végre 1730-ban fölül

vizsgálati törvényszéke elkel közbirája volt. *) 1711. febr. 13-án a

rosnyói templomtól elmozdított evangélikusoknak maga házában Ber-*

zéthen nyújtott menedéket, hová a prot. hivek azután is egész 1784-ig 2
)

gyülekeztek. Meghalt Hunfaiván 1760. aug. 18-án kora 59 évében.

Eltemettetett a Késmárki evang. egyház alá. Feleségei egymás után

dobai Székely Klára és Janka nvérek voltak. Gyermekei közül

csak els nejétl született leánya Klára ért nagykort, mint Okoli-

csányi György neje, kivel az a terjedelmes hunfalvi, hozeleczi és szent-

andrási birtokot kapta. Testvére

III. Gáspár szül. Iglón 1711. sept. 8-án. Atalánosan elismert

kitn törvénytudományánál fogva neveztetett ki Gömör megye tábla-

birájának. 3
) Többször mint helyettes alispánja is mködött. 1765-ben

pedig azon megye orsz. gyiil. követévé választatott, és azt dicséretesen

viselte. k
) Mint buzgó protestáns, 1747-ben gróf Andrássy Ferenc*

vallási buzgalma ellenében a csetneki és dobsinai evang. egyházak
mellett czáfoló nyomozásokat eszközöltetett. b

) 1743-ban a Görnör me-
gyei esperesség felügyelje lévén, az akkor még két egyház-kerületet

képez úgy nevezett 6 királyi város és tiszai superintendentia egybe
olvasztatásáról tulajdon indítványát érvényesíteni, és Ambrózy Gyr*

') Gömör megye 1730. évi jegyzkönyv. 151. kp.
5
) Barthoiomaeides C. Gröiaör 978. lap.

s
) Ugyanott 409. lap.

*) Gömör megye levéltárábaa a követi jelentésrl végzés 1765. apr&
18-án

s

) Fabó A. Monuoieiita historica Evangelicorum IF. 168. lap.

MAGYABOBSZÁa CSAiiDAI X. KÖT. RQ
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gyöt akkori saját egyháza lelkészét az egyesit kerület superintenden-

seiil rnegválasztatni neklc sikerült. A dobsinai evang. egyházban tu

lajdon költségén oltárt állítatott Meghalt 1786-ban. Nejétl Czimuier-

maun Máriától, kivel 1736. Cselfalván kelt egybe, gyermekei lettek:

Pál, IV. Gáspár, Mihály, János, Ádám, Klára Czékus Lajosné, Mária

Özinyei Merse Zsigmondné, Dorottya Görgey Jánosné és Charitas.

Ezek közül

III. Mihály szül. í 742. febr. 13-án. Lakott Dobsinán az úgy
nevezett „Szott-kerti" lakában Mint Gömör és Liptó megye táblabírája

és a dobsinai evang. egyház felügyelje ismeretes. A dobsinai egyház-

ban emlékét fentartja az általa állított keresztel medencze. Meghalt

Dobsinán 1813. sepí. 6-án. Nejétl benedekfalvi Kiszely ErzsétÖl gyer-

mekei : 1. V. Gáspár utóbb Dobsína város fjegyzje és Lányi Ka-

rolina férje, 2. C h a r i t a s Demián Jánosné, 3. Jusztin a Kopecz Já-

nos lcsei tanárné, és 4. Krisztina Raisz Kereszt ély rnérnökné vol-

tak. Testvéré

IV. Gáspár szül. 1745. oct 6-án. Ez is Gömör és Liptó megye

táblabírája és a dobsinai evang. egyház felügyelje volt. Testvéreivel

Mihály, János és Ádámmal Gömör, Szepes és Liptó megyében a czi-

gányok állandó megtelepítésérl komolyan gondoskodott, és e végbl

dobsinai és csetneki birtokaikon egész utczákat építettek kisebbszerü

de csinos külsej viskókból, hová szegkcvácsolási kötelességgel és

óhajtott eredménynyel számos czigány családot telepítettek. Az így

állandó lakhelyhez kötött gyarmat az isteni szolgálatban is földes

uraik egyházához ragaszkodván, miden vallásokról kérdeztettek , ma-

gokat Szontagh-vallásuaknak lenni vallották, st ma sem ritkaság

a Gömör megyei nép ajkáról az evang. vallásnak ilyen elnevezését

hallhatni. Meghalt IV. Gáspár Dobsinán 1807. június 6-án. Els neje

neczpáli Justh Éva (1771.) a második óvári és szent-miklósi Pongrácz

Róza (Baán József özvegye) volt. Ez utóbbitól Liptó Nádásfalván szü-

lettek gyermekei Vilmos, kirl alább, Lipót, cs, kir. kapitány

kirl alább, és Klára a legidsb (szül. 1775) Dráskóczy >Sámuelné

volt Testvére

János szül. 1751. maj. 22-én. Gömör megye jeles táblabírája,

és a kis-honti evang. esperesség és rozsnyói evang. nemzeti iskolának

hosszú idn át tisztelt felügyelje. Lakott Hahón, meghalt Csetneken

1825. oct. 15-én. Nejétl Fejes Anna Máriától gyermekei István

kirl alább, és Terézia Tarcsányi Károlyné és Kata KaÍ3z Sá*

muelné. — Testvére

'
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Ádám szül. 1759-ben. II. József császár rendszere után Gtt-

mör megye szolgabirája, utóbb a gömöri ésperesség, majd a sajó-gö-

möri evang. nemzeti iskola felügyelje, valamint a megyei élet-

ben, úgy az egyházi kormányzat terén páratlan erélyességet fejtett ki.

1802-ben egyik tagja volt azon fels magyarországi prot. küldöttség*

nek, mely az 1791. évi budai zsinat által kidolgozott evang. egyház

törvényeit szentesités végett a trón elé terjeszté. Gömör megye a keb-

lebeli kereskedelmi vállalatok és vastermel egyesületek keletkeztet

neki köszöni. Meghalt 1840. mart. 17-én Harkácson unokaöcscsénél

Dráskóczy Sámuelnél. Nejétl bodófalvi Bodó Zsuzsitól, kivel 1795.

mart 18-án kelt egybe, Osetneken születtek fiai Gusztáv, és

Ádám, kikrl alább.

Vilmos szüL Nádosfalván Liptóban 1776. nov. 6-áa. Az 1800

és 1809. évi nemesi fölkelésben Gömör megye seregénéi kapitány,

utóbb hosszú évek során 29 évig Gömör megye érdem teljes számve-

vje volt; egyszersmind a dobsinai evang. egyház községnek felügye-

lségét viselte haláláig, mely történt Dobsinán lakhelyén 1848. febr.

15-én. Mint kitn és szenvedelmes kertészgazda 1829. sept. 14-én a

bajor frauendorfi kertésztársulat által rendestagi oklevéllel tiszteltetett

meg. Nejéti Langsfeld Annától következ hét gyermeke maradt: 1.

Penthesiiea Atalanta Léda Ifigenia szül. 1819-ben, neje iglói Szón-

tagh Dániel kir. tanácsos és ker. táblai ülnöknek. 2. V. P á 1 szül. Dob-

sinán 1821. april. 16 án. Az ügyvédi vizsga letétele után 1840—44.

Gömör megye tiszti ügyésze s táblabírája volt
;

1 844-ben a csetneki réz

és vasgyárak igazgatóságát vállalá el ; e téren szerzett kitn avatott-

ságának az irodalmi térén is jelét adá. A tiszai evang. supenrintenden-

tiának jegyzje, és a gömori ev. esperesség felügyelje, lak. Osetne-

ken. Nejétl Madarász Paulinától gyermekei a táblán láthatók. 3.

Márton szül. 1823. april. 1-én. Jogi pályája után jelenleg Dobsina

város pénztárnoka és a bányamüvelésnek is gyakorlója. Neje s gyer-

mekei a táblán láthatók. A. Boldizsár sz. 1827. jun. 9-én. Elbb
a jogi pályán haladva, 1846/7 ben Árva megyében esküdt, 1848-ban

honvéd, 1850-ben besorozott es. katona. Innen kiváltva, jelenleg *
masznikói papírgyár igazgatója. Neje Ochtinai Márton Erzse. 5. Á b-

rahám szül. 1830. jan. 16-án. 1848-ban honvéd tüzér, honnan mint

komáromi capitulans szabadulván, Bécsben az orvosi tudományra adta

magát. 1856, maj. 6-án orvos tudori, 1857. mart 5 én, szülész-mesteri,

1857. april. 20-án hasonszenvi r. tagsági, 1857. maj. 4-én sebész tudori

okleveleket nyert. Elbb több nagy háznak rendes házi, Pozsony-
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hm 1861-ben választott szegénységi orvos, ez utóbbi évi octobertól

Pesten egyik jeiesb haszonszenvi gyakorló orvos, és itt a torna-egylet

egyik f alakítója. Irt több gzakbeii tudományos értekezést is. *) 6.

Bertalan itiÜ. 1832. febr, 18-án. A bécsi megyetemen végezve,

jeknleg Grömörben mérnök. *L L á s z 1 ó sz. 1836. joi. 22-én, A seime-

czi bánya Academián végzett és már a dobsinai érczbánya igazgatója

volt. Meghalt 1864. ang, 24 és ott az evang. temetben eltemettetett.

Lipót Vilmosnak testvére szül. 1778. Nádosfalván Liptóban.

l#0ö-ban mit a Ferdinánd fhzg ^y. ezredben kapitány. Az 1806. évi

hadjáratban kapott súlyos sebek folytán nyugalomba lépett, és sokáig

Bécsben elkel ismeretségi körben élt. Utóbb Dobsinán lakott. Meg-

halt Rosnvóu 1832. febr, 3-án ntlenül, és ott temettetett.

István (Jánosnak Fejes Máriától fia) szül. 1777-ben. Korának

nevezetes jogtudósa és Gömör megyei táblabíró. A kishonti evang.

esperesség buzgó felügyelje volt, és a rima-szombati evang. egyház

és papinknak felépítésénél egyik bkezbb adakozó. A rima-brezói vas-

termel társaság igazgatóságának tevékeny tagja. Meghalt Ráhón 189.

dec. 8-án és ott temettetett. Nejétl komlós-keresztesi Fejérváry Zsu-

zsannától gyermekei közül VI. Gáspár és Frigyes korán elhal-

tak ; leányai Júlia Both Tamásné Asgútkon, Anna Okolicsányi Dé-

ntsné Rima-Bányán, Teréz Kerepessy Jenöné Csetneken.

Gr u s z t á v-A d o 1 f a híres magyar bölcsész szüL Csetneken

1793. april. 9 én. Elvégezvén a jogot, és már törvény gyarkorlaton le-

vén, 1813-ban katonai pályára lépett, mely téren a fr&nczia háborúban

Í8 részt vévén, 14 évet töltött fhadnagyságig emelkedve. Már ez id-

ben a tudományos irodalommal faglalkozván, 1832-ben a m. akadémia

1. tagjául választatott. 1836-ban kapitányi ranggal nyugalomba lépett,

és lakását elbb Bosnyón és Miskolezon, majd utóbb véglegesen Bu-

dapestre tévé, és szenvedelméé dínnyészete mellett magát egészen a tu-

dományos, kiválólag pedig a bölcsészeti szaknak szentelé. 1839-ben

a m. akadémia rendes tagul választotta. Számos irodalmi müvein kívül,

mini bölcsészeti iró e nemben kiadott önálló müvei a „Propylaeumok"

stb. által, úgy jeles értekezései nevét irodalomtörténetileg nevezetessé

tevék. Mint iró, mint ember s hazafi átalában a kitnk sorába tarto-

zott. Meghalt Pesten 1858. jun. 7-én. Eitemettett a kerepesúti katonai

') Lásd Sitzunggboriehte der kais. Akademic der Wissensch. 1856 — Me-

diz. Weehensdirsft. 1865. 67. — Zeitscbriffc des öst homeo|>ath Vereins 1857.

&eh'rift. t homeop. Klusík, l£59. Yerhaadlungen des Yereios für Naturkunde

ag Preasburg, <ítb.
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temetben , sirja fölé az akadémia . gazdasági egyesület s rokonai

egyesülten diszes emléket állítottak. Képe az Akadémia termében

fölfüggesztetett *) Testvére

Adáin-Tadé sztil. Csetneken 1794. novF 2-án. Egykor Göinör

megyének 1819-il aratkói járásban, 1823—27, a serki járásban szol-

gabirája, utóbb özv. gróf Steinleírmé jószágkormányzója. Meghalt

1830-ban Szászdon Hont megyében. Nejétl Ábrahámy Jozefától gyer-

mekei i Hermina Cerva Sándorné és A 1 b e r íj ki 1 823. született

Az ügyvédi vizsga letétele után GömÖr megye jegyzje, 1845 ben al-
?

1848—50-ben föszoigahirája. Majd ismét 1861 -ben azon megye fjegy-

zje volt A sajó-gömöri nemzeti iskola felügyelsséget viseli. Lak-

helye Királyi helység Görnörberi. Nejétl Torma Annától gyermekei a

táblán láthatók.

E nevezetes ágból megemlítend még a XV II. századbeli vallási

üldözések korából az eszélyes és buzgó no Bzontagh Erzsébet I. Gás-

párnak Zabier Dórától 1671-ben született leánya. Nagyatyjának Pál-

nak, ágy Rótk, Ozimmermann, Czatmer, Absolon stb. sógorainak kí-

noztatásait többnyire tulajdon tapasztalásából tudván, elhatárzá magát

rokonai további megvédésére a vér ontó Caraífát megkérlelni, e ozélra

módos szülitl tíz ezer ftot eszközölvén ki, ö
) azt 1687-ben aus:. hó-

ban maga személyesen mintegy vérváltságul kézbesité a vérontó

tábornagynak, melynek következtében a.Szontagh család egész rokon-

sága és ezzel Árva, Liptó megyék egy nagy része megmenekült az

eperjesi kegyetlen kinoztatáetól. Els férje Kubiny? Gáspár Líptó-Nag^-

Ölasziban, a második Okolicsányi József Árva megyei alíspány Mok-
rágyon, kik a nejök által lefizetett váltságdíj folytán nem kevéssé 'ha-

tottak oda, hogy a nevezett megyebeli evangélikusok CaraíFa kegyet-

lenségeit kikerülték. Végre Árvában a pestis dühöngésekor pénz köl-

csönzéssel segíté a szenvedket

Következik e vonalon ifjabb Pál ága.

!

) Lásd életrajza ujabb isssereték tára VI. k. 307, Magva* írók eletrqfza.

I. k. 464. stb.

$
) Magazin fíir Geschihíe, Statisiik und Siaataracfct der oeat Monarc&iq

Götting. 1808. n. 27. - Budapesti szemle. XLVI. 464, éa e sssuuka VI. köt 491,

YIII köt. 209.
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IV. t á b 1 a.

L Pál vonalán Gáspár fiától 111\ Páltól az igló-sáros-nógrádi-ág,

Gáspár, ki á III. lábián,

sz. 1649. f 1711

(Zabler Dóra)

III. Pál, ki a III. láhlán.

ez. 1673. f 1726.

gyógyszerász
és birtokos

(1. Áisdorffer Anna M.
9. Kleseh A. Zsuzsanna)

Dóra Erzse Róza L Sámuel IV. Fal
pestisben (Jóhny (1. báró sz. 1701. jesuita.

t Tóbiás; de Bois t 1765,

de Valler orvos doctor
2.Braumüller Eperjesen
katonatiszt) (Balligansz

Anna-Róza)

II. Gáspár stb.

az igló-dob-

sinai-ág

törzse a Hl. láb.

Auna-M.
(Sehober
Márton)

M. Erzse Zsuzsa
(Ganczaugh (Rauentz

Pál) Frigyes)

2-t. János-Lajos c? £í
(Beér Zsuzsi) m g

p
o

É^a-Róza 11. Sámuel Mibály Anna-Mária
(Tomáry sz. I736.f 1822. sz. 1738 (Weiserné*

Márt.) Superintend. f 1822. Rosnyón)
Jogkormányzó

(1. OkoUesányi A. Mária
2. Gedey Janka)

Se

I. István
sz. 1779. f 1851.

fejed. udv. tan.

Jak. Szécsény.
(Veres Anna)
mb. 1859.)

Lajos
sz. 1782. f 1848

jogkorm.
(róseneggi

Wekker Anna)

III. Sámuel
ss. 1788. f 1842.

ur. ügye'sz Eperj.

(Mártonffy Janka)

Albert
sz. 1818.

ügyv. Miskolcz.

(Dubraviczky
_jfulia)_

Tamás.

Zsuzsi

sz. 1820.

(Sarlay János
tanár)

Gusztáv
sz. 1825.

tüzér fó'hadn.

(Párniczky
Fáni)

Miklós. Aranka.

Janka IV. Sámuel Mihály Erzsi

sa. 1807. f 1859. sz. 1810. «z. 1814. sí. 1816.

(Kbeberích lak. BrUssel. f (Tolnay János)
Pálnd) (l. Szontagh Antónia)

2. Srfoer Kva)

ftl Tivadar sz. 1832?
(Szontagh Blanka)

Ágnes
sz. 1861.

Sára
sz. 1862.

t

Antal
ez. 1864.

Mária
sz. 1812.

t

Antónia
sz. 1810.

(Szontagh Sámuel
elvált)

Ll. István

sz. 1839.

Ferencz
sz. 1814.

volt nógrádi v.

ezbiró.

(Darvas Ágnes)

Blanka Mária
sz. 1811. t 1851.

(Szontagh Tivadar)

V. Pál
sz. 1820.

városi követ 1847.

lak. Horpács.

Ágnes
sz. 1857.
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Ez ág törzse III. vagy ifjabb Pál, I. (ráspárnak Zablcr Dorot-

tyától 1673-ban született fia. lgló városában mint bányatulajdonos,

Bártfa és Eperjes városában mint gyógyszerész és földbirtokos isme-

retes. Meghalt Eperjesen 1726. május 28 án. Kétszer nsült, eisö neje

ns. Aisdorfer Anna-Mária, a második Klesch Anna-Zsuzsanna volt.

Az elstl születtek gyermekei : 1. Dóra, mh. pestisben, 2. Erzse
jamniki Jóhny Tóbiás né, 3. lióza elbb báró de Bois de Valiéi',

utóbb Braunmülier katonatisztek neje, 4. L S á m u e 1, kirl alább,

5. IV. P á I jesuita, 6. A n n a-M ária Schober Mártonnó ; a második

házasságból :7. János-Lajos Beér Zsuzsi férje, és 8. János-

Gáspár, báró Splényi Karolina férje,, kiknek részére atyjok 1723.

oct. 27-én kelt végrendeletében tetemes vagyont hagyott.

I. Sámuel szk 1704, A német egyetemeken tanúit 1727—31-

bfin, ez utóbbi évben a Hallei egyetem eltt orvosi tudorságra emel-

tetett, és
;;
De M e t a s t a s i Morboru mú (nyomt. Halle 1 731.) ér-

tekezett. Mint Eperjes városa f orvosa 34 évig szerencsés eredmény-

nyel mködött. Meghalt ott 1765 ben és ugyan of.t april. 21-én elte-

mettetett. Nejétl nemes Halligansz Rózától négy ieánya és két fia II.

Sámuel és Mihály maradtak.

II. Sámuel Eperjesen szül. 1736. febr. 26-án. Miután Eperje-

sen és végrePozsonyban iskoláit hevégzé, i 760-ban a kormánytól kiadott

útlevél mellett elbb az altdorli, utóbb a jenai egyetemeken a hittan

rendes hallgatója lett. Ezután a göttingeni egyetem látogatásától a

kormány visszahívó rendelete folytán elüttetvén, haza tért, és a szak-

majához tartozó nevelési téren báró Podinaniczky László és József ve-

zetje ln 14 éven át a hazai és német f'Ö iskolákban. 1776-ban a kas-

sai evang. német egyházközség lelkészéül hívatott meg, és miután

idközben még is a Göttingeni egyetem eladásait hallgatá, onnan vi-

sza térvén és dec. 16-án felszenteltetvén, advent 4. vasárnapján Kas-

sán hivatalába, beiktattatott. Itt mködött 1806-ig, midn e hiva-

taláról leköszönt. Idközben 1791-ben a pesti zsinatnak egyik ki-

tn tagja volt. Végre 1807-ben Superin tendens-nck válasz-

tatott, és april. 27-én beiktattatott. !
) 181 7-ben a göttingeni egyetem

') „Sermones occaseione etactiome et inaugurationis Revereiidissimi Dm
Samnelis Szontagh Oistrictus Tibiscam A. Evangelícoruni Superinteiidcaiis.*

Eperjesiéi 1807. — Amici Cassoviense? viro Dei Bevííreadissimo ete. Samueli

Szontagh etc. gratulabundi erexerunt. Caesoviae 1808. — És Oratio impedi-

menta salutis Evangelieorum in Hungária siúeere.recensens. Auctore Joan.

Fejes.
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hittani tudori oklevéllel tisztelte meg. Meghalt 1822. jul. 7-én, kora

86 évében Eperjesen, és ott az általa alapított sírboltba eltemettetett.

Összes vagyonát az evang. egyház anyagi íelsegéllésére fordítá.

azerzé azon telkét, melyen 1804. máj. 8-án a kassai ev. egyház

alapja megvettetett ; tle ered a tiszai evang. egyházkerület pénz-

tára, tle az elemi tanítók és ezek özvegyei gyámalapja, valamint

a szerencsétlen és szkölköd egyházak segedelmi tökéje is. ala-

pítá ama 60 pftnyi ösztöndíjt, mely a német egyetemeken hittanhall-

gató magyar ifjak egyikének szánva van. A fancsali ev. egyházat or-

gonával látta el. Es ezeken kivíil még má3 13,000 forintra men ke-

gyes alapítványok is tle származnak. Dolgozatai közül szószéki be-

szédein kivül említést érdemel. „Occasionaiia Chronostiea és Epigrara-

raata" ezímü kéziratának egy kötete. Testvére

Mihály szül. Eperjesen 1738. aug. 4-én. Jelesül bevégzett

jogi folyam és ügyvédi vizsga után 1765-ben gr. Amadé Thadé r.

ügyésze, majd hamar herczeg Eszterházy Miklósnak elbb a véglesi,

utóbb a bujáki uradalmában r. ügyésze , végre a herczeg uradalmai

jog-igazgatója, és midn hzg Eszterházy Miklós az Edelstetteni urada-

lom megvétele által a német birodalom fejedelmi herczegeinek sorába

lépett, ennek udvari tanácsossává neveztetett ki. Az 1790. évi ország-

gylésen mint b. Oalisch János képviselje vett részt, 1792. és a köv.

években a budapesti evang. egyházközség felügyelségét viselvén, az

J811. évi egyetemes ev. gylésen 500 ftal járult az evang. iskola sege-

delmi alapjához. Nógrád megyében szép birtokokat szerzett, melye-

ket utódai jelenleg is birnak. Meghalt 1822-ben. Els neje Okoliesá-

nyi Anna Mária, a második Mesko János özvegye gedei Gedey Janka

volt Az elstl maradt csak három na: István, Lajos és III. Sá-

muel. *)

István szül. 1779. febr. 3-án, A törvényes pályát dicsérettel

végezvén, elbb hzg Eszterházy r. ügyésze, majd gróf Fórgách József

és hzg Koháry Perencz uradalmaik igazgatója, végre pedig Szász-Co-

burg öóthai Ferdinánd fejedelmi hzg magyarországi uradalmainak f-

igazgatója lett és 1827. febr. 1-én Szász Coburg-góthai Ern fejedelmi

hzg által udvari tanácsosul neveztetett ki. 1828. nov. 9 én a fejedelmi

ház által nyugalmazva lön, de azon meg kulömböztetö megtiszteltetés-

sel, miszerint a m. urodalmak úriszéki elnökségét a fejed, hzg részé-

') Kik Nógrád megyétl 1836- ju\. 15-én 1Q88. sz> a. kaptak nemesi bi-

zonvítváEVt.
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röl továbbá is vigye. Páratlan eszólye és erélyessége úgy a megyei

életben, mint fleg pedig azon kivül is az ország minden hatóságainál

és intézeténél jótev és hatályos befolyással birt. Örökségét maga is

szerzeményekkel gyarapítá. Meghalt 1851. sept. 11-én lakhelyén Szé-

csényben és 15-én a családi sírboltba Szirákon eltemettetett ; hová t
özvegye Veres Anna 1859. május 4-én követte. Gyermekei követ-

kezk :

1. Mária sz. 1812-ben. Meghalt hajadonan.

2. Antónia szül. 1810-ben, unoka testvérének Szontagh

Sámuelnak els elvált neje, Sz. Tivadarnak édes anyja,

3. F erén ez sz. 1814-ben febr. 27-én. Az ügyvédi vizsga

letétele után 1836—1842. Nógrád megye alszolgabirája, 1849 ben

egy ideig fszolgabíró volt. Szép birtoka kezelésében, melyre nézve

még ifjú korában 1834/5-ben a magyar-óvári gazdászati intézetben ké-

szült, mint kitn gazda ismeretes. Lak Lapujtön. Nejétl nagyréti

Darvas Agnestól egy fia I* t v á n és két leánya Blanka (kétszere-

sen unokatestvérének Szontagh Tivadarnak neje) és Ágnes él,

mint a táblán láthatni.

4. Pál szül 1820. sept. 11-én. Jelesen végzett ügyvédi

vizsgája után kora ifjúságában 1842-ben Nógrád megye szolgabirája

1847-ig, a midn le mondván, mint Libetbánya sz. kir. város követe

vett részt az utolsó pozsonyi országgylésen. 1848-ban Bécsben a ma-

gyar külügy ministeriumnál fogalmazó , utóbb Bém tábornoknak

Bécsbl kimenekülése elmozdításával vádoltatván, két évi vasra elitéit

várfogoly Csehországban, honnan azonban 1850. jul. 27-én kelt császári

kibocsátvány mellett megszabadulván, nem sokára birtokára Horpácsra

telepedett. A politikai pályára alapos és kiterjedt készültségének, va-

lamint elbb a polgári és egyszersmind az irodalmi téren, ugy jelenleg a

viszonyok jelen állásában fleg az evang. egyházi egyetemes gylésen

és azon kivül is fényes jelét adván, átalában mint a hazai intézeteknek

anyagilag is h pártolója ismeretes.

Lajos szül. 1782. febr. 8-án. A jogi pályát, és egyszersmind az

idelsburgi gazdasági intézet tanfoly&mát is vizsgatétellel bevégezvén,

elbb hzg Eszterházy urodalmi igazgatóságánál titoknok, majd 1806-

ban ugyan ott uradalmi igazgató, 1818-ban gr. Erdödy József urodal-

irti és jogigazgatója és több megye táblabírája volt, átalános tiszteletet

aratva mindenütt. Meghalt Eperjesen 1848. nov. 14-én, és ott a családi

sirboltba eltemettetett. Mint az egyház ügyének buzgó elmozdítója,

Trencsin megyei Kohanóczi birtokán az egyház felügyelséget is vitte,
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és ott a lelkész fizetését 400 ft. alapítványával gyarapítá. Nejétl rosen-

eggi Wecker Annától a táblán látható négy gyermeke közöl fia

IV. Sámuel szül. 1810. maj. 29-én Zólyom megyében Nagy-

Szalatnyán. 1831-ben ügyvédi vizsgát tévén, nógrádi megyei Kis-Sza*

latnyai pusztai birtokára telepedett, és 1 842-ben Nógrád megye f úti

igazgatójává választatott, az maradván 1843-ig. — 1848-ban az eper-

jesi nemzeti rség parancsnokának segéde, majd honvéd kapitány,

utóbb a nagyváradi forr. vésztörvényszék közbirája, végre a 13. hu-

szár ezred rnagya, és kormányzói hadiosztalyi titkára. A fegyver le-

tétel után Aradon várfogoly, a cs. hadi törvényszék elé állítva, azon-

ban 1849. nov. onnan kiszabadult, de 1850. jan, lén ismét a pesti cs.

k. hadi törvényszék elé idéztetvén, mint meg nem jelen, halálitéletben

inarasztaltatoít. az alatt, mint külföldre menekült, végre Brüsselbe

telepedett. 1862. aug. 31 -ón Pesten megjelenvén, maga bejelentése

után ismét letartóztatott, azonban nov. 19-én megkegyelmezés mellett

kiszabaduit. Mint a Richeféle bankárház ügynöke jelenleg a Vág

völgyi vasút érdekében mködik. Eisö, elvált nejétl Szontagh Antó-

niától fia Tivadar (szül. 1832. jui. 1.) Iskolai végeztével am. óvári

intézetben a gazd. tanfolyamot is bevégezve, jelenleg mint nos, gazda-

sággal foglalkozik
j
gyermekei a lábián állanak, IV, Sámuelnek máso-

. dik neje szandai Sréter Éva özvegy Dubraviczkyné, kitl gyermekei

nincsenek.

III. Sámuel (Mihálynak harmadik fia) sfcüjL 1788. febr. 15-én.

Mint okleveles ügyvéd gr. Forgách József s mások r. ügyésze volt

33 év során. Az országgylésen mint gr. Zichy és b. Lusénszky kép-

viselje vett részt. A fels in. országi bányászati társulat r. tagja, s

Eperjes és Kassa sz. k. városoknál ez ügyben képviselié, a fels ke-

menczei és ránki evang. egyházak felügyelje s több megye táblabí-

rája volt. Meghalt rozgonyi birtokán 1842. april. 8 án, eltemettetett

Eperjesen a családi sírboltban. Nejétl Mártonífy Jankától gyermekei:

Albert, Zsuzsi Sarlay Jánor szarvasi ev. tanár neje, és Gusz-
táv maradtak. Ezek közül:

Albert szül. 1818. nov. 7-én. Okleveles ügyvéd, 1841—46-

ban hzg Eszterházy urocl. g tiszt. 1847— 1856. az ózdi vasgyár pénz-

tárnoka, 1860/1-ben Borsod vármegye aljegyzje voít. Jelenleg lak. Mis-

kolczon. Nejétl Dubraviczky Juliannától gyermekei a táblán láthatók.

Gusztáv szül. í825-ben. A katonai pályáról mint a 7. sz.

tüzérezredben hadnagy vissza vonult. 1863-ban nül vetta Tótgyork-

jri Párniczky Francziskát.
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V. tábU.

17. Lajos vonalán fiáitól Jánostól az igló-árvai ág , III. Lajostól a rozs-

nyóiy Jakabtól a tornai ágakkal.

II. Lajos, ki az l. táblán.

senator Iglón

1659. újított czímer-

levéi szerzje
(1. Ríchrer Róza
2, Horváth Judit)

I. János Mátyás Margit Rozina III. Lajos Judit Erzse

sz. 1660. sz. 1662. (Groeh (Í.Neumann sz.1654. (l.Modory (Gün-

XIII. sze- Iglón. János Jakab Gömöri KélerJán. ther

pesi Késmárkról) 2.Szendy tbiró 2. Tóth Samu)
v. Praetor Gábor) (N.Mária) Szabados

(Fink Zsuzsi roz,*uyói-ág.
]

Márt.)

Kata L- ^"g] György János Márto7

2-t. Jakab
sz. 1675.

Iglón
(üjházv
Zsuzsi)

torna i - á g.

esérl)
(Szentmik- sz. 1700. sz.1679. sz.1690 Iglón

lóssy Godof. Iglón. lak. Késmárk
Primóezon)

| ^Márton 1746.

passaui tanár.

JánoF
sz. 1692.

Bozsyón.

Luidgard
sz. 1692.

Rosnyón.

György
1739.

János
(Szolkovicz

Erzse)

János. Anna-Mária.

Kata Judit
1702—1749 (Graub
Gánóczon Márton)

s Abrahánfalván
(Veakóczy Dán.

IC. János
sz. 1697. Iglón

f 1750.

Késmárk.
(Spóner Ágnes)

Sámuel
Rozsnyón

rtJL.

János-György
1763. Iglón.

Zakariás
Darmstadtba'

Janka-Zsuzsi Rozina III. János
(Mauks N.) (Fischer sz. 1724. Késmárk.

N,) (Szontagh A.Mária
Sz. Szombatból)

I. Sámuel
sz. 1751. f 1815,
(G rodkovszky Éva)

Anna-Mária
(Marczy János)

Erzse 1807. Anna-Mária II. Sámuel IV. Lajos Zsófia 1720*

(PaleschJán.Mih. 1808—1825. sz. 1782. f 1847. f fMenk N.
Beszterczen) (Máriássy Zsigm.) Zaszkálon Sáros-Szebenben)

(Belányi Ilona)

Folyt* aköv. lapon.
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II. Sámuel, ki nz elbbi lapon.

sz. 1762. f 1847.

Zaszkálon.
(Belányi ilona)

III. Sámuel £ Dániel >£ Júlia £BS Mátyás Pál Mihály
sz. 1806. f 1865. g sz. 1B09. g g sz. 1814. f-S sz. 1820. sz. 1822. sz. 1823.
Oláhországban ? kir. tanács ¥ q- (fancsali * *' mérnök Ár?a v. f
^Burgh Erzse) g ker. t. üln. .^ g Joob Pál) £ ? Baranya uti igazg.

Geiza ' F* (Szontagh »• Cser- L*£v.Csobokán
.
1861.

r 1841 n Penthesiíea) * S nótán ® £ (Madarász (Lilge
sz. 1841.

akad. festesz. § te Baranya í
3** Hermina) Zsuzsi)

ph. v. -*^
(

i_
(^

'Zsuzsi IV. Sámuel?
sz. 1847. sz. 1848.

Zaszkálon.

Ilona Szaniszló Miklós Móricz Lívia Donát Hugó Anna
sz. 1839. sz. 1841 sz, 1843W sz. 1845. sz. 1847. sz. 1848. sz.185ö. sz. 1865.
A.-Kubinban. jogász, orvostan, tííze'r.

Ez ág törzse II. Lajos (L Lajosnak Zeusig Judittél £a) az

1632. évi czímeres levélben benfoglalt közös szerz. Azonban 1659.

nov. 12-én ama czímeres levelet L Leopold királytól ö* újra megersí-

teté fiai L János és III. Lajos neveikre is, és így ágának mintegy

különfejévé vált. Ezen ujabbi megersít ez. levél világosan tartal-

mazza a családnak iglói elnevét, és e ns. íévéi 1660-ban Liptó, 1667-ben

pedig Ttirócz vármegyében is kihirdettetett. *) IL Lajos a fels m. orsz.

bánya mívelk és kereskedknek korában egyik föbbike volt.
2
) 1669-

ban Csetneken is közbirtokosnak olvassuk, 3
) mint ilyen P á 1 testvére

és Tóbiás testvérének leánya Ágnes között osztály kiegyenlítést

eszközlött. 1675-rl mint Igló város tanácsnoka szerepelt, és innen

„S e n a t o r" melléknév ragadt rá és családjára. 4
) Els neje ns. Kich-

ter Róza, kitl négy leánya és három fia I. János, Mátyás és IIL

Lajos maradtak, második nejétl Horváth Júliától lett fia Jakab.
I, J á n o s sz* Iglóu 1650. sz. háromság 15. vásárnapja után szer-

dán. Iskolái befejeztével az Igléi határban neki osztályképea jutott ösi

') Liptó várm. Í660. évi Protocol. Sz. György ünnepe utáni 8-dik napon

;

Tnrócz megyében 1667. Protocol. XVI. kot. 181. lap.
s

) Az 1659. évi nemes levél mondja : eonsideratis Ludovici junioris Szon-

tagh de dicto Igló ect. quae ipsi ect. pro locornm et temporum varietate prae-

primis ver ad cameras nostrae montanas et in promoiione c o m-

m e r c i i íideliter exhibuerunt ete.

s
) Gömör megyei Protoe. 1669. évi 486. lap.

4

) Szepesi káptalan 1643. évrl protocol. pag. 104. — Gömor várm jegy-

zkönyv 1669. évi 486. lap. és 1686. évi 78. lap.
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bánja birtokok mivelését vette át Ekkor a Szontagh család bánya éa

érez-termelési telepei Kis-Veszverés
;
Dernö, Hosszúrét, Csetnek és

Dobsina Gömör és Szepes megye területeire terjedtek. Szerencsés

vállalatai és a szepesi szász nép eltt tanúsított közügyi buzgalmánál

fogva a XIII. szepesi városoknak is helyettes fftnöke (Praetor) lett. Ne-

jétl Lcsérl nemes Finck Zsuzsa Katától három fia maradt: Sámu-
el, ki Rozsnyóra, Zakariás, ki Darmstadtba telepedett, és II.

János, ki honn maradt, és két leánya Kata és Judit, mint a táblán

láthatók. Testvére

ül, Lajos szül. Iglón 1654. (Dnica Exaudi). t 1722-ben

Gömör megye táblabirájának olvassuk. *) Nejétl N. Máriától gyerme-

kei Zsuzsanna, György, János és Márton Iglón születtek,,

és a rozsnyói ágat alapíták. Ezek közül nevezett Mártonnak fia II.

Márton, ki 1746-ban a jenai egyetemen tanúit,
2
) Passauba tanár-

nak meghívatván, ott maradt ; utódai, valamint nagy bátyjának Zaka-

riásnak, ki Darmstadtba telepedett, ismeretlenek. I. Mártonnak test-

vére György nemzé Györgyöt, ki 1739-ben Jenában tanúit. 3
)

Jakab (II. Lajosnak Horváth Judittól fia) szül. Iglón 1675.

jul. 25-én. Nejével Ujházy Zsuzsannával két fiat nemzett: Jánost
szül. 1692. oct. 23. és Luidgardot szül. 1695. jul. 6-án, kik a tor-

nai ágat képezik.

II. János (I. Jánosnak Finck Zsuzsitól fia) szül. 1697. oct.

19 én Iglón. Festségre adván magát 1712-ben Késmárkon, 1719-ben

Rozsnyón, utóbb haláláig 1750. aug. 15-ig Késmárkon lakott. Neje

volt Ágnes, Spóner Bazil leánya, ez utóbbinak és általa Késmárki

utódai kezébe jutott II. János arczképe, melyen ily körirat olvasható

:

„Grosiis Joannes Szontagh de Igló natus anno 1697-die 19. octob.

Igloviae, delegátus antistes rei evangelicae inter Saxones scepusiacos",

mibl az evang. vallás iránti lelkészszerü buzgalmára következtethetni.

A táblán látható két leánya *) maradt és egy fia

III. János, ki Késmárkon szül. 1724. dec. 15-én. Atyja ipar-

ágának folytatója 1770-ig Késmárkon &
) utóbb Sz. Szonbathelyen. 6

)

Midn 1764-ben a tized megtagadása végett a íelsobbi helyrl indított

*) Gömör várai jegyzkönyv. 172V C évi 278 lap

") Haan, Jena Hungarica pag. 62.

•) Ugyan ott 59.
4
) Kosmárk város Házadásvevé'si jegyzkönyv 1759. aug. 3-ról.

') Ugyan ott 1770. jun 28..napról

*) Seepets Szombati HázadáBvevési jegyzkönyv. 1770. jan 8. 808 lap;
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nyomozás folyt, sokat szenvedett azon okból, mert ö egy ótalmi levéllel

birt gróf Brühl Henriktl a szepesi kerület akkori fkapitányától, ki

az evang. valiásuaktól szedett papi tizednek nem volt barátja. Megtisz-

teltetései közé tartozott, hogy a szepesi lándzsás csapat vezetje volt.

1748. febr. 26-án nül vette Szepes Szombatból Szontagh Anna-Má-

riát, kitÖl egy leánya, és egy fia I. Sámuel maradt.

I. Sámuel szül. Késmárkon 1751. jul. 29-én. Atyjának ipar

vállalatában utóda, egyszermind Szepes megyei Tóthfalu , Krig és Dra-

veez helységben közbirtokos. 1780—1799. Szepes-Szombathelyen, *)

utóbb Késmárkon és Tóthfaluban székelt. Meghalt Eperjesen 1815.

nov. 10-én. Nejétl ns. Grodkovszky Eva-Rozmától a táblán álló

három leánya és két fia : a korán elhalt IV. Lajos és II. Sámuel
maradtak.

II. Sámuel szül. Sz. Szombathelyen 1782. jul. 28-án. Kezdet

ben gyógyszerész, utóbb fest. Árva megyében Zászkal helységben

birtokot szerezvén, 1804. aug. 19-én nül vett ns. Belányi Ilonával

oda telepedett, és ott halt meg 1847. april 15- én. Mint köztiszteletben

és bizalomban álló többször a zászkali közbirtokosságnak teljhatalmú

igazgatóságát viselte. Nemességét Árva megye eltt 1835. jun. 30-án

kibirdetteté. Tizenegy gyermeke közül a többi korán elhányván, csak

leánya Júlia, ki fancsali Jóob Pálhoz ment nül, és négy fia H, S á-

muel, Dániel, Mátyás és Pál élték túl.

III. Sámuel szül. Zászkalon 1806. jan. 20-án. A pesti egye-

temnél 1829-ben gyógyszerészi szigorlat után oklevelet nyervén. 1831-

ben Oláhországban, elbb Bukurest, utóbb Kalarasba telepedett Itt

az orosz hadak által gyógyszertárával együtt SziÜsztriáha hurczoltatott,

és az orosz beteg hadi legénység ápolására szoríttatott. 1832 ben onnan

megszabadulván, Pitesten telepedett meg, és Bukurestben Burgh Erzsé-

betet nül vette. 1840-ben haza térvén Liptó-szent-Miklóson vett

gyógyszertárat, itt töltött ideje alatt született fia Oeiza 1841. sept.

18 án. 1842-ben visszatért Oláhországba és az Oltmelléki Rimnikben

végképen megtelepedett. 1860-ben ott ausztriai cs. k. Ügynöknek és

Eimnik állomási sztarosztának is kineveztetett. Ott élt haláláig, míg

1855. jan. 9 én az ott dühöngött forróláz áldozata lett. Eltemettetett a

helybeli temetben. Fia a bécsi cs. festesz Akadémián tanúi.

Dániel szül. Zászkalon 1809. jan. 3-án. Sáros Patakon ahires

') Ugyan ott Házadásvevesi jegyzkönyv 1790. éri ttöö. és 1797. évr.

1085, 1.
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Kovy alatt 1829-ben bevégezvén a jogi tanfolyamot, 1830/1-ben Árva

megyénél, az eperjesi ker. táblánál, a kir. Kúriánál, és az országgy-

lésen gyakornokoskodván, 1832. april. 4 én ügyvédi vizsgát tett, és

azóta, st 1830. jul. 31 én már mint Árva megye aljegyzje a hivatalos

pályát megkezdve , tiszti-ügyészi , foszolgabirói minségben 1849-ig

Árva megyénél hivataloskodott. 1850—61-ig mint Árva megyei törv.

széki közbiró, majd úrbéri törvényszéki elnök Trencsinben, majd megye

törvényszéki elnök Arva-Liptó-Türóczban. 1861-töl pedig a Dunán in-

neni kir. kerületi itélö tábla közbirája mostanig. 1861. mart. 29-én pe-

dig m. kir. tanácsosi czímmel is feldiszítetett, a kinevezési oklevélben

foglalt azon különös érdemeinél fogva, melyek szerint az 1831. évben

Árvában uralgott cbolera idejében rendkívüli buzgó áldozatokat tett,

1847-ben ugyan ott az éhség dúlásákor az általa létesített Bori nev
ingovány lecsapolása által az Ínségeseknek keresetmódot nyitott , az

1849. évi hadjáratkor az A. Kubinba szállított sebesültek részére az

emberiség érdekében a magáéból ingyen minden jutalom nélkül kor-

házi bels felszerelésre ós ápolásra szükségelt tetemes szereket kiállí-

tott. — Kitn érdemei közé tartozik Árva megyében a Csaplovics

közkönyvtárhoz általa tervezett tudományos társulat létesítése, mely

társulatnak ö volt buzgó elnöke és úgy szólván melegít lelke, mely

azt vtágzó gyarapodásra emelte. Hivatalos teendin kívül a tudomá-

nyokkal foglalkozva és mint átalában a hazai közmveldés buzgó

barátját nem csak több közintézet pártolói között találjuk, hanem
mint fóleg jogi és történelmi és ebben a családtörténeti szaknak mivé

lje l
) az idszaki lapokban is több alapos értekezéseket írt és adott

ki.
2
) Az egyházi téren pedig mint az Árva megyei evang. egyház es-

peresség jegyzje és a zsaskói egyházközség felügyelje buzgólkodik.

Nejétl Szontagh Penthesileától, nyolez él gyermek atyja lön ; kik

közül Szaniszló a jogi pályára adá magát, Miklós a becsi

Egyetemben orvosi tanuló, már is a füvészet terén több rendbeli dol-

gozatai által ébresztett maga iránt figyelmet, 3
) Móricz pedig mint

cs. k, tüzér a , közel múltban az egész Slesvig-Holsteini hadjáratban

részt vett.

') E részben a fels megyékbl, fleg Árva és Trencsin megyék levéltá-

raiból gyjtött adatainak közlése által e munka íróját is szíves hálára köte-

lezte le.

*) A Világ, Pesti Napló, Zeitschr. für Gesetzgebung etc„ Preaburger

Zeitung, Sürgöny, Temesvári Delejt stb. lapokban.

") Az Oest. botanische Zeitschrift 1862. évf. 237.1,— Jahrbücher der

zoolog. botan, gelehrien Gesellscbf. 1863. jul. Heft.
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Mátyás szül. Zászkalon 1820, febr. 20-án. A pesti egyetemtl

1843. aug. 28-án mérnöki oklevelet nyervén, dec, 5-én a magyar kir.

országos építészethóz Budán mérnöknek kineveztetett, s ott mködött
1849-ig. Utóbb « jelenleg Baranya megyében a csobokai pusztán gaz-

dálkodik. 1856. mart 15-én a Baranya megyei árva-bizottmány ülnö-

kévé választatott, 1843. mart. 14-én Árva megyétl kiadott nemesi

bizonyítványát Pest megye eltt 1844. jun. 4-én kihirdetteté. Neje Ma-

darász Hermina.

Pál szül. 1822. maj. 13-án Zászkalon. Németországban tett uta-

zási tapasztalatai folytán fleg a közledési eszközöket tanulmányozván,

és mint vállalkozó gyakorlatilag is érvényesítvén, 1861-ben Árva me-

gye f uti igazgatójául választatott. Nejétl Lilge Zsuzsannától a táb-

lán álló két gyermeke van.

VI. tábla.

Zsigmond (postkumus) utódai, vagy is a Zabari vonal.

Zsigmond, ki az I, táblán.

sz. 1661.

Jakab
(Radváuyi Zsuzsi

Rosnyón)

I Lajos
Szepes váraljai

biró 1700. körül.

Judit
sz. 1668.

.Rosnyón
(1. Cornjdes N. t~77~

2.SándorffyN.
Za™8*

1713-íól %' 16íf

János II. Lajos Zsuzsa
(Huez Zsuzsi) (Trop Mária) sz. 1697.

Rosnyón) 1756. együtt Rosnyón.
szerzi a Zabari

birtokot,

János III. Lajos Jakab Mihály Bora Mária Zsuzsa
sz. 1721. Rozsnyón Rozsnyón Rozsnyón sz. 1741. (Sztrányi (Viday N)
(Róttlich sz. 1723. sz. 1720. sz. 1737. Mátyás)
Zsuzsi) (Bogár Ráchel)

Rozsnyón. '

I. Sámuel János
sz. 1745. f 1813. sz. 1782.

Torna v. tbiró

(Czéku9 Bora)

Folyt, a kbv. lapon.

Zsuzsi Mihály
sz. 1752. sz. 1754.

(Záborszky Gömór v.

Imre) fjegyz
(Lautsek
Bora)

Mátyás Lajos Lajos Júlia

sz. 1757. sz. 1761. sz. 1765. sz. 1773.

f (tolcsvai

Nagy
Gedeon)
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I. Sámuel, ki a* elbbi lapon,

sz. 1745. f 1813.

Torna v. tbiió

íCzé&ttis Bora)

Károly £« II. Sámuel g? József §^^ IV. Lajos

sz. 1775. g, sz. 1777. f 1845J| sz 1780. £g gw. 1793. f 1863.

? Gömbri fpéazt. £ - rr ; v - , ; ,

(Bajcby
Krisztina)

Imre
sz. 1798.

tbiró

» s. ügyv
65 Bozsayó
U (Mayer g5£
*} Janka)
cor——^—

Jozefina
(Arany-
faalmy
Ádám) JL

Bora
(Hámos

Pál)

József
jogász
Í86S.

1-tól Kálmán Emília
jogtudor (Sitimmel

pesti ügyész Sámuel)
(ProkopiuB Gizella)

Elemér Gé«a
sz. 1860. ez. 1862.

Apollónia. Gyula Miksa
1842-49. Gombri

Gömöri fó'szbiró t. ügyész
Kir. Lehotán (Fabrícius

(Lehoczky Adél)
Florentin*) ^ESka?

Irén. Aladár. Melánia.

Petronella
(Sebk N.)

Ottilia Emília
(Rocbialus- (Fabrícius
sy Manó) Valér)

Ede
t

E vonal törzse azon X s i g m o n á. I?i a cs&iaaoan
ltp o s-

lliamus8 név alatt ösméretes. Noha I. Lajos ?
az eddig elsorolt

vonalak közös atyja 1661. évi mart. 4 én kora 92, évében nagy korú

utódai közt Iglón balt meg , ás halála idejekor Zsigmond Sáréi

riincs emlékezet, a* azonban tény. hogy 1664-ben, midn nevezett I.

Lajos egyetemes örökösei a vallási üldözések miatt Rozsnyón a pía-

ezon fekv házoknak érdveli elfoglalása iránt a Szepesi káptalan eltt

tiltakoztak, akkor a többi mind nagy korú Örökösök között már Zsig-

mond ia elfordul. l
) Zsigmondnak két fia maradt, Jakab és La j es,

') Szepesi káptalan levéltárának 1666—1664, évre szólójegyzkönyvének
488. lapján. •— Magán véleményem szerint e Zsigmond posthumus nem
letetett, és mint látni fogjuk, nem is születhetett 1661-ben, hanem elbb kellett

születnie ; valószínleg azonban valamely okok miatt 1364-ig t. i a szepesi

káptalan eltti tiltakozásig a családi közösségbl ellehetett távelltva. Kern

születhetett pedig 1661-ban, hanem elbb kellett születnie azért, mert már
1668-ban Judit nev unokája született, pedig ha 1661-ben született volna,

ágy 27 éves korában lett volna nagy apa.
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kit e vonalon megkülömböztetég végett ismét I. Lajosnak jelölnek.

Ez Szepesvárallyára költözött és ott Í7O0. körül a város bíróságát vi-

selte. Testvére

Jakab a rozsnyói birtokot megtartá és tartják utódai maigian

is. Nejétl Radványi Zsuzsannától négy gyermeke közül

TI. Lajos örök emlékei hagyott családára az által, hogy 8

elvévén Tropp Jakabnak leányát Máriát, sógorával Mauks Tóbiással

Tropp Borbála férjével, továbbá másod ízi sógoraival Pruszka}' Fe-

renczczel , Bényey Mihálylyal , és Trocsányi Perenczczel mint Tóth

Szabados János leányainak férjeikkel a Gömör megyei Zabari l

) jó-

szágnak közös szerzje lett, és arra utóbb 1756. octob. 19-én gr. Bat-

thyány Lajos nádortól kir. jog megnyerése mellett közösön adományt

szerzett, melynél fogva azon jószágot a család ma is birja. Nevezett

nejétl hét gyermeke volt, kik közül csak János, és 111. Lajos
terjeszté a családot ; ez utóbbinak egyik fia

Mihály sz. 1754 sept. 9-én Rozsnyón, elbb ügyvédkedett,

utóbb Gomör megyének jeles al- majd fjegyzje volt e század elején.
2
)

1814-ig a gömöri evang. esper. felügyelje, utóbb a rimái ?as term.

egyesület igazgatója lett. 1807 ben oct. 16 án unoka össcsével II. Sá-

muellel az 1756. évi adomány alapján családi vonala részére a „Za-

bari" elönév használatára királyi kiváltságlevelet nyert. Nejétl

Lautschek Borbaiától utódja nem maradt. Testvére

János szül. 1721-ben Rozsnyón. Feleségül vévén Röttlich

Zsuzsannát, ezzel nenizé fiait Jánost és I. Sámuelt.
I. Sámuel szül Rozsnyón 1 745-ben. Gömöi és Torna megyék

táblabírája, Rozsnyó püspöki város tanácsnoka, az ottani evang. egy-

háznak elbb gondnoka, majd felügyelje volt. volt a rozsnyói pa-

pirgyár els alapítója. Meghaít 1813. april 13-án. Nejétl ns. Czékus

Borbálától tiz gyermeket nemzett, ezek közül II. Sámuel, József,

IV. L ajos és Imre hagytak utódokat.

II. Sámuel szül. Rozsnyón 1777. jul. 12-ón. E század elején

Pesten ügyvéd, utóbb honn megyéjében a megye pénztárnokáúl vá-

'*) Zabar helységet hajdan a Zabary család birta, ennek f ágon magva

szakadtával Zabary Zsuzsannával ennek férjére Tóth Szabados Jánosra szál-

lott, ennek négy leányait nül vették : Tropp Jakab, Pruszkay Ferencz, Be"*

nyey Mibáiy és Trocsányi Ferencz, ezekbl Tropp Jakab leányéit Máriát és

Borát Szontagh Lajos e's Mauks Tóbiás vették el, kikre száilváu a tabari jószág,

az 1756-ban nádori adományzáaul szolgált.

5
) Bartkoloir.aeidos Not. C. Gömör 409. 766. ét» az elszó végén*
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lasztatotí és az volt hosszabb ideig. Késbb gr. Andrássy, Sturmann,

Pletrich stb. családok képviselje, és egyszersmind a Murányvölgyi

és Concordia nev vastermel társulatok tevékeny tagja, a Csetneki

urodalom administratora , nem különben a rozsnyói evang. nemz.

iskola és 1814— 19. a gömöri esp. ker. felügyje volt. Meghalt Cset-

neki birtoklakhelyén 1845. dec. 7-én. Nejétl geezelfalvi Bajchy Krisz-

tinától hét gyermeket nemzett, ezek közül G y uTa 1833-ban ügyvédi

vizsgát tévén, GömÖr megye t. jegyzje, majd t. alügyésze, 1837—41.

al-, 1842—49. és ismét 1861-ben fszolgabirája volt. Viselte egyidben

a Redova evang. egyház község felügyelségét is. Jelenleg Kún-Tapló-

czai birtokán él. Nejétl Lehoczky Florentinától három gyermeke a

táblán olvasható. Testvér öcscse Miksa GömÖr megyének volt tiszti

ügyésze. Jelenleg lak. Csetneken, hol a közbirtokosság igazgatóságát

viseli. Fabricius Adéltól leánya Etelka.
József szül. Rozsnyón 1780. nov. 19-én. Mint okleveles ügy-

véd hzg. Eszterházy Miklós, gr. Gyulay Ignácz bán, és gr. Andrássy

József jogi képviselje, és Gömör és Torna vármegyék táblabírája

volt. A rozsnyói nemz. iskolának is felügyelje volt, és a csetneki uro-

dalmi igazgatósága jegyzségét is kezelte. Nejétl Mayer Jankától

egyetlen leánya Jozefina maradt, kit Aranyhalmy (elbb Gold-

berger) Ádám Coburg hzg uradalmi igazgatója vett nül.

IV. Lajos szül. 1793. aug. 8-án. Letévén 1815-ben az ügyvédi

vizsgát, több nagy család r. ügyésze, 1828-tól hzg Koháry Ferencz-

nek, majd ennek utódának szász Coburg Férd. hzgnek 1849-ig a mu-

rány völgyi és garami uradalmakban r. ügyésze. Gömör megye köz

ügyeiben élénk részt vévén, többször választmányi elnökséggel és

helyettes alispáni megbízással is megtiszteltetett. 1851/2-ben az úrbéri

viszonyok tárgyában Bécsben a ministeri tanácskozmányokban is részt

vett. Mint egyházának buzgó hive, 1818-ban már a rozsnyói evang.

egyház jegyzje, a helybeli elemi iskola, és 1836-tól a gömöri espe-

rességnek, majd 1848-ban a tiszai superintendentia felügyelje. 1861-

ben az evang. egyház törvényszékének közbirájáúl választatott. Meg-

halt Rozsnyón 1862. nov. 16-án. Emlékét és érdemeit az ágostai vall.

egyházi egyetemes gylés Pesten 1863 sept. 23-án jegyzkönyvileg

örökité. Nejétl Máriássy Ágnestói gyermekei Emma Stümmel

Sámuelné Rozsnyón és Kálmán, ki 1857. febr. 1-én jogtudor lett,

1861. aug. 27. köz- és octob. 8, váltó ügyvédi vizsgát tetí, mint illyen

Pesten ügyvéd. 1862. óta a helytartóság által az állam-vizsgálati bi-

zottmány tagjául is kinevezve
?
és egyszersmind a evang. egyház egye-

53*
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tern részérl a m. kir, helytartóságnál egyházi ügynökül is megválasztva.

Neje s gyermekei a táblán.

X mr e I8£ö-ban ügyvédi viaszt tévén, mint több neves család

ügyvéde mködik. Egyszersmind eí8bb a rozsnyói evang. egyház és

iskola ,
jelenleg pedig a gömer megyei esperesség felügyelje. Neje s

gyermekei a táblán láthatók.

VIL tábla.

Sasos czímeHi Fél vonalán fidtM lúgostól a ke&nérk-borsedi ég.

h Fái. ki *» L tdklán.

katona f ISöO.

L Lajos Kristóf János l'ál Márton
vulgo BetUUer 1061. Jközszcra 1661 közszert Sziléziában megöletett

1661- sasos czlm. 1675. Hosszúréten lak iglón. 1660.
szerzje bánya birt. (N. Zsuzsi)

(Kayser Zsuzsi) J^ ym tábíd9^ ^^T/XtóFS.

Ágoston. Tóbiás Gottfried.

sz. 1649. Iglón

(1. Roxer Zsófi

2* Mauser Mar. Marg.)

i-tl I. János 2-tól II. Lajos ^
s*. 1672. (Róta Mária)

Sz . Szombathbau. r

(1. Toporezer Zsuzsi J^tJ^t"
2. Maiéter Zsuzsi)

Hollandba* kapd.m ««°« «*•» ) végre Rigában.

II. Pál II. János Zsuzsa Jakab Zsófi A. Mária
1732. publie, (Perliciy (Szakmáry f 1750. (Lányi (Keler Zsigm.

f 1745. Késmárk. Eleonóra) Zsigmond) Borsodi Józs.) pozs. lelkész)

(Váradi Szakmáry N.)

Ilit János
(Guttsmittel N.)

t altigyész

(Bükk Kata)

László Zsuzsa Katalin

1771— 7». (Véges (1 Palugyaylstván

iTjános-DáuJMPái Gottfried SÜSS ££? ll^'gU*™*)
alezredes* (Hent- Eperje- M^^* ^> B*bá»-
Serbelioni sehel N.) sen %f*?*„*

ezredben. V*™
< YL János Dán. Mária Kai. Pál ' Mária 1808.

£ (Meissel f T82L (Tallián Ignácz Vattán)
3 Adolf kap.VMiskolczon

(Roxer A.Mária)
o

I"-
" "' ""'

», V. Pál Amália Zsuzsa Anna-Janka Ludovxka

g keresk. (Veresmarthy (Bajkor (Szombathy bajadon,
~ Miskolczon. László József Sámuel

1863. Tgmándon) MSskolez) Miskoicz)
Brassóban.



E vonal törzse Pál mint katona távol lévén az atvai hastól, sem

atyja L Kristóf ós nagybátyja Imre által 1610-beOj sem testvére I,

Laj o s által 1632-ben, sem a II* Lajos által 1659-ben nyert czimeree

nemes levelekbe be nem iktattatott, így minden írott kitüntetés nél-

kül csupán személyes hadi érdemeivel szállott 1660-ben sírjába. Fiai

azonban, úgymint Lajos a Besteller, IL Kristóf és János
1661. ootob. 21-én atyjok érdemei alapján is a máe elbb bírt és id-

közben elveszett kiváltságlevél pótlásául is I. Leopoid királytól ujjitó

czimeres nemes levelet nyertek, azon a család többi vonalától külön-

böz czímerrel? hogy a vért kék udvarában az arany nap helyébe

hármas arany hegy fblé egy fej fekete sas adatott, mely czímerlevél

1662, aprii. 13-áa Lcsén Bzepes naegye közgylésen kihirdetiefcetk
l

)

Pálnak fiai lehettek a nevezett húromon kivül még azon P & 1 is,

ki Sziléziában keresked volt és Politz város polgára, és Mártó n,

kit 1660 ban Horváth máskép Balogh György megölvén, testvére Pál

1663-ban a gyilkos ellen Szepes megye el&ti bünváéi pert indított és

azzal testvérét megboszlta, 2
)

Pálnak a katonának fia L Lajos a Besteller 3
), kmtk Sel-

meczbányáróí való nejéío'1 Eayser Zsuzsaiaaátél fial Ágoston,
Tóbiás és Gdttfríed 1661-ben már éltek, é$ as érdeklett czi-

meres levélben is bentfoglaltataak. &6y&l$k

Tóbiás Iglón szül 1649-ben. Ennek két nejétl két fa maradd

a második szülött IL L aj c s a rigai ágnak lett eldode 5 %% eleÖt!

eslüetett Í6?2-ben L János, ki Szepes-Saombatbaa lakott, kinek

ismét kétszeri házasságából hat gyermeke maradt, ezekbl három M
IL Pál, IL János és J ak&h ágaik terjeszti leitek.

II, Pál a gazdag Váradi Szakzsáry családból nsült l-?B2--ben

fízepes megy^ elb'tt nemességét igazolta. Meghalt 1745* Késmárki

lakhelyén. Fiától IIL Jánostól ága jelenleg — adat & iéM&z&i metatfa

— kis unokáiban él

IL János Perliczy Eleonórától ne*nzé többi kost IT, János-
Dánielt, ki & Berbelloni ezredben alc^rede* vollj és a caata&ezftko'a

Ss jelenleg Mlskolczoa V, Fái által felsietik,!

*) Szeges megyei X6S& éw\ jegyzkönyv i*& lap, és Szepesi káptalan
tm« évi ProteceL 236, és 4ö& kp.

*) .Bcatelier * báay&TÜlftlko^ét Jelent, mttljtrú veit L Xtftjee&
eU&e ?$konai P á \ és J á a o s zníná^jij&n Igldis, hr©í a kereszteld k$&yih?n
is %. többi esaládbeliektdl saegkülöüb0sí«ti4s vegeit „Bes t«!?ex* iM]vei

k8?3al>8ztetek,
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szerzett érdemeket; egyik testvérének Gottfriednek, ki utóbb

Eperjesen lakott, fia lehetett azon Márton, ki 1794-ben ugyan t>tt

evang. tanító voit.

Jakab ügyvédi vizsgálatot tévén, Borsod megyébe telepedett,

és ott nül vette ns. bükki Bükk Katalint 1737-ben Alsó-Szalontán

mint szerz már birtokos, 1741-ben csabai, utóbb mint babai és har-

sányi közbirtokost találjuk. Borsod megyének t. ügyésze volt. Meg-

halt 1750-ben. Özvegye utóbb Lcsey Zsigmondhoz ment férjhez. A
táblán látható gyermekei közül fia László 1768-ban Borsod várm.

aljegyzje, 1772—3778. fopénzíárnoka, 1779—82 fszolgábirája volt.

Egyetlen leánya Mária Vattára Tallián ígnáczhoz ment férjhez.

Jakab egyik nvére A n n a-M ária 1741 . nov, 23 án Besz-

terczebányára Kéier Zsigmond odavaló, utóbb pozsonyi ev. lelkészhez

ment férjhez.

Ez ág, — kivévén a netán Livoniában Rigában letelepedett utó-

dait, kik ismeretlenek — kihaláshoz közeledik, miután belle V.

Pálon kivül, ki Miskolczon székel, és Brassóban is van kereskedése,

— több férfi tag nem él.

VIII. tábla.
A sasos vonalon Kristóftól a Késmárk-Sz.-Szombati ág.

I. Kristóf, ki a VII. táblán.

1661. közszerz.
1675. Hosszáréten.T János

"

II. Pál"""
1

sz. 1647. sz. 1654.

,

(StadmcjAju^
i

£3ános
'

I. András György sz. 1697.
sar. 1694. sz. 1702. 1737. public-.

ÍLAndrás JII. JánoT"
1
75

7
" J^^fíTkrietóf Janos-Mih. IV. Pál IV. János

sz. 1719. sz.rm. V*l0*z *>)
sz. 1730. fSz.-Szomb. sz. 1732. f

xTta ^T
-1 Sz.-Szomb.

V.János , *
,

,
«

,

CJHentschel N.) Ift.Pál György. V.Pál.

VL János. ÜL AndíS. gz
S£at ^^rTf7

(Schwarz N.) \
* j

Sámuel
Késmárkon

(Hecker Zsuzsi)

Tóbiás
"""'

Késmárkon
(Rainisch Zsuzsa)

i
^-

»

Károly Késmárkon
1839. Szepes y. ügyész
(Smith Kovách Anna)

Lajos.

Hermina. Ilona. Gyula. Gejza. Imre. Anna.
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Ez ág törzse I. Kristóf 1661-ben a sasos czímer közszerzöje,

mint bánya mivel és keresked mködött. 1675 ben többek közt a

Gömör megye Hossz úréthi vasgyárt is bírta. !
) Kereskedelmi üzletei

Iglón kívül kiterjedtek Szileziába Brigáig. Két fia maradt: I. János,
kinek utódai a Késmárki, és II. Pál, kinek ivadéka a Szepes-szombati

ágat képezi. 2
) Amannak fia G y ö r g y, II. Pálnak fia II. J á n o s

1737-ben Szepes megye eltt igazolták nemességöket

Említett II. János (szül. 1697.) négy fiat nemzett, ezek közül

IV. P á 1 nak fia volt ismét V. Pál, ennek J.á nos György, kinek

fia L aj o s most ez ágat képviseli.

Nevezett Györgynek fia volt III. Pál szül. 1728. Szepes- Szom-

batban, ennek fia S á m u e 1 Késmárkra telepedett, unokája a most él
Károly 1839-ben Szepes megye tiszti-ügyésze, utóbb több családok

rendes ügyésze. Lakhelye Késmárk. Gyermekei a táblán láthatók.

IX. tábla.

Sasos czímerü Pál vonalán fiának Jánosnak ága.

I. János, ki a VII táblán.

1$61 közszerz
lak. Iglón

(N. Zsuzsi)

II. Pál I. Mihály
sz. 1687. Iglón sz. 1688.

f 1745. Késmárkon Iglón.

IIL Pál. LL János_*
1714>

III. János. II. Mihály.

IV. János III. Mihály
1731. Beszterczén.

r
V. János 1749.

Besztercze'n.

(Maszjár Judit)

T~TobiásT770.
Beszterozéa.

(Schlfíimer Bebeka)

II. Tóbiás IV. Pál I Dániel Janka
1793. N. Becskereken 18U. (Krsko N.)

(Eell Zsuzsi) f Beszterczen.
(Horeezky Zsuzsi)

Zsuzsa Karolina. Anna. József II. Dániel
1858. Radványban

1860.

') Gömbr megye 1675. évi jegyzökönyve 278 lap,
2
) Szepes megye 1785 évi jegyzkönyv 38. és 44. lap.
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1. Jánostól a sasos ezímer közös szerzjétl mint származik ez

ág le mostanig, a tábla nmtatja. Róla, mert az egész ág teljes nemzék-

rendét s történeti viszonyait kevésbé ismerjük, keveset mondhatni.

Iglóról, illetleg Késmárkról IL János gyermekei által ezen ág Zólyom
-megyébe Beszterczére szakadt, és ott és a közel Radványban most is

£ Dániel fiaiban élnek.

Mi a család idegen nevét illeti, az sokkal «mlékezetesebben ösz-

szefortt a család si történetével és ezen név alatt régi meghonosodása,

úgy szólván megtörzsökösödése óta szerzett érdemei és kitüntetései oly

ragaszkodóvá tevék e családot ösi nevéhez, mint régi próbált hazafi-

sága ezen századok eltt eljegyzett édes szfd hazához, hol a családfa

derék terebélyes virágzó szét ágazását elérte, Es különben is daczára

idegen hangzásának a nemzetségi név maga is oly meghonosodott és

megszokott hangzású Ión, hogy az újonnan megindult névmagyaritá-

sok közepette 1862-ben P o 1 1 á k József rima-szombati polgár sze-

mélyében akadt ember, ki felsbb engedély mellett nevét „Zon-
t a g h"-ra változtatva, *) ez által azt mintegy honosabbá tenni

igyekezett.

Szoiité esalád, (Szent-andrásí) Borsod megyei Miskolcz városá-

ban honos, melybl Pál azon városnál 1881—-35. körül tanácsnok,

birtokos Bihar megyei Vaiány helységben. Nvére Szontó Mária
Pompéry GyÖrgyaé, meghalt Miskolczon 1856. nov. 15-ón kora 67-

évében.

Szopós esalád. (Csik Szeredai) Székely család, melybl F e-

renez Csíkszereda város tanácsnoka 1815. körül, József ugyan

ott tanácsi ülnök 1836- korüi, János ugyan ott alsóbb állomáson

1861-ben, Ignácz tanácsnok 1848, eltt

§zorád eaalad. Szorád János 1696-ban I. Leopdid királytól

kapott czimerea nemes levelet, mely szerint czimere a paizs kék udva-

rában zöld téren álló, magyar vörös ruhába öltözött, fekete csizmás,

prém kalpagos férfiú, kinyújtott^ jobb kezében három búzakalászt

tartva. A paizs fölötti sisak koronáján két elefántormány között, melyek

közül a jobb oldali félig vörös, félig ezüst, a baloldali félig vörös, félig

kék, három arany búsakaüász áll. Foszladék jobbról aranykék, balról

szüst vörös. ')

Ssotóezky esalád. Szotóczky Xav. Ferenci a nagyváradi

'} Vasárnapi Újság 1862. évi sepk 14. 37. sxáw. 445. lap*
3
) CoHcct. herald, es Adanu Seuta gentil XII.



latin szert, püspök udvarbirája* gyermekeivel együtt 1796-ban I» Fe-

rencz királytól nyert czimeres nemeslevelet, mely szerint czimere a

paizs ezüst udvarában magsa sziklás halmokon hátulsó lábain ágas-

kodé oroszlán, els jobb lábával kivont kardot tart. háta megett egj

zöldell élfa magaslik. A paizs fölötti sisak koronájából pánczélos és

sisakos, (melyen vörös strucz tollak lengenek) vitéz emelkedik ki.

Foszladék mindkét oldalról ezüstvörös* ').-

Ettl különböz Szotéczky család leszen az, mely 1776-ban dec,

6 in kapta czimeres nemes levelét, és melybi Szotóezky Ignác z,

oraviczai bánya ügyész 1836. mart. 9 én Krassó megye gylésén hir-

detteté ki nemességét *)

Szotyory ©salad. (Szotyori) Háromszéki székely család. Kö-
züiök István 1791-ben az erdélyi országgylésen kérelmezte a Hóra
féle oláh lázadáskor megöletett neje gyilkosainak megbüntetését F e-

rencz 1794-ben Gyulafejervári tanácsnok, és káptalani requisitor,

Sámuel 1794 ugyan ott tanácsnok, József 1794. Kezdi-Vásár-

helyen városi pénztárnok és tanácsnok, Benjámin ugyan akkor

tanácsnok és városi gazda. János szolgabíró volt Hunyadban 1815-

ben. L aj o a Kezdi-Vásárhely városi hivatalnok í831 . körül József
még elbb Marosvásárhely f orvosa. Ismét József 1836, körül

és Sámuel 1848. eltt Kezdi-Vásárhelyi tanácsnokok* Lajos, ét

F erén ez ugyan ott alsóbb hivatalnokok 1845. kÖrüL

Ssováihy ©salad, E század elején Szatraár megyei Gencs hely-

ségben kdebirtokosl iraük. 8
)

&2ÖCS család. A Szcs nev családok nevei hajdán Zech,
S z e c h alakban írattak, és némelyek ezekbl utóbb S z fi c s alak-

ban tartották meg nevoket Elé soroljuk az ismertebbeket, a mennyire

lehetséges, ágy mint ma családneveik iratnak : részint S z c s, részint

Szcs alakban.

Szcs János 1650-ben HL Ferdinánd királytól kapta czime-

res nemes levelét, *) mely szerint czimere a paizs kék udvarában zöld

halmon álló vörös ruhás, sárga csizmás magyar vitéz, oldalán fekete

kard ugyan öllyan kötn függ; jobb kezével fekete botot tart ; a paizs

') Ádami Scmta gentil. tomo XTL és B« Yay Német hség 882. lap.

*) Kr&esó saegye jegyaköajée*
*} Szirmay, Bzatmár vátnu fi 28
4
) €olleet hwajd, $&$.W*>
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fölötti sisak koronájából szintén olyan vitéz emelkedik ki. Foszladék

jobbról aranykék, balról ezüstvörös. ')

E családból volt Szocs Poter Gyöngyösön 1648-ban, és ennek
leánya Szocs Zsuzsanna Heíle Györgyné 1670, körül.

Szocs esalád. Szocs András, ki 1716-ban Szécsénv város

jegyzje volt, 1719. nov. 16-án Bécsben kelt ezhneres nemeslevél által

nejével Szécsényi Erzsébettel és fiaival Szcs Gáb orr al és F e r e n c z-

czel III. Károly királytól megnemesítete ti
;
és a czímeres ns. levél

Nógrád megyében 1720. mart. 21-én tartott közgylésen kihirdetve

lett, *)

Gzimere a paizs kék udvarában zöld téren hátulsó lábain ágas-

kodó oroszlán. A paizs fölötti sisak koronáján fészkében ül pellikán

fiait melle vérével táplálja, Foszladék jobbról aranykék, balról ezüst

vörös.
3
)

1745—49-ben nevezett Gábor Nógrád megye esküdtje volt
;

4

)

úgy látszik, a család kihaft
;
legalább nemes levelök eredetben Nógrád

megye levéltárában riztetik. Gábor élt még 1755-ben, a midn a

nemesi lajstromban Szcs néven fordul el, noha valamint atyja, úgy
is S z c s-nek irta magát,

Szocs család. (Nagy -Ernyei) Maro3 széki székely eredet csa-

lád, melybl Albert (szül 1772. f 1831.) elbb Kolos megyei fbírói

utóbb itélmester, b
) tle egy ág származása ez

;

Albert
sz. 1772. f itíöí,

itél mester

_______ (Mohai N.)

Farkas Róza Anna Albert
Kolos várm. szbiró (Vass Fer, nyg. rnagy,
(Szentpály Júlia)

Albert. Luiza Janka Ferenez.
(Gombos (Antal

Sándor) József)

A másik ág, mely Torda megyébe vette lakását, következ fér-

fiakat termetté : Mihályt í 794-ben Torda megyének alszolgabiráját,

l

) Adami Scuta gentil. tom. XII.
a
) Az eredeti után Nógrád vgye levéltárából.

3

) Adami, Scuta gentil. tomo. XBL és Coll. herald, nro. 402. Is.

') Eredeti oklevelek szerint.
s

) Kvári Erdély nev. cs, 262.
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Sámuelt ugyan akkor és ott adórovó biztost. Ezek utódai Mihály
ugyan ott 1837. körül aljegyz, Károly akkor ott fjegyz , ós

egyik Károly ugyan az idben kir. táblai számfeletti ülnök, László
táblabíró, Sámuel Torda város tanácsnoka 1840. körül, Dániel
ugyan ott hivatalnok, Gábor ugyan ott 1848. eltt aljegyzc.

Szocs család. (Kezdi Vásárhelyi) Hazája nagyobbára Kezdi

Vásárhely, hol többen városi hivatalokat viseltek. Dániel Három-

széknek törv. széki ülnöke, és az 1 792. és 94. évi országgyléseken

követ Mihály ós István 1 794-ben kezdi-vásárhelyi tanácsnokok.

József ugyan ott jegyz 1815. körül. János városi tanácsnok

1837. Ferencz városi gazda 1831 ben, Dániel erd gondnok

1837-ben, Ábel, Dávid, András, József, Ferencz ugyan

ott városi hivatalnokok 1848. eltt.

Tán szintén e család ivadékai J ó z.s e f , Bálint, János, ki-

nek neje Tóth Ottilia, másik József egyházi algondnok, és Sám u ei

keresked mindnyájan Kezdi-Vásárhelyen élk.

Siócs család. (Körösi) Közülök Sándor 1815. József
1810. körül Alsó Fejér megyében adó iró biztosok, Mózes Maros-

székben törv. széki ülnök 1831. József Bels Szolnok megyei adó

iróbiztos 1815. körül. Károly Alsó Fejérben megyei írnok jelen-

leg is.

Sámuel Bels Szolnok megyének huzamos ideig forvosa,

gyermekei: Ede, kinek neje Dobay Ottilia, és Matild Naláczy

Farkasné.

Szcs család. (Zetelaki) Közülök József 1815. körül a kir.

kormányszék mellett szegények ügyvéde. Fia József tartományi f
számvevségi számtiazt. Meghalt 1860-ban.

Szöcs család. (Oláhfalvi) Közülök István Oláhfalu kiváltsá-

gos város követe az 1794. évi erdélyi országgylésen. Márton 1815.

Ferencz, Péter 1825. körül, István 1848. eltt azon városnál

tanácsnokok. János 1825. körül ott fjegyz.

Szöcs család. (Kolosvári) Közülök József orvostudor a Kolos-

vári orvos-sebészi intézet igazgató tanára és kir. tanácsos volt, özvegye

Bogner Matild. Gyermekei: József, Albert, Emil, Endre,
Lujza és Ida.

Szocs esalád. (N. Váradi) Farkas Alsó-Fejérben táblabíró

volt, neje Vájna leány
,
gyermekei : Ferencz apahidi birtokos A-

Fejérmegyében, Károly 1849-ben Enyednek az oláhok általi fel-

dulásákor halt meg, 'özvegye és Elek Lrinczréven birtokosok.
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Ssocs család. (Dévai) Közülök György ügyvéd Tordán

182, körül.

Szöcs család. (Kovásznai) Lajos f számvevségi irnok volt,

1848. elÖtt, már meghalt testvére József irnok a fkormányszék-

nél Kolosvárt.

Még több Szcs nevezett találunk a hivatalos pályán, kik

azonban elnév nélkül családi csoportosításban fel nem említhetk.

Sz&gyény család. (Magyar-Szgyéni) si fészke Magyar- és

Német S z g y é n helység (hajdan Szölgyén-nek is írva) Esztergom

vármegyében fekszik, jelenleg az ország Prímásának birtoka. Eredete

és nemessége több századot maghalad. A XVI, század végén Szgyény
Máté az esztergomi várnak kapitánya volt 1588-ban, A család már

éz idtájban többfelé elágazva Pozsony, Nyitra, OömÖr* Szabolcs és

Zemplin vármegyékben telepedett meg, és tagjai már a múlt századok-

ban fbb polgári és katonai hivatalokban tündöklottek.

A Gömör és Nyitra megyei ágból, mely késbb kihalt a XVIL
század folytán többen a megyei pályán tntek fel, mint ezt egy tudós

jesuita következ szavakkai irva hagyta: „Complures e gente Sz-
gyényiana provincia Nitriensis et Oömorjensis sibi adscivii Praesides,

ab eorum splendore sibi lucem mniuáiura.* l
)

A másik ág. mely Szabolcs, Zemplin megyékbe ietef$&&ti
}
jelen-

leg is virágzik , és birja nagy részét azon javaknak, melyek L Mátyás

király által — a család kezei közt eredetiben meg lév* ~- 146$. évben

(in fest divisionis Apostolorum Fejérvárotfc) kelt adomány levélben Sza-

bolcs és Zemplin megyékben adományoztalak. *)

A Szabolcsi ágból Istváxi 1700 ban azon megye táblabírája

volt. 8
) Ugyan ez ágból IL Ferencz mint pozsonyi kanonok '1768-

ban halt meg. János-Máté elbb (1737,) h. tartományi biztos,*)

x

) A kcuyvnek, me!y íftfefe kiadást éri, vagy legalább ásson kod szokás

szerint alkalmilag aaás más eló'&zót nyert, czínse és ide vonatkozó kiadása kö-

vetkez' : Attmlw hih&rlali* Vngaarieae, Dalmalicaet CroaMeae, ei ScJ&vokieae An-

dreas II üex Hytros&lymkímm^ Hc&ofiöux .PeHÜwfria Domini Jfamekci ösögyéii (h

eadsm AA. LL, et PhilosopJtíitís B&asalatirzi, dtstít, in Alma Bphcojtali Sec, Jesu Vm-

tersüate Cassoviensi %)fsr B,m. Patrem Peuíum Walier a Soe. J«st» ÁA, LL, el Phib

Doclorem, ejusdemque. JPreftesorem emerUum, Fac, Fkü. *m. suprtme* ÁA, LL, vl

Phtíosophiae Laurm anw*reísir
> * condiscípulh 9ie&-mnghlr$s áieat'&s* Anna Í752*

merne Jutio die ÍS* Caesapiaa,

*) Család! kW.
s
) Okirat-

') Bikarí Kegyei l&v$lii%
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majd III. Károly király által a m. k. helytartóság szervezése után

helytartósági tanácsos. Tle és nejétl bulyi jékey Zsuzsannától, illet-

leg egy iazel fölebb, atyjától L Ferencztol a család nemzékrende kó-

vetkez;

L tábla.

Ferenc*
1641. f 1705.

(Podhorányí Anna)

Jáfíoa-Mátd
az. 1702. f 171-7.

kír. helyi tanácsos
(Jéke^ Mária)

Ferencz
pozsonyi kanonok

f 1758.

Imre Lrincz
sz. 1752. f 1806. KU 1741. f 1805.

szabolcsi alispán es* k ©rnagy
(l.Krneaay Mária (1> gr, Lamherg
2.Siskovies Mária) Anna*

2. gr.Qrandemann
Jozefa)

Ilona
orsolya

apác-za.

Jozefa-Anna József
(gr. Lichtenberg szabolcBi

Poinpejns} törv. sz. Eloök
(V. n. Eötvös

Mária)

FélffL U. táblán.

»A
III. Ferencz

sz. 1764. f 1852.

zemplini alispán
(csicseri Orosz

Kóza)

Zsigmond
sz. 17757 f 1826.

alfcanczellár

(Pásxthory Juiia)

Magdolna
(Lengyel-
falvi Eross
György)

János Mihály
cs. k.pénz- fl£24.
Ugyí tanáesss
Lipót r. vitéz

t 1*>58.

Ferencz

(vattai

B&tihíi

Sarolta)

Imre
zemplini
alispán
1844-

Anna~R,
(Kossuth
János)

lJL
Antónia
ssz. 1804.

(Bahas János
fispán)

László
sz. 180$.

in. kir. kanezellár.

(szolga-egyházi
Marích Mária)

László* Kosa. Gyala
f 1862.

Gejza. Julianna. Francziska. Mária. Ferencz.
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íí. tábla.

József, ki az, I. táblán.

Szabolcsi tör7. sz.

elnök
(V. n. Eötvös Mánaj

Janka
(Kelemen
Ferencz)

Mária
(Czikó
János
V. Mih.)

Anna Il.József ILLrincz Sándor Gábor
(Peley szabolcsi m.k.karoarai ker.tábiai (l.JámborffyN.
József) szbiró. tanácsos ülnök f 1853. 2. Újhelyi

(Eördögh f 188. (Lészkay N.) Emília)
MáriaJ Alvinczen

'"ZsuzsT <<?«"*'

(Török Kár.)
Emilia)

Zsigmond Mária. Jozefa. Emília Béla. Gabriella,
cs. k. pénzügyi (Schweiczer)

hivataln. f 1862.
,

Szászvároson. István
(Keser Berta) sz. 1824. ez

János
1838.

leányok.
m. kir. táb. illn.

a váltó feltörv. sz.

1-tl Emil Mária 2-tól Jenó'.

(Ferenczy N.) (Thomka N.))

Sára. Anna. Laj<

A család si nemesi czíniere, —- mint alább a metszvény ábrá-

zolja— kereszt vágással négy felé osztott vért/ az 1. és 4. kék udvarban

fészkén ül, s fiait melle vérével tápláló pellikán, a 2. és 3-ik vörös

udvarban hátulsó lábain ágaskodó, ketts farkú oroszlán, els jobb

lábával kivont kardot villogtatva szemlélhet; a vért fölötti sisak ko-

ronáján daru áll, felemelt jobb lába körmeivel golyót tartva. Foszla-

dék jobb oldalról ezüstkék, balról ezüstvörös.

A táblán álló János Máténak feleségétl bulyi Jékey Máriától két

leánya, az egyik orsolita apácza, a másik Anna gr. Lichtenberg Pom-

pejus neje, és három fia maradt: Lr in ez, József és I. Imre.

L r i n c z a hadi pályán szerzett érdemeket, utóbb Laibachban

telepedett meg, és ott egyedül a tudományoknak élt, és Krainban fek-

v tetemes birtok, és egy szép könyvtár hátrahagyásával halt meg.

Ezen könyvgyjteménybl, melynek kötetein a család czímere ezen

felirattal : „Laurentius Szgyény de eadem S. C. et R. A. M. Centnrio

Catapultarius" és e jelszó : Praestat esse, quam videri
4
* — olvasható,

— még számos könyv létezik a család birtokában. Két neje volt, az els

gróf Lamberg Janka, a másik grófGrundemann Jozefa; de gyermekei

egytl sem maradtak. Testvérei
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I. Imre és I. József, kik máig él két ágra oszlatták a vi-

rágzó családot.

L Imre (sz. 1752.) Szabolcs megyénél viselt alispánságot. Meg-

halt 1806-ban. Els neje a kihalt neves nádfi Krucsay család utolsó

ivadéka Mária volt (ki 1805. sept. 20. tett végrendeletet) a második

ontopai Siskovich Mária. Gyermekei csak els házasságából maradtak

és pedig három u. m. III. Ferenc z, Zsigmond és Magdolna
lengyelfalvi Erss Györgyné.

III. F e r e n c z (sz.1764.) Zemplin megyének 1816—1827. másod
alispánja volt. Meghalt 1852-ben. Nejétl csicseri Orosz Rozáliától

gyermekei: 1. János a cs. kir. pénzügyi ministeriumban volt taná-

csos, és Lipót rend vitéze, meghalt 1858-ban. 2. Mihály a nádori iro-

dában kezdte hivatalyos pályáját, de korán mh. 1 824. 3. IV. F e r e n c z

meghalt 1856 ban. Nejétl vattai Battha Saroltától gyermekei nem
maradtak. 4. II. Imre elbb Zemplin vármegye fügyésze, 1843.
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sept. 19-ti 1849-% másod alispánja volt* 5. Anna Kossuthfalvi Kos*

suta János neje.

I»Z BÍgmond nagy tudományú, ritka mveltség férfiú, hazafisá-

ga és fényes polgári erényei miatt köztiszteletben állt. Született Kis-Vár-

dán 1Í76. mart. 27-éna Hivatalos pályáját 1796-ban a fiumei kormány-

széknél kezdette, 1800-ban a szabolcsi nsi fbikel seregnél századosi

ranggal hadbiróságot viselt, 1801-ben a közalapítványi igazgatóságnál

ügyész, 1810-ben kir. táblai ülnök, 1814-bea udvari tanácsos, 1821-

ben királyi személynök (Personalis) és Fest megye fispáni helytartó-

ja, 1824-ben sz. István apóst kir. rendének vitéze lett. Az 1825. évi

országgylés zajos kezdetén különben is gyenge egészségét tetemesen

megerltetvén, végképen vissza akart a hivatalos pályától vonulni, de

a kir. Felség a nagy érdem és tudományú államférfiút a kormány kö-

rében megtartani óhajtván, kir,. udv. alkanczellárrra és sz. István rend

közép keresztessévé nevezte ki. Azonban betegsége súlyosodván, új

méltóságát el sem foglalhatván, meghalt 1826, rebr, 8-án kora 61. évé-

ben.
l
) Neje, kit 1802-ben vett nül, fels pásztori Pászthory Julián a,

a híres magyar tengerparti kormányzó leánya, korának szintén esze

és müve.ltsége--ákal egyik kitn hölgye volt Ettl két gyermeke

maradt

:

1. Anna, az elkel mveltsége, és számos jótékony tetteirl

átalánosan ismert és tisztelt hölgy, világosvári Bokus János Arad me-

gye volt fispánjának neje. (Szül. 1804.) és

2. László, (szül. Pesten 1806. jan. 2.) nagy nev atyja eré-

nyeit örökölve, Pest megyénél kezdett hivatalos pályáján haladva,

1841-ben nádori itólömester,,1844. a ul kir. udv. kanczelláriánál refe-

rendárius, cs. kir. kam. majd m. kir. helytartósági és val. bels titkos

tanácsos, a m. tanulmányi biztosság elnöke, és végre m. kir. udvari

alkanczellár lett, mely utóbbi méltóságról 1848-ban a m. ministerium

felállítása, és a ni. udv. kanozellária feloszlása után lelépett. Késbb
1861-ben a birodalmi tanács felállítása után ebbe hívatott meg, éa

1860-ban a megersített birodalmi tanácsnak alelnöke volt, midn
több magyar hazafi elvtársával a magyar alkotmány vissza állítása

mellett erélyesen küzdvén, azon évi octob. 20-án a m. udv kanczellá-

riának ujabbi vissza állításával második magyar kir. udvari kanczeliár-

rá neveztetett, mely állásról azonban utóbb az országgylést feloszlató

') Lásd életirásie Fábián Gábortól a Tudományos Gyjtemény 1828. évi

foly.V.kót62. esköz.1.
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legfelsbb leirat keletkeztévcl b, Vay Miklós els udv. kanczellárral

együtt Önkényt lemondott. 1855. óta a m gyár tud. Akadémiának is

igazgató tagja. Neje szolga-egyházi Marich István-Dávidnak, Torna,

Gyr s utóbb Veszprém vármegye fispánja, es. kir. kamarás, val. b.

tit tanácsos, Sz. István jeles rendje oommendatorának és krajovai s

topolyai báró Kray Francziskának egyetlen leánya Mária, csillag

ker. hölgy, ki családjának utolsó ivadéka lévén, 1841. jan. L fiagát

illet javaiban is fiusitatott (praeficialtatott), minek következtében férje

1854. jul. 31-én, majd újólag 1862. jan. 22-én kelt királyi magyar ok-

levélben srégi nemes családi nevének és czímerének a fiágon kiha-

landó szolga-egyházi Marieh nemzetség régi nemesi czimerével és ve-

KáGTAROBSZÍO CSALIDAT X. KÖT. 54
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zeték és elonevével egyesítését nyerte, úgy hogy ö, és ezen házasság-

ból lett s leend mindkét nem gyermekei és utódai ezentúl „macyar-

Sz'ógyéni és Szolga-egyházi Szögyény-Marichu nevezettel és az itt lát-

ható egyesített czímerrel élhessenek. Gyermekei — mint a táblán

is láthatni — következk : László, Rozália, Gyula, mhalt.

Gejza, Julianna, Francziska, Mária/ Ferenc z.

Az egyesített és megbovített czímer — mely csak a Szögyény-

Marich ágat illeti — itt láthatólag ugyan az, a mi fölebbi, azon különb-

séggel, hogy a vért közepét egy kisebb czímer vért foglalja el, mely-

nek kék udvarában zöld téren csrében tollat tartó lúd. a Marich család

si czímere, látható. Továbbá az egész czímervértet két oldalról két

arany oroszlán telamonok gyanánt tartja, alattok pedig egy hullámzó

szalagon e család-ág jeligéje : „Pro Rege et Lege" olvasható.

A család másik ága I. János-Máténak másik fiatói L József-

tól ered.

I. József a József császári rendszer alatt Szabolcs vármegye

törvényszéki elnöke volt. Nejétl Vásáros náményi Eötvös Máriától a

táblán látható három leánya és négy fia II. József, IL Lorinez,

I. Sándor és I. Gábor maradtak. Ezek közül

II. József Szabolcs vármegye szolgabirája volt 1828-ig. Ne-

jétl lászlófalvi Eördögh Erzsébettl leánya Zsuzsanna Török Ká-

rolyné.

II. Lörincz a m. kir. kincstárnál tanácsos volt, 1855-ben

nyugalmazva Erdélybe telepedett , hol Alvinczen birtokán halt meg

1858-ban. Nejétl Csiszár Emiliától a táblán álló gyermekei maradtak,

kik közül Zsigmond es. k. pénzügyi hivatalnok meghalt 1862 ben

Szászvároson, nejétl Keser Bertától csak leányai maradtak.

I. Sándor elbb Szatmár megyénél volt szolgabíró 1835—
37-ben. Meghalt 1853-ban. Két fia a táblán látható, kik közül István

kir. táblai ülnök a váltó feltörvényszéknél.

I. Gábor Szabolcs megyénél 1834-ben adószed. Két rendbeli

házasságából gyermekei a táblán láthatók.

A család kath. vallású.

A családnak egy másik ágából eredt Szgyény Sámuel, ki

1695-ben Szatmár város fbírája volt. l

)

Szke család. Lásd Szeöke cs. itt a 664. lapon.

Hlöke család. Arad megyei nemes család, melybl Sámuel

') S?irmay Szatmár vÁnn. I. 120.
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és fiai Károly, Márton és János ismeretesek, ezek közül K á-

roly 1848-ban Arad megye m. alispánja volt.

Tán ettl egészen más különböz Szke család az, melynek

czímere a paizs ezüst udvarában zöld téren egy magas szlt rakva

bárom fürt szlvel, a paizs fölötti sisak koronájából arany hajtókás

vörös ruhás kar nyúlik ki, markában egy szlfürtöt, melyet két zöld

levél ékesít, tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. l

)

Ugocsa megyében Szke-Mészáros nemes család ismeretes, mely-

bl e század elején Györgyöt Forgolány helység közbirtokosai

között találjuk. 2
)

Szke család. (Péterfalvi) Ugocsa megyei nemes család, mely-

bl István 1520-ban, Albert 1587-ban és 1596-ban Ugocsa megye

szolgabirái voltak. 8
) Sámuel e század elején Péterfalván , F e-

rencz Forgolányban közbirtokos. 4

)

Szóké család (Gelenczei) Ismeretes közülök Ambrus, kinek

1662. évbl magyar versei maradtak fen. 5
)

Tán ennek sei közül volt Szke Péter primipilus székely

1579-ben a Jen nembl Szomorú ágból. 6
)

Szke család. (Magyarosi) Közülök Márton 1848. eltt az

erdélyi kir. tábla levéltárnoka.

Szölinezey család. Közülök Bálint 1848-ban Közép-Szolnok

megye másod alispánja volt.

Szöllssy család. (Szisi és elefánti) Pozsony megyei nemes

család.

Szöllsi Szllösy Pál élt 1463-ban. 7
)

Zonczszöllsí Szllösy Mihály 1507-ben Pozsonyban egy

szlt vesz zálogba Bély Tamástól. 8
)

Pozsony megyében Szllösy Gáspár 1776-ban másod alispán

volt. Ugyan ott János esküdt, szül. Pozsonyban 1799. dec. 1-én.

Bars megyében találjuk az elefánti Szllösy családot, melybl
Margit 1588-ban Dechticzky máskép Zakács János neje zsarnovi-

') Burgstaller Collectio hisigmum.
') Szirmay, C. Ugocsa pag. 129.

') ugyan ott 58. 59.
4
) Ugyan ott 125. 129.

*) Tudományos gyjtemény 1830. évi VI. köt. 125.

•) Székely nemzet Constitutioi 272.

Ó Teleki, Hunyadiak kora XI. 63.

*) Eredeti okirat

64*
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czi házán tett erszak miatt evocálja Nyáry Krisztinát Dóczy Gábor

özvegyét és fiait. *)

János 1608-ban Bars megye alispánja volt. *)

1661-ben Szöllösy idsb János, és fiai János, István és

Ferencz 95 akó bor fejében felveszik annak árát 2250 ftot Kayzer

Fruzsinától Dóczy Zsigmond özvegyétl, minden 100 fr. után járó 10

f. kamattal. a
)

1672-ben elefánti Szüsy Györgynek Cserg Zsófiától leá-

nya Mag do 1 n a elbb Nyáry Mihály né, utóbb losonczi Gyürky Ist-

vánné, testvérét Szllsy Ferenczet eltiltja anyai jogon Drasoviczon

lev része elfoglalásától. 4
)

1701-ben a Szöllösy család is tiltakozott b. Khargen-nek a Salgói

uradalomba iktatására nézve. &
)

Szllsy János 1822. febr. 25. Pozsony megyétl nemesi bizo-

nyítványt nyervén , azt laktahelyén Krassó megyében 1826. april 10.

kihirdetteté.
6
)

Szöllösy J á n o 3 kincstári tanácsos volt, meghalt kora 49. évé-

ben, maradtak gyermekei :- Paul ina', Sarolta, Jozefa, Szi-

dónia és Kálmán.
Szöüftssy esalád. (Herczeg-szöllsi) Doboka megyében 1702-

ben már birtokos N. Iklódon. Mózes azon megyében adó író biztos

1819—24-ben. János ugyan az A. Fejér megyében 1825. körül.

Elek ugyan ott szolgabíró 1848-ban, midn Károly-Fejérvár mellett

az úgynevezett hegyalján több magyar nemessel együtt az oláhok ál-

tal meggyilkoltatott. Ocscse Ferencz birtokos Oláh-Bogáton-

SzSÜdesy család. (Nagy-Szöllsi) Köaülök Péter erdélyi kir.

táblai ügyvéd 1848. eltt. Fia Ferencz Biharban aljegyz 1841-ig,

majd táblabíró, József ügyvéd Kolosvárt. Tán ezekhez rokon J á-

n o s, kinek neje Dávid Anna birtokos Torda megyében K. Bányán és

Kakován.

E családból volt Ferencz, a török tolmács , 1838-ban a „Nap-

keleti képek ivója.

SzÖIdesy eaalád. (Dévai) Közülök Ignácz Torda város taná-

csi esküdtje 1848. eltt.

*) Sz. benedeki Convent fasc. 60. nro. 12
J
) Eredeti kiadvány
•) Sz. benedeki convent fasc 45. nro. 1.
4
) Ugyan ott Protoc. Q, P. p. 297.

*) Ugyan ott caspa O. fasc. 4. nro 5.

•) Krassó várni, jegyzkönyve.
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Bzöllössy család, (máskép Szabó) Ismeretes Lajos, kinek

leányai Róza és Piroska a színészi pályán szerepelnek.

Szöny család. (Máskép Bogyay) Márton és érdektársai

III. Ferdinánd királytól Pozsonyban 1655, april. 16-án kelt czímeres

levélben nemesíttettek meg. ')

Szönyi család. (Máskép Nagy) Ismeretes közlök István
ref. lelkész Gyulafejérvárott, Szatmárott, 1675—1714 között több

munka szerzje. *) A család jelenleg is ét.

Siörcsei család. (Szörcsei) Háromszéki székely család. P e-

rencz 1603-ban Székely Mózses részén vív, a Bárczán elfogaük, ós

Básta lefejezteti.
3
) János az 1612. gylésen nótát kap, utóbb ke-

gyelmet nyer, *)

József 1794 ben Orbai szék alkirájybirája, Ugyan akkor

László Háromszék törvényszéki ülnöke, ugyan akkor Imre
Brassóban a harminczadnál hivataloskodik

t
utóbb Déván ellenr.

Másik József 1815-ben a bárczai kerületben tizedbértárnok. Ger*

gely most Alsó Fejérben torv. széki ülnök. Imre Csik és Három-

székben birtokos; 1848. eltt Csikszékben torv, széki ülnök. Dénes
Háromszéken adóiró biztos, és Is t v án dúlióbiztos ugyan ott 1848. eltt

Elek dulló biztos 1846-ban Maros-székben. Ádám neje Nagy Te'

réz és István neje Antos Krisztina birtokosok.

Szörcsöki esalád. (Szörcsöki) Veszprém vármegye kihalt csa-

láda, utóbb Vasmegyében is honos.

Szörcsöki (vagy mint néhol írva elfordul : Szercbeky) I mr e, B e •

n ed ek és M ik 1 ó s 1560-ban Veszprém megyében Karako-SzÖrcsÖk

pusztabeii négy curiára kir. adományt kapnak. *) Közülök Benedek

1561-ben Bosnyák Andrással Pozsony megyei Kis magyari pusztában

is részt kap kir. adományban. *) 1572-ben pedig Uzak László és Árok-

háti Péterrel Nyitra megyei Brunoczon curiái, ós rész birtokot nyert. ')

SzÖrcsöky Mihály 1646-ban Mesteri helységben volt birtokos.

Szörényi család. (Kis-szörényi, báró és nemes) Nyitra megyei

nemes család, hol a XVI. században tnik föl; és ma már bizonyosan

— legalább a bárói ágon — a kihaltak közé tartozik.

') Gyr megye levéltárában van az eredeti annál is,

a
) Benkö, Traneyivauia generális XI. 412.
s
) Bethlen Wolph. Hist. V. 41L 498,

) &ogel, Monumenta Ungriea. 899.

*) Libro regina foiio 211.

) Ugyan ott t 236.

') Ugyan ott t 377.
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Eredetét és származását a XII, századig viszik föl ízrl ízre

a legpontosabban sszekoholt családfán, melyet magyarul Mindszenty

Sámuel. L. Advocat féle Lexicona VI. kötetébén olvashatni, hol erede-

tök a Szörényi bánsággal és mi több, a Serényi családdal is fusióba

hozatott. JJgy látszik, ezen szembetn koholt származtatás a Serényi

családnál itt 157. lapon 3. jegyzetben idézett szerz álmüvének eredmé-

nye. Nem lévén ide való ezen szembetünoiegálnemzékrendkoholtságát

hosszasan mutogatni, itt a Szörényi család származási kimutatását

csak onnan kezdve közöljük, a honnan azt hiteles adatok tanúsít-

hatják. E szerint els tudható törzsül Szörényi £ étert jelölhetjük

ki, ki alkalmasint egy személy azon Sz. Péterrel, ki l72»ben Nógrád

megyében is a Kelecsényi pusztán curiát és 10 telket nyert Maximi-

lián királytól adományban. l

) E Pétertl a leszármazás következ :
a
)

Péter
1572.

(Gáspár Margit)

I. Ferencz
1630.

(Paulovies Zsófia)

Ii. Ferencz
JTucbinszky Judit)

III. Ferencz
Czabajon f 1755.

(Nyáry Karolina)

Tgnacz Kata József Bora Terez Júlia

f 1766. (Dobsa. sz. 1724. (Reviczky (1. Ordódy Simon (Turóczy
(bibai czíalví Ferencz) tábornok Ádám) 2. Ordódy Péter) Bálint)

Basékely Bora) 1771. báró
~
László

' (*• Szörényi Anna

kapitiny.
2

* 8r ' Forg^ch Mária A.)

András Imre Lajos. Janka József Kíára 2 tói József Antal Mária
sz. 1756. f 1789. (b. Révay sz. 1754. Bacs- sz. 1766. sz. 1768. (b. Vol-
jun. 28. Moldvában. Imre) f 1761. kády kapit.1788. fó'badn.gensperg
rnagy Antal) (b. Malo- (Rosen- Vincze)

nyay) wald
Teréz)

Francziska.

Péternek fia I. Ferencz a nem egész hitel L. Advocat Lexi-

con adata szerint 1595-ben születeti volna, 1630-ban kapitány, és

') Liber regius folio 388.
!
) Kir.^táblai perbl véve.
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1675. körül meghaltnak iratik Farkas Dovoránban. Ugyan ott nejéül

Bokros Zsófia iratik. Fia II. Ferencz gr. Illésházy György titkára

volt. Nül vette Egresdy János özvegyét Tuchinczky Juditot, ettl fia

maradt : III. Ferencz.
III, Ferencznek gyermekei a táblán láthatók. Ezek közül J ó-

zseí (szül. 1724.) katonai pályára lépvén, már 1753-ban rnagygyá
lett, 1771-ben ezredes, cs. kir. kamarás, és báróvá neveztetett, 1783-

ban tábornokságra emeltetett. Két házasságából származott gyermekei

három fiú, mint a táblán láthatni, szintén a katonai pályán ftiszti rang-

ban szerepeltek ; azonban kihaltak.

A családnak több tagja élt még , kiket családfai kapcsolatba

nem hozhatni, Hlyen volt Gábor, Abauj megyei jegyz, alispán,

utóbb alországbiró, ki Pozsonyban halt meg 1708-ban, ennek ivadéka 1

)

igy all:

Gábor
alországbiró

f 1708.

(Gó'cze Klára)
i

* -w^-
1

László- Sánd. András
1722. Abaujb. 1732. Nyitra v. jegyz.

(Gellért Klára)

Zsuzsi Francziska Anna
sz. 1722. 82. 1724. sz. 1735.

(1. Majtbenyi Antal (Majthéoyi József) (Szörényi József)
2. Dávid Károly)

Ugy látszik Gábor I. Ferencznek fia volt, mert unokáját Annát
Szörényi József, az utóbb báróvá lett tábornok vévén nül, ezt mint

közel rokonát pápai engedély mellett tévé. Gábor fía A n d r á 3 Nyitra

megye jegyzje volt 1732-ben.

Ugyan e család tagjai voltak Szörényi Zsigmond, 1 688-ban

nyitrai kanonok, döinösi sz. Margit prépost, és traguri czímzetes püs-

pök, továbbá

Szörényi László 1709—1752. nyitrai kanonok, rajki apát

kir. tanácsos, és végre szerémi püspök. Ez az idézett kétes forrás sze-

rint szintén Gábor testvére lett volna. Végre e család ivadéka lehetett

Sándor a tudós jezsuita író 1717-ben.

A család czimere a czabaji kastély házi kápolnájában kbe vé-

tett példány szerint a tojásdad alakú vértben koronából kiemelked

') Szintén perbeli adatok szerint, és Mindszenti L'Advoeat Lex. VI. köt,

a, mely szerint Gábornak atyja Mihály lett volna.
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pánczélos és zárt sisakú vitéz, jobb kezében buzogányt, a balban ko-

szorút tartva. A paizs fölötti sisak koronájából ugyan olyan alak emel-

kedik ki. A paizst jobb oldalról telamonképen pánczélos, lándzsás vL

téz, balról hajadon no rzi.

SzÖvérdfi család. Közülök József kir. táblái ügyvéd Maros-

Vásárhelyen, és másik József dullóbiztos Maros-székben 1831. körül.

Sstimk&y család. Sáros vármegye elkel régi nemes csa-

láda, birtokos egyéb megyében is, mint e század elején Zemplin me-

gyei Cséke és Füzessér helységben. l

)

Közülök többen Sáros megyénél fbb hivatalokat viseltek. Sztán-

kay István 1637-ben országgylési követ. 2
) Sztánkay András

1659. 1662-ben követ, 1664 ben alispán. 8
) Sztánkay Lajos 1681-

ben követ, ') 1685-ben alispán. *) Sztánkay Antal 1715 ben követ 6
)

Sztánkay Istvánnak Nagysziívai birtoka iránti ítélete végre-

hajtásáról az 1659, évi országgylés gondoskodott. 7
)

A család jelenleg is birtokos Sáros megyei Csel falu, Komló-Ke-

resztes. Nádf, Pósfalu, Proes> Sósujfalu, Kellemes helységekben.

Egyik vagyonosabb él tagja a családnak Sztánkay László, ki

1840 ben r. esküdt és József, ki 1840. tiszt, szbiró volt.

Sstaakó család. Zemplin megyei nemes család, melybl
László 1840-tl Zemplin megyénél levéltári segéd.

Széáiifiéczy család. Ung megyei nemes család Baranya hely-

ségben , melybl János Zemplin megyei biztos 1840-töl, Gáspár
Ung megyei esküdt 184>tl 1849-ig,

Sztankocsy család. Trencsin megyei ezímerleveles nemes csa-

lád, armálisuk 1 660-ban Sztankóczy vulgo Gyurkovech névre szóié

azon megyében kihirdettetett. 1666-ban Szedlicsnán, 1688-ban Becs.

kón matatja fel a nemesi Összeírás. 8
) Utóbb ott nyoma sincs.

Sztanbovánssky család. (Sztankováni) Tolna, Baranya megyei

nemes család. Sztankovánszky F a r k a s az 1600. évi táborozáskor tö-

rök' fogságba esett.
8
) ismeretes közülök Imre, ki Tolna megyénél mint

') Sairmay C Zemplin. not top, J20. 391. 376.
s
) Lehoezky Stemraatogr. 1. 204.

') Ugyan ott 204. 205.
4
) 1681. évi 23. törv. ez.

*) Lehocziy id. h. 206.

*) Ugyan ott 204.

') 1659. évi 119. törv. ez.

8
) Szontagfe Dán. közi.

•) Peth Gerg. 11 Krónika- 149. lap.
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jegyz kezdé hivatalos pályáját, innen fjegyz , s végre 1848ban

azon megye fispánja volt.

Siianyo család. 1646-ban Trencsin megyében a nemesi össze*

írás szerint Fels* Dreskóczon lakott ily nev nemes család. *)

Sitáray esalád. (Sztárai és Nagy-mihályi) ös régi magyar

nemzetsége mely oklevelek tanúsága szerint a hazát foglaló 108 ma-

gyar nemzetség egyikébl a Kaplony genusból származott. a
) Is-

mert törzse, a meddig az oklevelek szakadatlanul terjednek, J á k ó de

Nagy Mihály volt 1249-ben.

A Sztáray nemzetségrl eddig majd minden iró által azon téves

vélemény terjesztetett,
3
) mintha az a J á k nemzetségbl és az által a

sz. István király korában hazánkba telepedett Wasserburgi Venczel*

lintöl eredt volna. Ezen roppant tévedésre valóézimíleg azon körül-

mény szolgáltatott okot, hogy a Sztárai család sének Jákó-nak neve

(mely a Jakab keresztnévnek csak egyik variánsa) a helységrl ne-

vezett J á k nemzetség nevéhez feltünleg hasonló/A J á k genus, mely

Wasserburgi Venczellintl eredt, és melybl az él Niczky és kihalt

Sitkey stb. család származott, a Dunántúl vált meg telepedve, soha

semmi vér és jogközösségben oklevelesen kimutathatólag nem ál-

lott a Sztáray s vele rokon eredet családcsoporttal ; ellenben a Sztá-

ray ós vele törzsrokon Nagy-mihályi, Vinnai, Eödönffy, Eördögb,

nagy-mihályi Pongrácz , és Tibay stb. családok seinek a Kaplony

nemzetséggel vér- és jogközösségéröl több oklevél tanúskodik. A
Kaplony nembl való kiszakadás régebben élt törzsnél kezddik, mi

eltt ugyan abból a gróf Károlyi, és ennek törzs rokonai a Csoraaközy,

Vaday, Vetésy, Bagosy stb. másik családcsoport ki vallott volna. Az

*) Szontagh Dán. közi.
2
) Ezt bizonyítják néhai Waltherr Lászlónak, a gróf Károlyiak levéltár-

nokáoak közlései, melyek szerint a nevezett grófi levéltárban is vannak ezt

tanúsító okmányok. Lásd Tud. gyjtemény. 1836. IX. 71. Ugyan ott V. 29. i.

jegyzet. Kaprinay Mss. B. tomo XIX. 31. oklevél, mely a Sztárayak levéltárá-

ban van. Lásd Szirmay Szatmár várm. II. 46. 47. hol J á k ó a Kaplyon nem-
bl eredettnek iratik, és még is Szirmay ennek daczára másutt máskép irt. To-

vábbá Wagner Tab. geneaL XLVI. stb.

") Úgy látszik, els volt, ki e tévedésbe esett : K o 1 1 e r Hist. Eppatus

Quinque Eecl. V. köt. 4 17. lap stb. Utánna Leboczky Stemmat. II. 382. Budai

Fer. Polg. Lex. III. 365. Horvát István Magyar orsz. gyökeres régi nemz. 78*

és 74. lapon hallomás után. — Hormayr Tasehenbuch 1821. évf. 13. és Kovacsó-
czy Arpádia ÜL köt. és végre még többen is, söt ennyi után már már a család

is hinni kezdé a Ják genusból eredeztetést ; de ez tévedés.
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cgtáz Kaplony nemzetség az oklevelek összevetése szerint Szatmár és a

szomszéd megyékben terjedt szét.

Miután a nevezett Jákótól származott E ö d ö n ffy, E ö r d ö g h,

nagy-mihályi Bánffy és Pongrácz közós törzs családok-

nak teljes leszármazások mind ez ideig hitelesen közölve nem volt, és

fbb családfái gyjteményekben, milyenek a nemzeti múzeumban a

üeneai. authenticae féle, Wagner kéziratai tora. LXX. és Tab. genealo-

gicae, továbbá Rajcsányi Ádám gyjteményei, több, fleg az els né-

hány nemzedékben egymástól is eltérk, mint ezt e munka IV. köt.

42. 45—46. VIII. köt. 94. és IX. 441. lapjain az Eödönffy, Eördögh,

Nagy-mihályi, Pongrácz családoknál sajnosán vettem észre, szükséges-

nek véltem a közös törzstli leszármazást, a menyire lehetett okleve-

lek ') alapján és Wagnernek gyjteményében tab. LIV. után itt a

Sztáray családnál részint kiigazítva, részint pótolva egyben közleni.

Lássuk azonban elbb a Sztáray családot.

IV. Béla király korában élt a Kaplony nemzetségbl J a k ó, ki-

nek 1249-ben neje Szobosslai Péternek (Petri de Zobozló) leánya

Katalin volt Ettl voltak fiai A n d r á s Ung megye és II. J á k ó, Zeni-

plin megyének fispánai (Comites) (az oklevélben Andreas de Ungh, et

Jakov de Zemplyn Comites), kik már IV. Béla és V. István királynak

hasznos szolgálatokat tévén, 1273-ban IV. László királytól a Zemplini

várhoz tartozott Pereche és Sztára helységeket királyi adományban nyer-

ték. 2
) Ugyan k 1279-ben már mesteri czímmel jelölve és II. Jákó

egyszersmind királyi pohárnok mester nevezett helységekben, ugyan-

csak IV. László király által inegersítetnek, 3
) mely adományievélben a

cseh király elleni háborúban szerzett érdemeik is megemlítetnek.

I. Jákótól kezdve az utóbb szétágazóit nemzetség következleg

sarjadzott

:

') Kapriniaí Mss. B. tomo XXIX. 1—40, Fejér Cod. dipl. tomo V. vol. 2

p. 79. tomo IX. vol. I. p. 279. tomo X. vol. 6. p. 114—129. és 244. Szirmay C.

Zemplin és Bzutmár várm. leírása.

a
) Fejér Cod. dipl: V. 2. p. 79,

) Ugyan ott p. 550.
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I. tábla.
I. Jákó

1249.

(Szoboszlai Kata)

I. András, mest.

Ungi fispán
1273. 79.

II. Jákó
Zemplíni fisp.

és pohárnok mest.

1273. 79.

II. András
1328.

István
1328.

István
1379.

Imi;c

1379.

László
1328.

1345.

jjyörgy

János
1379.

II. Lrinc*

László
1379.

Jakab
^1379^

János
1418.

Miklós
1379. 1418. János

1418.

András
1413.

Mihály
_l_32aj345._

Pongrácz
kitl a Pongrác*

etaiád.

Folyt. III. táblán.

III. Jákó 1328.

de N. Mihály
kitl ai Edönffy és Bánffy cs.

I. Ló'rincz

Eördögh nev
1328. 1337. 45.

Folyt. IV. táblán.

I

Gergely
1312. 17.

I. László Miklós
dicius Eördöqh ' l

.

1416.
Josa

Mihály. János. II. László
Eördögh de N. Mih.

László
1418. 1418.

T i b a y.

György
1418.

Tibay c$. se.

Lásd Tibay es.

István
1418.

II. Lóriacz

Lásd Tibay
család.

János

Miklós András Benedek

András

Gergely

Ferencz 1559.

Eördögh.

Márton

Benedek László
1559. 1559.

T ih ay-ak.

Benedek

György

János 1559.

de Sztára.
—. _^_ ,

Ferencz. Miklós.

Imre

Ferencz

Sztáray Antal
1559.

IV. Lórincz
de Sztára.

István

t

László 1520.

(Pazdicsi Bora)

Ambrus
' András 1559.

Fruzsina

J (1. Uray Lajos

Jánóa"
-1

2

* lul) * Horv*tl1 György) (Nátafalussy Zsuzsi)

1590.

t András

László
1635. zemplíni

alispán.

I. Ferencz
1589. 1602.

Zemplíni alispán

(Taros Margit)

Folyt. II. táblán
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II. Ferencz
ezredes
1663. 83.

(Sexusev Kiára)

III. Ferencz báró.

sz. 1672 f 1703.

(b. Perényi Bora)

H. tábla.

I. Ferencz, ki a* /. idbldn.

1550. 1611.

Zeniplíni alispán
(Taros Margit)

István (vak)

1631.

(bertóti Fricby Zsó6)

Erese
(1. Stépán István

2. Fejérváry Lajos)

Imre gróf 1 747.

az. 1698. f 1769
Ungi fó'isp. v. b. kt.
(I. gr. Zichy Anna
2. b.Desfaigny de la

Tournelle Teréz.)

Lcopoldina János Fülöp
(gr. Barkóczy sz, 1739. f 1815.

János Ungi fisp.
és. k. kam

(gr. Migazzi
Bora)

Anna-Mária Antal Mihály
es. kir. udv. sz. 1740. f 1808. s*. 1749. f 1798.

hölgy 1782. táborszernagy Szabolcsi fisp.
máltai vitéz

t
(1. gr. Haller N.

2. gr. Bsaterházy
Eleonóra)

Vincze
z. 1771. f 1S27.

(gr. Szirmay
Janka)

Kristóf
cs. k. kam.

t 1836.

(b. Splenyi
Anna)

Imre
olmticzi

kanonok

f 1829.

Albert Jíieouora

sz. 1785. f 1848. (gr, Dessewffy
cs. k. kam. József)

(1. gr. Csáky Vaiburga.
'2. gr. Károlyi Francziaka
3. gr. Waldstein Mária)

2-tói Jnlía

cs. k> cs p. h
(gr. Appony

Zsófia 3-tól László
cs. k. és

1

p. b„, sz. 1880.

(gr. Appony jul. 18.

Gyaia) katona.

Antal
sz. 1839.
apr. 8.

(gr. Batthyány
Francsiska)

János
•s. 1809.

f 1839
(b. Brudern

Jozefa)

HÜéla
as. 1885.

(b. Fischer
Mária)

Tivadar
sz. 1815.

János
so. 1840.

Ferdinánd
az. 1819.

(1. Klobusiczky
Matild + 1846.

2. b. Ve'caey
1 Gabriella)

Mária Viktor
sz. 182L sz. 1823.

cs, k. h. (gr. Törk Mária)

L,1^t)
az. 1855. sz. 18W.

l-fcí*} Alexandra
sz, 1848.

2-tól Ferdiosndina Vilmos
ss. 1853. sz, Í8&&

A táblán álló 1. András ungi fispán, lett a több családágra

oszlott nemzetségnek máig terjesztje, míg testvérének II. J ákó nak

a Zemplini fispánnak utódait esak negyed ízig Ösmerjük.
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A család történetére vonatkozólag leghitelesebb adataink lesznek

az okmányos kivonatok.

1312-ben Gergely mester, nagy-mihályi Lrincznek (a táblán

I. Lrincz) fia I. Károly királynak híve a Trencséni Máté és Omodék

ellenikassai harczban vére ontásával szerezvén érdemeket, Nagy-Mihályi

birtokában vámszedés i jogot nyert *) 1326-ban ugyancsak I. Károly

királytól, miután többi testvérei kizártával Apáty és Tarcha helységeket

nyerte adományban a nagy-mihályi vámmal együtt, erre 1327-ben azon

királytól ünnepélyes adományt kapott* *)

1328-ban II. Jákónak (de Nagy-Mihály) fia László, és testvé-

rei András és István, továbbá I. Andrásnak fiai L Lrincz,
III. Jákó és Mihály negyedik László királynak Zemplin megyei

Sztára és Pereche helységrl 1273. évben kiadott adománylevelét az

egri káptalan által átíratják.
3
) 137 i-ben I. Lrincznek fia L László

és Györgynek fia György (II. Jákó ágán) Lajos királytól parancsot

nyernek az egri káptalanhoz ugyan a fblebb emített 1273. évi ado-

mánylevél átírására. *) És végre 1416-ban nagy-mihályi Gergelynek

fia Albert (az auranai perjel) ugyan azon okmányok elvesztése al-

kalmából Zsigmond király rendelete folytán az egri káptalan által hi-

teles átiratát veszi Ung megyei Sztára, Pereche, Györké, Jeszen, és

Zemplin megyei Tiba és tartozékaiból álló jószágokról. 5
)

1345-ben a vár&cli káptalan Lajos királynak Visegrádon azon

évben (in fest Epiphaniae) kelt parancsa folytán II. Jakónak fia

László mester , Andrásnak fiai Mihály és Lrincz, továbbá

III, Jakónak fiai János és Endre,*) kérelmére öt megyébl iga-

zoló bizonyságokat szedett arról, hogy Nagy Mihály vára a hasonnev
helységgel és tartozékaival, és Györké hegye Zemplin és Ung megyé-

ben a nevezetteknek már nagy apjok és s apjok által kétségtelenül

biratott a tatárjárás korában is.
7
)

•) Kaprinai Mss. B. tomo. 29. p. 32. Kovacsóczy Arpádiájábau JIII. ko%
212. közli a £r. Sztáray-ak levéltárnoka, azon téves jegyzettel, hogy e Gergely-

tl egyenesen származnak a Sztárayak, holott testvérétói 1, Lászlótél erednek,.

mint az I. tábla mutatja.
2
) Kaprinai id. h*. p. 40.

s

) Ugyan ott p. 88. 39.

4
) Ugyan ott p. 38.

*) Ugyan ott p. 37. %
•) Ki a családi genealógiákon Ernev, ésJÉrner wek íratík — hibásan*
7

) Kaprinai id. h. p. 7.
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1379-ben Nagy-mihályi Andrásnak fiai István mester és

Imre, Lászlónak fiai Jakab és Miklós, Györgynek fia János,

és I. Lörincznek fia I. László Ung megyei Tiba helységre, melyet

hajdán elddeik szereztek IV. László és III. András királyok alatt, mi-

után az egykor vártartozék volt, I. Lajos királytól már 1 370 ben meg-

ersít adománylevelet nyervén, ugyan abban mint si nemesi jó-

szágukban nevezett király által megersítettek. 1
) Ugyan ezen ado-

mány levelet 1412-ben megersité Zsigmond király is nejének Borbála

királynénak beleegyezésével. 2
)

1418-ban sz. Bertalan apostol napján Ravenspurgban Zsigmond

király tisztelend Unghi Albert nak auranai Perjelnek, Gergely fiá-

nak, a ki Jánosnak, a ki nagy-mihályi Jákónak fia volt, érdemeit te-

kintetbe véve, melyeket fleg a boszniai hadjáratban s másutt is, fleg

pedig Stybor erdélyi vajda hadseregének élén, úgy a velenczések ellen

is vitézségével szerzett, és rokonai is vérök ontásával tanúsítottak, ne-

ki és fiainak Jánosnak, Lászlónak és Györgynek, nem különben János-

nak, Lászlónak, Pálnak, Istvánnak és Mihálynak Eüden fiainak, Mik-

lósnak László fiának, Jánosnak Jakab fiának, másik Jánosnak és An-

drásnak László fiainak ; ismét Györgynek Mihály fiának, Lászlónak és

Dienesnek Pongrácz fiainak, és Pongrácznak András fiának Nagy
Mihályi aknák ; ismét tisztes Péternek, György fiának nagy-bányai

plébánosnak, Mihálynak és Jánosnak Eördöghnek nevezett László

fiainak, Jósának Urdegh Miklós fiának, ki Urdegh nevezet Lörincz

fia volt, Györgynek és Istvánnak nagy-mihályi Urdegh Lász^ fiainak,

ismét Lászlónak Miklós fiának, a Tibay Lörincz fiának uj adomány

képen adta a következ részint si, részint szerzett birtokokat: Sztára,

Krivostyán, Orezka, Visk máskép Gyalnez, Fels Zbugya, Hen&e-

lcz, Veres-Vágás, Bruszfalva népes, és Ozdó puszta helységeket; is-

mét Perecbe, új és ó Tapolya, új és ó Petrócz helységeket, nem külön-

ben Nagy-mihály mezváros, és Györgyhegye nev várhelyet Zemplin

megyében ; Ismét Nagy-Mibály várát, Vinna, Fels és alsó Tárna, Si-

moniese, Galussa, Glacza, Klokoesó, Varkond, két Zalacska, Uj Zo-

chogo, Verbócz, ó és új Gézeny, Lucska, Kis-Porubka, Laaz, Sztrajna,

Alsó-Szbugya, Herolcz és Porubka azon Nagy Mihály vára tartozékait.

Ismét Remethe máskép Jeszenö, Németh Poruba, JÓ3za, Huszin, Rib-

nyicske, Jeszenöv, Ubres, Revese, máskép Zavatka. Hnyona máBkép

) Kaprinai id. h. p. 23. 24.

a
) Ugyan ott 24. 25.
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Revese, Fekésháza máskép Revese, Alsó Revese, Bánkháza, Alsó Re-

mete, Ruszkóez, Ribnicze, Kajdanov, Serovniczs, és Hlinik ugyan azon

Jeszenohöz tartozókat. Ismét Tyba várát és mind a két VáralJya, Vá-

sáros Tyba, máskép Szobráncz, Fels és Nagy Tyba, Honykócz, Ko-

nyus-Cserches, Osztró, Vajnatina, Tyba, Jakabháza, Koromlya, Ba-

buzo
?
és Prekopa helységeket Tyba várához tartozókat Ung várme-

gyében, és Gelényest Szatmár vármegyében, melyekben a nevezettek

1419-ben a leleszi Convent által ellent mondás nélkül beiktattak, és

melyekrl azon 1419. évben (Öctavo calendas Marty) Zsigmond ki-

rály az ünnepélyes adománylevelet is kiadta- *)

') Kaprinai u. ott 12-21. leírva oda 1760-ban gr. Sztárai lniT&töl H*gV-

Mihályon.
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1418-ban Constanczban (feria 3. prox. post fest. Pascbae D.)

Zsigmond király ugyan csak Albert auranai Perjelnek, Nagy-mi-

hályi Gergely fiának és a fennebbi adomány levélben megnevezettek-

nek ösi czimertiket, melylyel már elei éltek, czímeres levélben adja

és megersíti. !

)

1528-ban Nagy-mihályi György (lehet, hogy IL András ágá-

ból Benedeknek fia) mint János király híve ettl Tarnovban sz. Margit

napján kiadott adománylevélben Literati Kelemen terebesi várnagy

htlenségén ennek tolcsvai szölljét, úgy Tehén Jánosnak Zemplin és

Ung megyékben Nagy-Mihály, Füzesér és Sztranya helységbeli birtok-

részeire adományt nyert. 2
)

1545 ben Nagy-mihályi János királyni udvarnok Izabella

királyntl Gyalu várában (die domin. prox. in crastino festi b. Petri

apostoli ad vincula) Ung megyei Hanayna helységben vámbeli kivált-

ságot nyert.
3
)

1559-ben az egy törzsbl több családra szakadt nemzetségnek

tagjai ket közösen illet és Zsigmond királytól 1418-ban Sz. Bertalan

napján kelt adománylevelet, a leleszi Convent beiktatási jelentésével

együtt í. Ferdinánd király által hitelesen átiratták és megersítettek,

mely okmány, miután a kérelmezk abban családneveik szerint, st

leszármazásuk kimutatásával fordulnak eié, igen érdekes és család

történeti szempontból fontos figyelmet érdemel. Neveik azoknak, kik-

nek részökre az átirás történt, következleg soroltatnak fel: nagy-

mihályi Pongrácz Benedek, néhai Dénesnek, Mihály fiának, An-

drás fiának, Dénes fiának, Pongrácz fiának, Mihály fiának, András fiá-

nak , hajdán Jakó fiának fia, maga és méhtestvérei Pongrácz
Mátyás és János neveikben is, és nagy-mihályi E ö d e n fy István, néhai

Jánosnak, Albert fiának, Pál fiának, Eöden fiának, Erneu fe

) fiának,

Jákó fiának, András fiának, másik Jákó fiának fia, maga és aprói

testvére Bernát , nem különben Ferencz , Tamásnak , János fiának,

Albert fiának, Pál fiának, nevezett Eöden fiának fia, és másik Ferencz,

néhai Lászlónak, Imre fiának, István fiának, Pál fiának, omlített néhai

Eöden fiának fia, ismét András, néhai Mihálynak, András fiának^

György fiának, Pál fiának, többször említett néhai Eöden fiának fia,

') Ugyan ott pag. 29.

') Ugyan ott 36.

*) Ugyar. ott 34.

4
) Másutt, a régibb oklevelekben Erneu helyett Endre áll.
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neveikben is; és nagy-mihályi Tibay Kristóf, néhai Mihálynak

,

János fiának, Ambrus fiának, György fiának, László fiának néhai má-

sik Eördogh László fiának, Lörincz fiának, András fiának, néhai idsb

Jákó fiának fia hasonlóan maga és méhtestvérei Ferencz , Gáspár,

János és Diénes neveikben is, nem különben Bálás Jánosnak, emlí-

tett Ambrus fiának, és Gergely néhai Lázárnak, Albert fiának, Miklós

fiának , Lörincz fiának , elbbirt Eördogh László fiának fia ; Ismét

Ferencz Gergelynek, András fiának, Miklós fiának, János fiának, néhai

elbb nevezett Eördogh László fiának fia, és Benedek és László néhai

Mártonnak, Benedek fiának, János fiának, László fiának, gyakran ne-

vezett másik Eördogh László fiának fiai, nem különben Ztáray
János, néhai Györgynek, Benedek fiának', András fiának , János fiá-

nak, Eördogh László fiának fiaAs Ztáray Antal Ferencznek, Imre

fiának, András fiának, János fiának, Eördogh László fiának fia, és An-

drás Ambrusnak, László fiának, Lörincz fiának, András fiának, János

fiának, már nevezett Eördogh László fiának fia neveikben és szemé-

lyekben is.
r
)

1607. évi maj. 5-én Nagy-Mihályon a vér- és birtok-közösségti

nemzetség következ családtagjai községi szabályzatot alkottak, u, m.

Sztáray Ferencz, N a g y-m i h á 1 i Gothárd, Tibay János , N a g y-

miháli Pál idosbik , Nagy-mi hali Pál ifjabbik, Nagy-ini-

háli Benedek, Nagy-mi hál i Zsigmond, Nag y-mih ál i György,

Korcsvai; Nag y-m i h á 1 i László, Nagy-miháii Gy Ö

r

gy, N a gy-

mi hali Gáspár, Nagy-miháii Albert, Ederfi László, Edenfi
Kristóf, Vinnay Kristóf, Vínnay Károly, ifjabbik Sztáray
Ferencz , Tibay Gáspár és Márton , Vinnay Kristofné öregbik,

Vinnay Gáspárné, Vinnay Györgyné, Eödenfy Ferenczné, Nagy-
miháii Farkasné , Nag y-ro i h á 1 y i Györgyné , N a g y-m i h á l i

Jánosné, Nagy-miháii Ferenczné, Nagy-miháii Kristofné. 2
)

A Sztáray-ak azon ága, mely máig virágzik , az I. táblán álló IV.

Lörincztl származik. Ennek másod unokája azon András, ki 1559.

ben I. Ferdinánd királytól a közös verség több tagjával birtokaira uj

megersít adományt vitt, és — mint iratik — János Zsigmond ellené-

ben a Nagy-mihályí várat erélyesen védelmezte. Egyik fiának Andrásnak

fia László 1635-ben lett Zemplin megye alispánja. 3
) Másik fia

*) Kaprma! id. h. 8. lap.

*) Kovacsóezy Arpá^ia III, 202*
3

) Szirmay C. Zeniplin not. Iiist. 16&

MÁOffAftO&SielQ CS4LÍBAX. 2. XÖT, 56
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I. Ferencz 1589-ben választatott Zemplin megye alispánjá-

nak és azt a legválságosabb idkben derekasan kormányozta 1602.

éven túl is. *) Unokája II. Ferencz ezredesnek iratik. Ennek Sem-

sey Klárától fia III. Ferencz, Zemplin megyének volt alispánja

1700-ban, midn a Zemplini malmot a Bodrogon levágatta mint áradá-

sokat okozót. 2
) 1725-ben évben érdemeiért báróságra, emeltetett.

3
)

Nejétl báró Perényi Borbálától fia'

Imre, ki 1747-ben grófi rangra 4
) emeltetett. Mint hivatalos

közpályán szerepl, cs. kir. kamarás, valós, bels titkos tanácsos, Ung

vármegye fispánja &
) és Sz István r. közép keresztese halt meg

1769 ben. Kétszer n£Ült, els neje gróf Zichy Anna, a második báró

Desfaigny de la Tournelle Teréz volt. Ezektl két leánya és három fia

:

János Fülöp, Antal és Mihály maradtak. Ezek közül

Antal szül. 1740. katonai pályára lépvén, Mária Terézia korá-

ban az örökösödési háború alatt mint ieles katona és kitn hadvezér

fokonként 1800 ban táborszernagyságra emelkedett, a 33-ik számú

m. gyalog ezred tulajdonosa, máltai lovag volt, és vitézségével a Teré-

zia rendet is megnyeré. 6
) Meghalt Gráczban 1808-ban. Utóda nem

maradt. Testvére

János Fülöp elbb (1770) a m. kir. helytartóságnál tanácsos,

utóbb (már 1792-ben) Ung vármegye fispánja, és cs, kir. kam. volt-

Meghalt 1815-ben. Nejétl gr. Migazzi Borbalátói gyermekei:

a) Kristóf, ifjabb korában (1792.) a m. kir. helytartó tanács-

nál kezdett hivatalos pályát, és mint követ is szerepelt. Meghalt

1836-ban.

b) Imre egyházi életre adván magát, olmüczi kanonok volt,

mint ilyen 1779-ben ausztriai grófságra is emeltetett 7
) Meghalt

') Szirmay C. Zemplin not. hist. 92. 106.
J
) Ugyan ott 283.

s

) Adami Mss. Mus. 4. lat. nro 182. szerint Imre mint kamarai tanácsos

1725-ben lett báró. 1725. évre teszi a góthai Histor. Herald. Handbuch is 982

lapján a báróságot ; és így az bizonyosnak tekinthet, ellenben Lehoczkynál

Btemmat I. p. 170. hibásan áll 1700. évre téve.
4
) A góthai 1859. évi grófi Almanach 849.lapja szerint 1750-ben lett gróf.

Ellenben a Hist. herald. Handbuch 982. lapján sajtó hibából áll 1797. évre

téve a grófság.

*) Lehoczky szerint 1754-tl Ungi fispán.

) Hirfcenfeld Der M.JTherésien-Orden. I. 603.
r
) Megerle, Aldes lex. Erg. b. 31—32.
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1829-ben. Püspökségre neveztetvén, azt közbe jött halála miatt élnem

foglalható.

e) Vincze a katonai pályán szerzett érdemeket, a franczia

háború alatt mint rnagy esett fogságba, honnan többed magával ve-

szélyek közt elmenekült. Meghalt 1827-ben. Nejétl gróf Szirmay

Jankától a táblázaton látható gyermekei és unokái származtak.

Mihály (Imre grófnak fia) szül. 1749-ben, elbb (1770.) a Ti-

szán inneni ker. tábla ülnöke, utóbb cs. k. kamarás tanácsos és a kas-

sai karaara Igazgatója (Administrator) majd Szabolcs megye fispánja

volt Meghalt 1798-ban. Maradt fia

Albert cs. kir. kamarás (szül. 1785.) ki mint jeles publicista

az 1825. 1836. és 1840. évi ország gyléseken szerepelt. Mint a con-

servativ párt egyik tekintélyesebb tagja a gr. Dessewffy Aurél által

szerkesztett Világ czimü polit. hírlap hasábjain „Nagy-inihályi le-

velek" czímü cziksorozatával jeles készültségét tanúsító. Hivatalt vál-

lalni nem akarváD, a neki kínált fispáni méltóságokat megköszönte.

Meghalt 1843-ban. Háromszor nsült, két utóbbi házasságából — mint

a táblán láthatni, — két leánya és két fia maradt.

A család si czímere , melyre a család — mint fenébb mondók,

1418-ban Zsigmond királytól czímerievelet nyert, — a grófi rang nye-

résékor Mária Terézia királyasszony által két oldalról telamonokkal

megbövítetett, e szerint a grófi czimer — mint felébb a metszvény is

ábrázolja — fen álló hadi pazs, melynek kék udvarát középig egy,

négyszeg kövekbl épült, nyilt kapujú, felül rovátkolt arany vár fog-

lalja el, fölötte egymással szemközt két természetes szín szarka áll,

csreikkel egy drága köves arany gyürüt tartva, A paizs fölött grófi

korona áll, azon ismét koronás sisak, melyen ismét az elbbihez ha-

sonló helyzetben gyürüt tartó két szarka áll. Foszladék mindkét ol-

dalról aranykék. Apaizst két oldalról egy-egy vörös rdiás, párduezos

kalpagos magyar testr fogja. *)

Sztárai Mihály nak az 1532-ben élt reformátornak e család-

hozi viszonya Ismeretlen, de úgy látszik, ahoz verség nem volt.

Hátra van még felebbi ígéretem szerint a SzLiray akkal közös

vérségü többi— nagyobbára kihalt családokmv k leágazása, miután azok

egy részben hiányosan közöltettek, és így a nagy-mihályi Pongráca
családnak e munka IX. köt. 448. 451. lapjain álló nemzés rendé he-

lyett álljon itt a következ teljesebb e
) folytatás

:

•) Adami Scuta gentil. tonio XII.
2
) Wagner Tabula LIV. és Bajcsáuyi Dedaei gcneal. L 13S, uíáa

55*
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III. tábla.

Pongrácz, ki az I. táblán.

kitl a
Pongrác* cs. név

PoográcfiS

I. Dénes

András
(Parii Kata)

Mihály

II. Dénes
1509.

(N. Kata)

László
1418.

Miklós
1449.

Dóra
(nagytarkányi

Boda N.)

Benedek
1559.

(sz.-ciibályi

Bány Magdolna)

Margit
(Zrittey

,v . ikiós

1544.)

Mátyás
1559.

János
1559.

Zsófia

(Máriássy
Ferenca)

István
1553.

Bora Miklós Kata
(Vay Péter) (Borsy (Bárczay

Kata) N.)

Fercncas

(Dessewfly
Anna)
t

Farkas
(Csanády
Margit)

Miklós. Bora
(Kozma
Tamás)

Sára
(Vékey
Ambrus)

Fruzsina
(Bogdányi
László)

Mihály
(Sóos
Sára)

Zsigmond
1575. Kristóf Dénes

(Deregnyei (fintai Darholczi
Beseenyfíi Dóra) Kata ózv. 1611.

Pál.László
1615.

, ._J, —

,

(1. nm. Bánffy Kata
Pál idsb Anna Benedek 2. Oilay Judit özv. 1639.)

(rákóczi (Tibay (Semsey « Jfi— HUsioTMorvay Gáspár) ^^jL-^l. Butk.y Ztn«ii 1696.

rJ^rl , Gábor Zsófia 2. Fáy Zsófia

Mátyás Erzse 1611. 1642. (1. Tibay 3. Eödönffy Pora)
gyerekek. László

% Eödönffy
László)

György ? Magdolna

ZsTg^ond^áthÍZsÍ^)
liíikíós"

1

János utolsó Kata 1700.

1696^ (Gyttrky Ádám)

Éva
(Tussay János)

Dénes. Kristóf. Miklós.

E táblán állanak a nagy-inihályi Pongrácz kihalt család tagjai*

A következ tábla az Eödönffyek, nagy-mihályi Báúffyak és

Vinnayak táblázatát ') adja as e raunka IV. köt. 43. 44. lapján álló

helyett, azon igazítással, hogj E Ö d ö d, kitol e kihalt család nevét

\) Wagner Tab, LIV. és Rajosán;, i stb.
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vette, nem Andrásnak, hanem fiának ül. Jákónak Endre fiatóli uno-

kája volt, egyéb kiigazításokkal és pótlásokkal együtt.

IV. tábla,

III. Jákó, ki « I. táblán.

1328.

de N. Mihály. ___
Endre
1845.

Eödön.

János
1846.

Gergely.

ungi Albert
1418.49.

aurán ai perjel-

János
1418.

i—--*
1

Ferencz

Gábor
Bánffy máskép

EödÖnffy.

László

J_418_
László

László

János

+

János
1418

János
1418. 49.

(Pazmay Bora)

László
1418.

(Recsitheí

Orsolya)

István
1418.

András
1449.

(AnnaMiklós Margit Adviga
(Baee- (Dengeleghy özv. 1494.)

kai Bernát)

István)

Mihály Pál
1418. 1418.

1418. Folyt. V. táblán.

r*

Zsófía. László.

" *— — #"
'

'

"•• "i

László Benedek Imre Ambrus András Maltyus.

1449. U86. (1. Pazdicsy egri

(N. Zsuzsa) egri Ágata 1459. kanonok.
kanonok 2. Károlyi

Agat8 1459.)

László

JEödÖnffy

László

László
(Pongrácz Kata)

~László
(Ibrányi Anna)

i - —*

János Zsuzsa

f (1. Károssy Sebes.
2. Draveczky Gásp.

Kristóf

1520.

KriBtóf
1590.

(Bay J udit)
"
Kristó f 1S34.

János

Bánffy nevez.

(UjhelvjKata)

Ferenez 1571.

(1. Melith Kata
2. Sóos Dóra)

György 1659. 63. Erzae
(ilo8vai Karácson (Kazinczy

Kata) András)

Gábor Anna Kata Erzse

(ros. Kiín (Dessewffy (Pongrácz (f.-vadászi

Anna) Ádám) László) (Rákóczy László)
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V. tábla.

Tál, ki a IV. táblán.

1418.

(Orosz Kata)

Márton János Gyötgy
(Pászthoi f 1418. 65.

Ilona) Bánffy
alias JBödönffy

(Kata)

András

Orsolya
(Bácskai
Miklós)

István
146^.

i

*
1

Imre
(Czekei

Krisztina)

Mihály
1528.

(Cseklineczky
Kata)

András 1659.

(1. Sz.-ináriay Bora
2. Sóos Anna)

Potentiana
1528.

(Butkay Mihály)

László Tamás,
idsb Bánffy

(Orosz Eufémia)

Albert
1475.

de Vinna

János
1520.

(Csáholyi*

Orsolya)

Orsolya Ferenez
(Sóos György 1559.

özv. 1589.) (1. Sóos Dóra
2. Valkay Anna)

János
(Pázmány

Bora)

Kristóf Gáspár Simon
1590. (1. N. Luiza 1597.

2. Segnyey
Sára

Kata Fruzsina. Anua. S
(Segnyey g
Zsígm.) cr

Zsigmond
(Ibrányi Mária)

János.

.*— .- —
Zsuzsanna

(1. Dessewfiy Fer.

2. Szirmay István)

László
1663.

(Varannay
Judit)

Tamás
(Butkay Klára)

Ferenez
1559.

Anna
(Csanády Istv.)

István
1659.

(deregnyol
Bessenyey Bora)

Bernát
1559.

(Polyka Kata)

Anna János Zsófia Klára. Bora.
(Eödbnffy 1573. (I. Sóos Istv.

András) 2. slav. Sándor
Miki.)

András Péter Pál
(Eödönffy _1682. 1574.

Andráfl
> Ta^lT (l°?Ty

(Orlay Erzae)

Margit. Zsuzsa
(Izdenczy
György)

Miklós 1609.

Itt megjegyzend, hogy a három, négy végsÖ nemzedékek az

JBodönffy családnál köslött táblázat szerint vannak, éz ez okból Já-
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nosnak Csáholyi Orsolyától fia Istvánnak is úgy áll, mint ott nemze-

déke, holott Rajcsányi szerint ezen Istvánnak els neje bribéri Melitb

Sára, a második Meszesy Ilona lett volna, és ezektl leányai Borbála
és Zsófia slav. Sándor Miklósné.

Hátra volna még az I. táblán a Tibay család tovább származá-

sát folytatni, az azonban a Tibay csatád név alatt látható.

Sztarikovszky család. Zemplin vármegye czímerleveles nemes

családainak sorában áll. ')

Sztáraay család. Gomör megyében lakozó nemes család.
3
)

Zemplin megyében a kihaltak közé soroztatik és hajdán birtokos volt

Barancs és Eazsú helységben. 3
)

Sztárok család. Bihar megyei nemes család. Ifiabb Sztárok

János Nagy-várad fjegyzje volt], 1797-ben I. Ferencz király ál-

tal czimeres nemességre emeltetett.

Czíniere négy féle osztott paizs, az 1 . és 4. kék udvarban zöld

téren fészkén ül ezüst pellikán fiait melle vérével táplálja, fölötte

jobbról arany csillag, balról ezüst félhold ragyog, a 2. és 3. arany

mezben vörös gríf hátulsó lábain ágaskodik, els jobb lábával kivont

kardot, a ballal kék keresztet tartva. A paizs fölötti sisak koronájából

két kiterjesztett fekete sasszárny között a paizsbelihez mindenben ha-

sonló vörös grif emelkedik ki. Foszladék jobbról ezüst kék, balról

aranyvörös. *)

Nevezett Sztárok Jánosnak nejétl Anderko Annától, a n.-váradi

g. sz. püspök Darabanth Ignácz rokonától e század elején él gyerme-

kei : Ignácz, Karolina, Anna és Petronella.*)
Sztaroveczky család. Bihar megyei nemes család, melybl

névszerint Rozália, Imre, Julianna, Erzsébet és Iréné
birják Bihar megyei Kotyiklet helységet. 6

)

Sztarsy család. Árva megyében a czímerleveles nemes csalá-

dok sorában állott Medvedzén lakozva. Ismeretes közülök József
1702-ben azon megye törvényszéki vizsg, birája. Most ott ivadéka

nem él. ')

') Szirmay, C. Zemplin not. top. 116.

a
) Bartholomaeides C. Gömör p 146.

) Szirmay C. Zemplia not top. 104.

') Adami Scuta gentil. tomo XII.
R
) B. Vay Lászlé Német hívság, 882.

•) Fényes, Magyarország 1858-ben. 206. 248.

') Szontügh Dán. közi.
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Sztary család. Valószínleg a Staruiszky családdal azonos.

Trencsin megyében 1754-ben mint Zolnán, 1781-ben mint Bolessón

lakott neraes család volt ismeretes. Lehet, hogy e név nem is valódi

neve volt a családnak, hanem a Trencsin megyei Csernyánszky és

Klacsik család mellék, ágát képezte, miután a nevezett családok egyes

vonalai is éltek Sztary vezetéknévvel. *)

Sztekhló család. Sztekkló Mátyás 1712-ben III. Károly

királytól kiadott czímereslevélben nemeaítetett meg. 2
) Czímere a paizs

kék udvarában zöld téren hátulsó lábain ágaskodó ketts farkú orosz-

ián, els iobb lábával három búzakalászt tartva. A paizs fölötti sisak

koronájából szintén olyaii oroszlán ágaskodik ki. Foszladék jobbról

aránvk ék, balról ezüstvörös.
3
)

Nevezett Mátyásnak, ki Gömör megyében élt, neje Urbányi

leány volt, és atyja valószínleg azon Sztekló Mátyás, ki evang.

lelkész volt Fels Sajón 1693 ban és ott halt meg 1698-ban. 4
)

Úgy látszik, megnemesített Mátyásnak testvére volt Sztekhló

János fels sajói evang. rector. Részesült-e ez a czímeresleveiben ?

nem tudjuk, azonban ennek ivadéka, nagyobbára az egyházi é* iskolai

pályán mködve következleg származott le

:

I. János
f.-s&jói rector

r

I. András
1742. Witeberg. jár.

kvi és kraszkói pap
t 1775.

(Simonides Judit)

r

II. András
sz. 1752. f 1818.

Petrováczi lelkész

Báceban e*a Senior.

(Dedinssky Zsuzsa)

XI. János Janka András Károly
Petrováczon fHajnóczy (járéki (Szcs N. f 1858)

lelkéöz 18H-töl Sámuel) jegyz ' «T^ '

/r* l. • xt \ Jiiinnaia.

^ (Rohonyi N.)

III. András János József
sz. 1817. Eperjesen Glozsányi pap.

lelkész 18f>7.tol lelkész . 1868.

Losoncaon. 1858.

') Szontagh Dán. közi.
3

) Collect herald, nro. 71*

"') Ugyan ott és Adami Scuta gentil tomo XII.

') Bartholoio&eidB Meuior. Prov. Cselnek p. 149. et 384.



SZTOJKA. 873

L András 1 742-ben Wittebergában járt , utóbb OömÖrben

kGviés Kraszkovi evang. lelkész volt. Meghalt 1775-ben. *) Fia

II. András szül. 1752. april 14. Kraszkovón, 1777-ben Jenában

tanúit, utóbb Bács megyében Petrováczi ev. lelkész lett és bácsi senior.

Meghalt 1818. febr. 6-án. *) Egyik fia

János 1810 ben Wittebergben tanult, már 181 l-ben atyja mel-

lett Petrováczon káplán volt, utóbb Lajosfalván a kat. végvidékben lel-

kész. a
) Ennek egyik fia

III. András szül. 1817-bén, Jenán tanúit 1839-ben; 1857-tl

Losonczon evang. lelkész. *)

József 1861-ben Bács Bodrog megyei petrováczi kerületbl

országgylési képvisel volt.

A többit a táblán láthatni. A család ágost. ev. vallású.

Sztojka család. (Szálai és Kerekfalvi báró) Máramaros vár-

megye s régi családa, melybl már 1465-ban Sztojka Mihály azon

megye szolgabirája volt *)

A családot a XVIII. században Sztojka László emelte föl, ki

1717-ben a Máramarosba beütött tatárokat ki zte, részt vévén abban

Sztojka Zsigmond is,
9
)

Nevezett Lászlónak nejétl Szegedi Sárától négy gyermekét is-

merjük: Krisztinát csebi Pogány XIII. György nejét, Zsig*
mond Antalt, Pál Sándort és Lajos Józsefet.

Zsigmond Antal papi pályára lépvén, 1733*ban már egri

kanonok lett, és innen 1749- ben erdélyi püspök, beiktatva 1750-ben:

lemondott 1759-ben, meghalt 1770. april. 21. kora 72. évében. 7
)

kapta testvéreivel Pállal és Lajossal a báróságot 1750-ben

Mária Terézia királyasszonytól. 8
)

Pálnak neje volt b. Perónyi Veronka 1750-ben.

E század elején éltek b. Zsigmond birtokos Szatmár megyé-

') Bartholomaeides, Memória Ungairorum, 246.
3

) Haan, Jena Hang. 85.

2
) Bartholomaoides id. h. 306.

4

) Haan id. h. 164.
4
) Teleki, Hunyadiak kora XI. köt, 146.

•) Szigeti Album 1860. 309. 310. stb. hol László képe is megjelent.

') Szereday Séries Epp. Trans. 229-235,

*) Bihar megyei levéltárból.
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ben Zsadáay és N. Kólcs helységben. l
) Ugocsában Bokényben és

Batáron. a
)

Másik Pálnak Özvegye b. Perényi Katalin eléfordúl 1832—
1847-ben.

Imre báró az 1825. 1832/6. 1843/4. országgyléseken Márama-
ros vármegye követe volt.

Most élnek Gyula, Júlia sajói Mán Józsefné stb.

Ezek a bárói ág ivadékai ; a nemesi ágból ismeretes István e

század elején birtokos Ugocsa megyében Karátfalván, és János és

Mihály birtokosok Batáron. 3
)

A XVII. század elején 1603—43, körül élt Sztojka Ágat a

csebi Pogány VII. György Máramarosi alispánnak neje.

Tán szintén e családhoz számítható azon Sztojka is, ki 1Ö99.

körül mint Mihály vajdának Rudolfhoz követe, említetik. *)

Más, ettÖl különböz, vagy legalább régebben elszakadt ágból

lehet azon Sztojka család, melybl bácsi elnévvel Gábor 1831. kö-

rül Erdélyben Balásfalván gör. egy. kanonok volt, és melybl egyik

Sztojka, mint mehádiai g. n. e. esperes Hunyad megyétl 1798. jan«

26-án kiadott nemesi bizonyítványát 1798. máj. 30-án Krassó várme-

gyében kihirdetteté. %

Sitojanovies család. Kzülök János 1843 ban Veszprém

megye hadi f adószedje. Lásd itt Stojanovics cs. a 375—6. lapokon.

Sztopkovicz család Trenosin megyében 1690-ben Borcsiczon

székelt a nemesi összeírás szerint. Utóbb ott nyoma sincs.
b
)

Sztraka család. Trencsin vármegye nemesi összeírásaiban ol-

vasható az 1646. és 1666. évekrl, midn ott Vág Beszterczén lakozott.

Jelenleg ott ismeretlen. 8
)

Sztrakoniczky család. Zólyom vármegyei nemes család. A
czímeres nemes levelet Sztrakoniczky András szerzé 1741-ben

Mária Terézia királyasszonytól. ')

Czímere a paizs arany \idvarában zöld téren álló, kék magyar

ruhás, vörös csizmás, vörös öves és vörös prémkalpagos magyar vitéz,

jobb kezében nyelével a földre ér fehér zászlót, a ballal kivont kardot

>) Szirmay, Szatmár várm. II. 141. 186.

s
) Szirmay C. Ugocsa p. 122. 172.

•) Ugyan ott 78. 172.

) Magyar történelmi tár. III. 133.

*) Szontagh Dán. közi.

•) Ugyan az.

r
) Adami, Scuta gentiL t. XIL
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tartva. A pazs fölötti sisak koronájából az elbbihez egészen hasonló

férfiú emelkedik ki. Foszladék jobbról aranykék, balról eztistvörös. *)

A család tagjai közül 1861-ben Károly alszolgabiró, Gusz*
táv rendsz. esküdt volt Zólyom vármegyénél.

A család ágost. ev. vallású.

Sztranyavszky család. Iratik neve Sztranovszky-nak is. A
czímeres nemes levelet Sztranyavszky Miklós és fiai János és

Mihály kapták 1640-ben III. Ferdinánd királytól és azt elször

Zólyom vármegyében hirdettetek ki. A család 1646-ban Trencsin

megyében Biróczon mint birtokos említetik. Nevezett Miklós 1647*

ben armalisát Trencsin megyében is hirlelteté. Ugyan azon várme-

megyében 1725-ben idsb Gábor és László produkálták az ere-

deti ármálist

Trencsin megyében 1736-ban élt ifj. Miklós. 1768-ban Zol-

nán lakott Boldizsár és ennek négy fia: János, Imre, Fe-

rencz és Pál; továbbá ifj. Gábor fiával Jánossal, majd Jó-

zsef és ennek fia István, azután László és idsb és ifiabb Já-

nos. Ugyan ekkor Kiszucza Ujhelyen lakott Dániel. — 1803 ban Zol-

nán találtattak József és fia István, másik József Gábornak

fia; — Moys-Lucskán székelt István három fiával u. m. Ádám-
mal, Jánossal, és Istvánnal. Végre 1837-ben Zolnán lakott

János és Ádám és ennek fia József, és egy másik J ó z s e f.

A czímeres levél szerz Miklósnak nevezett Mihály és János

fiain kívül fiai voltak még Boldizsár és Dani el.

Nógrád megyétl 177. aug. 11-én Sztranyavszky Mihály G-
mör megyében Tamásfalván és testvére András Breznóbányán la-

kozó, nemesi bizonyságot kapván, így mutaták ki származásukat a

nemesség szerz Miklóstól.

Miklós 1640.— '
i I i - i

— TV—— ' - - - —-- — i W»Wfc

Mihály János Boldizsár Dániel.
1640 16*°- S^S.

r
MÍwíy7

Mihály András 1757.

1757. Breznóbányán.
Tamásfalván.

Ugyan akkor kétségtelen nemeseknek ismertettek; Jánosnak

') Colíect. herald, *Ss Auarai Scata ^eadi. Dmc AÜ.
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fiai Sámuel, Dániel, Mihály és István n a k fiai I stván ét

János.

Nevezett Jánosnak Sámuel fia nenizé Pált, ez ismét Pált, ki

Nógrád megyétl 1810. máj. 10-én kapott nemesi bizonyitványt. El

nek rokona Mária Tornyos Mátyásné.

Nyitra megyében Cralgóczon 1755. jan. 24 én tétetett a csalá<

származásárúi tanuvallatást. *)

Sztránszky máskép Sztranyovszky Dánielnek Sztanislaidei

Ágnestl fia Dániel szül. Körmöczön 1724. oct. 12., WitteWgbei
járt. 1746-ban, Polichnón volt 1749-ben, és ühorszkán lett 1752-bei

evang. lelkész. a
)

Sztránszky János galgóczi születés, Wittebergböl haza jövéi

1727-ben Nógrádban Kürtösön, utóbb Tapolcsánban, végre Alsó Sztn

gován lett pap. a
)

Ezek tán szintén e család ivadékai ?

!

Sztrányay család. Sztrányay György 1672-ben I. Leopok

királytól kapott czímeres nemes levelet, *) melyet azon évben Trei

csin megyében kihirdettetett. Azonban nevezett megyében utóbb ny<

ma sincs.

Czímere a paizs kék udvarában zöld halmon arany korom

könyökl vörös ruhás kar, arany markolatú kivont kardot tartva,

paizs fölötti sisak koronáján ugyan ollyan kar látható. Foszladék jobl

ról aranykék, balról ezüst vörös. *)

Sztratiinirovieh család. Ujabban nemesített család Bács ví

megyében, melybl volt István a karloviczi görög n. e, érsek 182'

ben 1837-ig.

Sztráisay család. Szabolcs vármegye nemes családai sorában

áll Fényes Geográphiája szerint.

Sztriha család. (Dreskóczi). Nevét Z t r i h a alakban is talál-

juk. Trencsin megye curialis nemes családai sorában áll. 1639, febr.

20-án Bécsben kelt adománylevélben III. Ferdinánd király Groboty

János és Ádám magvaszakadtán a kir. koronára szált Trencsin me-

gyei Felsö-dreskóczi három udvartelket Sztriha Mihály fiának M i>

4
) Nógrád megyei levéltár, és Szontagh Dán. a Trencsin m. levéltárból

') Rartholomaeidcfl Memória Ungarorum 263.

•) Ugyan ott 217.

') Oollect. herald.

*) Adomi Bcuta geutil tomo XU„
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h á 1 y Bak, és idsb János fiainak, ifj. Mihály nak , János nak és

Andrásnak, valamint Farkas Miklós fiának Mihálynak, és György

fiainak Andrásnak, Ferencnek, és Jánosnak adományozta. l

)

Azonban a Sztriha család F.-Dreskóczon és Csuklászon már

elbb udvartelkes birtokos volt, 1636-ban F.-Dreskóczon Mihály,

Csuklászon pedig A n d r á s laktak. 1748-ban F.-Dreskóczon ismét

Mihályt leitea nemesi Összeírás, 1755-ben pedig ugyanott Mi-

hályt és Istvánt. Utóbb nyoma veszett.

ttztrísicB család. Czímere következ : a paizs balról lefelé

jobbra rézsútosan két részre oszlik , a baloldali kék udvarban zöldes

szikláról arany szarvas hátulsó lábain ágaskodik, a jobb oldali ezüst

udvarban zöld téren magas élfa zöldéi. A paizs fölötti sisak koronája

fölött két kiterjesztett fekete sasszárny között arany csillag ragyog.

Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstkék. 2
)

Sztrittey család. Lásd Zrittey cs.

Sztrogy család. Szabolcs vármegye nemessége sorában említi

Fényes Magyarország geographiájában.

Sztrokay család. (Nemes-Csói) Vas megyei nemes család a

Nemes-Csó helységben közbirtokos törzsbl. Családfája mintegy a

XVII. század elejétl kezdve következ :
8
)

László

_ (Kajtár Erzse)

Sándor
(Yitnyódy Julianna)

Károly
(Senye Kata)

János
(Szalay Bora)

I. Pál 1756.

(Vörös Zsuzsi)

István
(Farkas Erzse)
r
~n7pái
1796. insurg.

(HorváthMagdo 1na
Berek-allyáróJ)

Folyt, a kov. lapon.

György

János. Zsigmond
kapit.

U. László

III László

Gyula.

lgnácz Sándor
Soproni ev- tanár. 1809.
~~

Boldizsár""
1 im"*'

törv. ülnök £enfl

Szegeden 1859.

') Szontagh Dán. közi.
5
) Adami, Scuta gentil. tomo XII.
3
) Családi közle's szerint.
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II. Pál, ki ai elbbi lapon.

1796. insurg.

(Horváth Magdolna
Berek-allyáról)

Antal Sándor
ez. 1780. f 1860. ^UJoT"
tigyv. s akad. tag. ^^i „k
Vler Kata)

b0
™fban

Sándor
Berek-
allyán.

Elek Gyula
szt 1818. t 1847. %ó'r vm.

fhadnagy. aljegyz

f 1846.

László

József
Horváthorsz.

Béla. Amália Lajos
(hamvai (Molnár

Sándor Fer.) János)

A négy els ízen állókról iratik, névszerint Lászlóról, hogy Ns.

Csónak védelmezje volt a kszegi rség beütései ellen, Jánosról

mint vajdáról, hogy a török háborúban veti volna részt

I. Pál a többi Ns. Csói közbirtokossággal Ns. C3Óra III. Károly

királytól uj adománylevelet kapott, és 1756-ban a Vas megyei kétség-

telen nemesek sorában állott. Tle három ágon j le a család. György

fia Zsigmond a múlt század vé§fSn kapitány volt. II. Lászlónak utó-

dai közül Sándor 1809-ben a Vas megyei nemesi fölkelésben vett

részt, Ignácz a Sopronyi evang. Lyceumban volt tanár. Ennek fia

Boldizsár 1859-ben a szegedi cs. k. törvényszék ülnöke.

Istvánnak fia II. Pál 1796-ban a Vas megyei felkel nemes se-

reg tagja. Neje volt berekaliyi és tompaházi Horváth Magdolna, ettl

gyermekei Antal, Sándor és László. Sándornak fia Lajos
Somogyban, Sándor Berekaliyán közbirtokos. Lászlónak fia J ózset

Horvátországban

.

Legnevezetesebb tagja volt a családnak Antal, szül. Salfán

1780. dec. 20-án. Pestre telepedvén, mint ügyvéd, nemességet Vas

megye eltt 1808-ban igazolta. Mint jeles jogtudós a m. akadémiának

már felállítása korában rendes tagja, több megye táblabírája, és több

f család jogi képviselje volt. Egyszersmind birtokos Ns. Osóban,

Salfán és Kopácson. Meghalt *850. jul. 9-én. Nejétl Kéler Katalintól

gyermekei a lábián láthatók. Ezek közül Elek szül. 1818. aug. 12 én,

katona^ pályára lépvén, 1837-ben m. kir. testr, -i-842-ben huszár f
hadnagy lett, meghalt 1847. sept. 23-án. Tanúit készültségét „Az ero'*

dítés tudománya" czímü munkája bizonyító. Testvére Gyula Gyr
megye aljegyzje volt. Meghalt 1846-ban. Béla ns. csói és gyóni

közbirtokos, és ez utóbbi községi evang. egyház felügyelje, 1849-ben

volt honvéd fhadnagy.
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A család czímere a paizs kék udvarában zöld tér fölött lovon

ülÖ magyar vitéz, kivont kardot villogtatva, fölötte jobbról arany csil-

lag, balról ezüst félhold ragyog.

A család ágosr. ev. vallású.

Sztrucz család. Lásd Ztrucz cs.

Sitruhár család. (Báthi) Hont megyei nemes család. Egyik ága

több evang. lelkészt mutatott fel. így András Gyrbl való, 1692-

ben járt Wittebergben. *) J á n o s nak Dianiska Máriától fia András
1728-ban Wittebergben járt, utóbb GömÖrben (jszolczi evang. pap.

Ádám 1763-ban Jenán tanult, utóbb Nógrádban Szügyben

majd Zólyomban Garamszeghen, végre Beszterczén pap. 2
) Ferencz

1830-ban Hont megyei rendszerinti esküdt, Elek ugyan akkor és ott

megyei írnok.

Sztuparich család. Ujabb idben a családnevet Ztuparich
alakban is találjuk. Lakhelye s birtoka Vas, Trencsin és Bars megyé-

ben. Törzse T a m á s, ki maga és testvérei István, András és Péter
neveikre 1632. jul. 15-én Bécsben kelt czímeres nemeslevelet szerzett

II. Ferdinánd királytól, és azt 1633. máj. 30-án Vas megyének Szom-

bathelyen tartott közgylésén kihirdetteté.

1736-ban Trencsin vármegyében Pál és Ferencz, Bars me-

gyei Oszlánban pedig István laktak, és ezek Trencsin megye eltt

azon évi nsi vizsgálatkor az eredeti armálist is produkálták, kimutat-

ván egyszersmind Szakolcza sz. k. városnak 1724. nov. 2-án kelt le*

veiével, hogy Tamás a törzsszerzö 1640-ben Szakolczára teleped-

vén, ott nemzé fiát Ferenczet, ez ismét Ferenczet.
Trencsin megyében a nemesi összeírások szerint 1748-ban Ne-

mes Miticzen lakott Pál.

1768-ban Dezseren laktak I stván és János, Dreskóczon pe-

dig József.

1803-ban Dreskóczon János és Ferencz, és ennek fiai Ist-

ván és Ferencz.
1837-ben Dreskóczon laktak Ferencznek örökösei : István és

ennek fia Péter, Ferencz és ennek fiai Flóris, István és

János.

Sztupavazky család. Trencsin megyei nemes család , hol

a nemesi összeírás szerint 1646-ban Kis-Csernán , 1666-ban pe-

') Barthclomaeides, Memória Üng. 193.
s

) Haan, Jeoa Hung. 73.
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dig Nimniczen és Okruthon, 1670-ben Praznovban lakott Nagyon

valószín, bogy e család azonos a Sztupiczky családdal , miután

amannak letntével eme név tnik fel Trencsin vármegyében 1730*

táján, midn a Sztupiczkyak a krivácsi és nagy-kotessói birtokré-

szeket szerezték. Ez alkalommal Ádám cs. kir. kapitány , F e-

rencz és József Sztupiczky néven éltek. Különben a Sztupiczky

név ismét Stupiczky alakban is Íratott. *) Lásd Stupiczky cs.

De íratott a család Sztupniczk y-nak is ; és mint Wagner Ká-

roly geneal. gyjteményben a
) egy táblázat mutatja, elbb Krivách

nevet viseltek ; Miklós volt az els , ki a Krivách nevet Sztupnicz-

ky-val válta fel, mint e táblázat azt, és a leszármazást a mit századig

mutatja :

Wachat de Krivács

Wochow.
r
Nieolaus de Krivácz
cognomento Sztupniciky.

János. István.

László Pál. Miklós.

t Máté.

László.

János' letván

Dániel.
i

*
>

Ferencz.

f

Mózscb. Pál.

Ádám Ferencz. Józeef,

cs. k. kap.

Situpuiczky család. Lásd Sztupavszky cs.

Szubszky család. Árva megyében Rapczán lakos volt 1722-

ben Szubszky Márton, ennek utódaiból Szubszky István Nógrád

megyében B.-Gyarmaton báró Balassa Sándor Praefeetuaa a múlt szá-

zad végétl haláláig, mely történt 1815. jun. 26-án , kora 77. évében.

Nejétl járdánházi Kovách Annától egy leánya maradt Luiza, Luka

ITerenczné. — Egyébiránt a Szubszky család nemességérl mit sem

állíthatunk.

Szuchevics család. Lásd Shutt-ovics cs.

') Szontagh Dán. közi.

a
) Wagner Cab. geneal. tab. LVÍ.
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Szuchodoltxky család. (Welleslaviczi) Magyarországi nemes-

ségérl mint sem tudunk. Ismeretes közülök József, kinek neje nagy-

sárosi Sárosy Ilona 1860. nov, 11-én halt meg Aradon. Ivadéka így áll.

József
Sárosy Ilona f 1860.

i
*->

«

Mária Júlia Ágoston Zsigmond.
(Nárayné) (Vörösné) n^neguST'

Szucsáky család. (Szucsáki f) Kolos megye kihalt régi

családa. Egyik elde Sandrinus 1465-ben a kolos monostori con-

vent tagja. *)

1482-ben Szucsáki Benedek Kolos megye alispánja volt.
2
)

1574-tl kezdve B.-Szolnok megyében Némán birtokosok Szu-

csáki P é te r és másik Péter, Márton, Benedek, Lajos, két

Miklós, M i h á 1 y és I s t v á n szolgabíró, és Kata Módra György

gyám-leánya.

1657—166ö-ban Lengyelországban hadi fogságban ültek fül-

psi Szucsáki Péter és István, kik szabadulásuk eszközlése

végett nagyszederj esi részbirtokukat 200 talléron eladták. Fülpös a

predikatumi név, és N.-Szederjes Torda megyében vannak.

A XVII. század végs negyedében élt Szucsáky Ferenci
kitl a kihalásig következ nemzedék 3

) eredt

» Perencz
(KeczeliErzsel72í*.)

Péter
(Vitéa Krisztina)

Ferenez Bora Erzse
sz. 1723. f 1733. 1 1778. 1757.

(l. Sombory Ágnes (czegó'i

2. Kabos Klára) Balogh Zsigm.)

A családfa végs nemzedékén álló Ferenez, meghalt 1783.

april. 21-én, az erd-csanádi határon emelt családi sírboltban fekszik.

Ott Gyöngyösy János leonious verskcltö által irt epitaphiuma szerint

fiatal korában hadnagy, 1771-ben Torda megye fbírája volt Benne

') Vörös Benedek Püldi falu határjárási oklevele Hodor K. Bzarmt.
5
) Vitéz György és Kemény Istvánnal? Vajda László és testvérei ellen

nyert Kolos megyei 1482. évi Ítélet levél Hodor K. szerint,

s
) Dési Lázár G-yörgynek Keczeli Borbála fölött mond és nyom. halotti

beszéde*

MAGYA&OSSZÍX* CSAI*Ái>JJ X. KÖT* 5$
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ír

a Szucsáky család fiaga sírba szált. és atyja Péter „erd csanádi"

elnévvel jelöltetnek.

Szucsán&zky család. Trencsin megyében a nemesi összeírás

szerint Orechón lakott, utóbb ott nyoma sincs.

Szucsánszky Gábor Fridrik czímeres nemes levele 1791-

ben kelt. Czímere négyfelé osztott paizs, az I. és 4. ezüst udvarban

hátulsó lábain eb ágaskodik, a 2. és 3-ik kék udvarban hármas zöld

halmon hátulsó lábain arany gríf ágaskodik, els jobb lábával arany

nyilat tartva. A paizs fölötti sisak koronáján pánczélos kar könyököl

kivont kardot tartva. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról aranykék l

)

Szcsányi család. (Szucsányi) Közülök Sámuel Alsó Fejér

megyében adóiró biztos 1815. körül. Elek örökösei Antos Klára és gyer-

mekeik Borbála, Klára Márton Józsefné, Katalin, Sándor
Mária, Zsuzsanna Küküllö megyében Mikeszászán és Keszieren,

Alsó-Fejérben pedig Tompaházán birtokosok.

Szucsics család. (Pacséri) Bács Bodrog megyei adományos bir-

tokos nemes család. Közülök Pál-Mátyás elbb kalocsai kanonok,

1827-ti székesfejérvári, 1830-tól diakovári püspök, meghalt 1834.

april. 13-án kora 68. évében.

József elbb Bács vármegyében alispán, utóbb kir. táblai

biró és altárnok. Megbalt 1835. jun. 5-én Gyrben.

Károly szül. Szabadkán 1805. oct. 20-án, Bács megyének or-

szággylési követe, utóbb kir. táblai ülnök volt, jelenleg cs. kir. arany-

kulcsos és septemvir.

Caesar-Béla meghalt Szabadkán 1859. febr. 11-én, kora 29.

évében.

A család neve avultabb Írásmód szerint Szutsitsnak is iratik.

Szúdy család. (Közép-Szúdi) Hont megyei régi nemes család.

Ott volt birtokos az elönevet adó Közép-Szúd helységben, honnan a

szomszéd Zólyom és Nógrád megyékbe is beterjedt.

Nem bírván tüzetesen családtörténeti adatait, csak egyes töre-

dék nemzékágakat ismerünk. Ezek egyike, a következ, melyen a kezd

Szúdy Antal a XVÍ. század derekán élt, és Pál fiának leányaiban

noágra szakadt,
2
) imígy áll

:

') Adauai Scuta geutil. tomo XII.

') Wagner Ms3. tom. LXX. p. 65. sat.
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András

Bálint.

Pál 1564.

(Palojthav_Anna)

Márton Ilona

(Domaniky (Bory Györgyné)
Jánosne)

Másik táblázatunkat Szúdy Mihály, ki 1614-ben élt, és Dar-

vas János özvegyét Kürtössy Borbálát vette nöttl , kezdi meg követ-

kezleg :

')

Mihály 1614.

(Kürtössy Bora.)

Perencz 1626.

(Jelenszky Kata)

Mihály

t

Fruzsina
(Szalatnyay
Gáspár)

Fruzsina
(Ebeczky Györgyné

1626.)

Ez ág is kihalt. Következik harmadik táblázatunk két testvér-

tl eképen :

Szúdy N.

István
1719.

János.
1719.

Benedek
Aszódon.

Pál
Herencsényben.

János
2782.

Ferencz Tamás
-/». . ..»

v .. , , János János*

Ferencz
Hajnikon,

János
Losonczon.

János.

Lehet, hogy az e táblán álló Benedek, ki Aszódon lakott,

volt az, ki Vajda, Borbálát bírta nül, s kinek fia József neje Si-

raky Erzsébet által Nógrád megyei Szent-Ivány helységbe beházosod-

ván
;
a nógrádi ágat alapítá.

Nevezett Benedek említett nejével Vajda Borbálával ily csa-

ládfát alkotott.

') Wagner Mss. tom LXX. p. 65. sat.

') Ugyan ott

56*
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Benedek

(Vajda Bora)

József
(Siraky Eraao)

Károly
volt katona

Sz. Iványon (é*l 1850.)

Károly Henrik
ügyvéd alazbíró B.-Gyarmaton

(1. Tormássy N. 1862-tl.
2. Jekelfalussy N.

A XVII. századból ismeretes még Szády Anna Baykay Tamásné,

ki 1634—1635-ben Közép Szúdi birtokrészét eladta Domaniky Mi-

hálynak. *)

A család ágost, ev. vallású.

Szuhányi csaiád. (Hiripi) Szatmár vármegye adományos bir-

tokos nemessége sorában áll. Alapítója Sznhányi Márton, ki 1718-

ban III. Károly királytól czímeres nemes levelet kapott, 2
) következ

czímerrel : a paizs kék udvarában a zöld térbe balról egy leng vörös

zászló van szúrva, mellette balról aranymarkolatú kivont kard áll

begyével fölfelé, e két eszköz hegyére királyi arany korona van helyez-

ve
;
a paizs fölötti sisak koronájából érez sisakos és pánczélos vitéz

emelkedik ki, jobb kezével arany királyi pálezát tartva. Fosziadék

jobbról ezüstvörös, balról aranykék* 8
)

Márton 1718-tól, megválasztva 1727-ben is, Szatmár megye jegy-

zje. 1732-töi pedig els alispánja volt. *) Nejétl báró Perényi Évától

két fia maradt Antal és I. László, kik 1765-ben Szatmár megyei

Hirip helységnek felére kir. adományt kaptak. ö
)

Antal két leányában kihalt.

I. László 1754-ben már atyja nyomdokain menvén, Szatmár

megye fjegyzje, 1780 és 84-ben alispánja lett.
6
) Két rendbeli há-

zasságából három leánya és egy fia János maradt, a ki 1778—80-tól

szintén jegyz, 1800 ban fjegyz, 1804-ben másod, 1807-tl több

évig els alispán volt. Háromszor házasodott, els neje : Geocz Krisz-

1

) Szentbenedeki Convent Pasc. 6. nro 47. és fasc, 69. nro 21.
2

) Collect. herald, nro 501.
s

) Ugyan ott, és Adami Scuta dcntil- tomo XII.

*) Szirmay Szatmár vártn. I. köt. 130. 136.

*) Ugyan ott II. köt. 185.

•) Ugyan ott I. köt, 130. 136.
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tina volt, a második Finta tábornok leánya Mária, a harmadik Vinkler

Amália, Gázsi N* özvegye. Ezektl a táblán látható hét gyermeke ma-

radt. Közülok

Ferencz Szatmár vármegye föszolgabirája volt. Ennek gyer-

mekei között áll a derék honleány Laura k. Kende Lajosné, és

Lajos, ki 1862-ben nov. 17-én vetta nül Nagy Ignácz Szatmár me-

gyei 1848. évi képvisel leányát Nagy Izabellát. Lakik Csengerben.

László lakik Hiripen, njétl Jásztrábszky Máriától gyerme-

kei a táblán láthatók.

Ignácz lak. N. Károlyban, nejétl Erber JÓzéfató! a táblán

álló két gyermeke van, kiknek egyike Jusztina 1862-ben ment

nül óvári Szeöke Kálmánhoz.

A származási tábla *) ez :

Márton
Szatmári alispán 1732.

(b. Percnyi Éva)

Antal 1765. I. László
(KállayN.) 1780-64.

Francziska AnniT "Tl'tÉltt^

Anna-Mária János Magdolna Jozefa

(b. Barkéezy Per- 1804—9, (Zanatby Fer.) (Somogyiné)
özvegye 1830. alispán.

(1. Geccz Kriszt.

2. Finta Mária
8. Vinkler Amália)

l*t Anna 2-t. Ferencz Erzee Jozefa Mária II. László Igiiéez

(Luby fszbiró (Kende (Kölcsey (LAndrásay Hirinen N.-Károlyban
Károly) (Vinkler Pál) Ádim) 'Sámuel. " lak- _0^ r J£* (^

. éÜffÖ J** *»*»**< &"" í^íttaT Öáöl
HLaura Ákos ída Lajos

JöZ3ef
^

XZf^ (Szeöka
(Kende f (Galgóeay gzüL 1881.

,

; Kálmán)
Lajos) Sándor) (Nagy Izabella)

Anrél Móricz Sándor- Valéria Vilma. Esuna Etelka, Hona. Szeréna Mária

f be. 1837. (be. kat. (Peley f t
aept. 1. Ct-eh József)

János)

I. Lászlónak il& János^ &z alispán 9 azázad miijén az adoma-

') Családi adatok után Luby Kár. kózíéae szerint.
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ttyos Hiripen kívül birtokos volt OkÖritó, Porcsalma, Angyalos, Csen

ger, Csenger-Újfalu stb. helységben. !

)

Szuhányi nev nemes család Trencsin megyében is létezett, azon-

ban volt-e vérséges összeköttetésben a Szatmár megyei hiripi Szu-

hányi családdal, nem tudjuk. Trencsin megyében Szuhányi János
1685-ben hirdetteté ki nemességét, és a nemesi Összeírások szerint e

János 1688. 1690-ben Trencsin városában lakott, 1714-ben szintén

Jánost Beczkón és Driethomán találjuk. 1721-ben már csak János

özvegye említetik. Es ez után Trencsin megyébl a család nyoma el-

tnik. 2
)

A hiripi Szuhányi család Bereg, és Szabolcs megye nemessége

sorában is ösmeretes.

Szuhay család. (Szubafi) GróinÖr vármegye igen régi nemes

családa, mely a vezeték- és elönevet adó Szuhaf, vagy Fels Szuha

helységben jelenleg is birtokosnak iratik.
s
) Már 1381-ben GömÖr me-

gye elkel nemessége sorában állott, a midn a nádori gylésen Zu-

hai Péternek fia János táblabiróúl jelöltetett. *)

1552-ben Szuhay István Nógrád megyében a Bussai vár

egyik alkapitánya volt. *)

1588-ban Szuhay Gáspárt találjuk mint Verbczy György-

nek peres ügyben képviseljét. 6
)

A kort tekintve ennek testvére lehetett Szuhay István, felhé-

vizi apát, 1593-tól váczi püspök, és kir. kamarai igazgató, 1600-tól

egri püspök, majd a Bocskayféle békekötés után az esztergami érsek-

ség lelkiekbeni administratora, a midn számkivetést ért, 1607-tl ka-

locsai érsek és nyitrai helytartó, de ezen méltóságra alig léphetett,

meghalt 1607. octob. 30-án. 7
).

1610-ben Szuhay Gáspár és Márton Abauj megyében Ki-

nis pusztában vámrész illetékre királyi adományt nyertek II. Mátyás

királytól. 8
)

') Szirmay Szatmár várm. II. köt. 120. 123. 125. 129. 132. 182. atb.
s
) Sssontagh Dán. közi.
s

) Fényes. Geogr. szótár III. '166.

Ó Fejér Cod. dipl. tomo IX. vol. 7. p. 429.

') Budai Fer. Polg. Lex. III. 866. Tinódi után.

*) H<jrváth István, Verbczy Ist emléke 832—834.
7

) Deseríei Hist. Epp. Vaciensis 151—163. és Katona Hist. Archi Epp.

Colocensis Ií. 67 —70.
$
) Liber Regius anni 1610. folio 26.
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1638-ban Szuhay Gáspár és Mátyás és Szuhay Anna
elbb Becsky László özvegye, ekkor bilkei Lipcsey Gergelyné, Da-

nyád, Penyige, Komör és Kis Szekeres helységben részt kapnak kir.

adományban. *)

Nevezett Anna harmadszor 163. év körül csebi Pogány Meny*

hérthez ment nül.

Most említett Szuhay Mátyás nevezetes szerepet vitt a XVII.

században, mint a békétlen párt egyik harczos férfia, II. Rákóczy

György alatt kallói kapitány. ») 1643-ban vette nül Battik Zsófiát. 3
)

Tököly híve, és 1670 ben a felkelk egyik hadnagya 4
) testvéreivel

Gáspárral együtt. &
) 1677-ben házára rontottak, és az öreg kurucz

vezértj ki hsiesen viselte magát, agyon vagdalák. °) A legvalószí-

nbb, hogy fia volt az ifjabb kurucz Szuhay Mátyás is.

1685-ben Nógrádban Kékk várában alkapitány volt Szuhay

István, ki ellen említett évben bizonyos erszakos marha elhajtá-

sokért emeltetett panasz. Czímere pecsété után (mennyire meg az elt-

tem fekv példányon kivehet, mert a paizs udvarának tartalma többé

az elavulás miatt nem látható) a paizs fölötti sisak koronáján egy fej
sas szét terjesztett szárnyakkal, (tán az volt a paizs udvarában is) a

paizsot telamonok gyanánt két fell egy egy oroszlán t irtja.

Az eddig említettek közül nemzékrendi összeköttetésben a kö-

vetkezket találjuk ;

Gáspár

Anna. Márton
(Bánffy Ágnes)
f "T-* »

Gáspár
(Bay Erzse)

Erzae
- (Patay ifj. Sámuel)

A végs nemzedéken álló Erzsébet Patay ifj. Sámuelné fér-

') Liber Regius anni 1638. fol. 12. 17. V. ö. Szirmay Szatmár yárm. II

222. 234. 242. 246. lap.

*) Szalárdy Siralmas krónika 358.
s
) Libercsey Mib. naplója nálam. Eredetié Páy Mózses utódainál.

4

) Kemény János Önéletírása 3G0. 361. Szirmay C. Zemplin not. bist-

1S7. 216. 234.

s
) Pethó' Gergely M. krónika II. 32.

•) Szalay László M. orsz. tört. V. köt. 17&,
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jével együtt 1755-ben Ugocsa megyében Bekényben részt kap ado-

mányban. *)

Szubay György a XVIII. század elején élt, már 1722. köri öz-

vegye grÖf Teleky Anna csebi Pogány Istvánhoz ment noul.

A mnlt században 1730-ban János és I s t v á n Komárom
megyében éliknek iratnak. Ugyan ez idben Tamás 1734 ben a

Péroféle lázadásban vesz részt.

A Szuhay család egyik ágából János 1750-ben Nyitra megyei

Galgóczon élt, hol nül vette Miklovics Zsuzsannát. Ennek ágazata kö-

vetkez :

János
...
* '

István

János 1760.

(Miklovics Zsuzsi)

.111. János
(Jaross Kata)

János Gáspár József István Kata
becakói (1. Grazdagh Zólyom Zólyomban (Décsy
plébános Mária. vns, váv- tiszt.esküdt György)

f 2. Liesakovszky nagy f
\ Jozeia) (Schurmann

Borbála)

Zsuzsi Anna Ilona,

(ühiárik (Nágel
J.) József)

Lajos
Zólyom vm.
tiszt, ügyész
(Behtn Nina)

Janka
(Obholczer
Rajnerj

Ferencz
Oravíe/á/i

bányatiszt 1880.

(Molnár Fáni)

Alajos
4.

Király
(Dubniczky

Luiza)

Eleonor. Henriett. János

^ntal Vendel Szidónia, Adolf,

t • f

Hugó. Eli. Yietor.

E táblázaton álló HL János iva&ékábói József Zólyom megyé-

nél volt várnagy hosszú évek során és czírazeíe* szbiro. Fia Lajos
ugyanott tiszt, ügyész, 1848-ban bonvéd tiszt.

Gáspárnak fia F erén ez elbb szintén Zólyom megyénél ír-

nok és tiszt, esküdt, 1836-tól Oraviczán bányatiszt, 1848-ban nemzet-

8ri kapitány, kinek pecsété szerint es ág czimeriü & paizs kék udva-

') Szirraay C. Ugocaa n&g. 122.

(
? Családi közlés szerint Szuhay Ifertumtfil
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rábau hármas zöld téren kivont kardot tartó pánczélos kart használ,

ugyan az van a paizs fölötti sisak koronáján is.

Gömör megyében 1818-ban élt Szuhay Márton táblabíró , és

fia József, ki akkor ott megyei ügyész és Borsod megyei tábla-

bíró volt,

Szuíínyi család. (Szuíínyi) Szepes vármegyei S«ulím adomá-

nyos birtokos család. Alapítója V a 1 z Antal, ki N. Szombatban hí-

res borkereskedést folytat, pinczéjében Magyarország legnagyobb hor-

dója csodálható. 1822. körül Szepes megyei Szuliny helységre kir.

adományt nyervén, nevének Szuliny i-ra változtatását, és birtok ado-

mányával a Szuíínyi elönevet nyerte.

Czírnere négy felé osztott paizs, az 1. és 4. udvar vízirányban

ismét két részre oszlik, a fels vörös osztály három csillagot mutat,

alatta a kék osztályban trombita áll ; a 2. és 3-ik kék udvarban ke*

resztbe helyezett két kar nyúlik fel, fölötte két csillag ragyog. A paizs

fölötti sisak koronából szintén két keresztbe helyezett kar nyúlik föl,

fölötte két csillaggal. Á paizst foszladék veszi közül.

A családfa következ

:

Antal
1822—68.

N.'Szombatban
(Mutter Ánua)

Antal Rezs Ern Anna f Mária Clementína Paulina Emma
húsz. kap. cs. k. N. Szombat (Beck (Nupenau (Ruff Ágost (b.Pakeny (tauben-

f rnagy fbirt. Jáuos György tábornagy Fridr. bergi

1863. táborit, tábornagy táborn.) Tanber
Antal)

Ssáio család. (Beúlói f) Trencsin vármegye hajdani családai-

nak egyike, melynek régi fényét a hajdani szulói fellegvár hirdeti,

1483-ban élt Illés, ki ez évben a Petroviczai helységbeli iktatás-

nál jelen volt. 1531-ben Lénárd Trencsin megye alispánságát

viselte. l
) L. Sirmien&is c$.

Szúló család. Máskép SzúIIó és Szulyó-nak is iratik, és

ez utóbbi néven fordul elé ieggyakoriabban. Trenesin megye armalisfa

családainak sorában áll. özímeres nemes levele a nevezett megyében

1678-ban hirdettetett ki. Azon megye nemességi összeírásában 1748-ban

Melcsiezen találjuk Pált, 1768-ban e Pál Örököseit: Jánost, Pált,

és Imrét.

%

) Szoiit&gb Dán. kös&L
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1 777-ben a legutóbb nevezettek közül II. P á 1 és J á n o s idsebb
Pálnak Marczibány Erzsébettl fiai Trencsin megyétl nemesi bizonyít-

ványt kaptak. l
) Nevezett II. Pál 1778. jul. 22-én kelt Trencsin me-

gyei nemesi bizonyítványát Krassó megyében, hol megyei alpénz-

tárnok volt, 1781. april. 30-án kihirdetteté. *)

1796. sept. 5-én Trencsin megyétl ismét vett ki nemesi bizo-

nyítványt a család egy tagja, ki Torontál megyébe telepedett, ez, vagy
fia SzuhJ József utóbb Krássó megyébe telepedett, ott megyei pénz-

tárnok volt, és Trencsini bizonyítványát Krassó megye eltt 1824
maj. 24 én hirleltette. Fia Miklós ugyan ott megyei esküdt volt,

utóbb 1850. után cs. kir.'adó hivatalnok Krassóban. 3
)

Az elóadattakból a nemzékrend így áll össze

:

Pál
1748

(Marczibányi Erzse)
1 "

János II. Pál
1

i

Imre
1768. 1768.

Krassóban
alpénztárn. 1781.

1763.

Szulyó családr Lásd fölebb Bzuló cs.

Szulyóvszky család. JAsd Sirmiensis cs.

Szumeray család. Szumeray György-Sándor 17 17 ben

III. Károly király által nemesíteíett meg. 4

)

Czímere a paizs kék udvarában hármas zöld halmon hátulsó lá-

bain ágoskodó ketts farkú oroszlán, els jobb lábával ezüst királyi

pálczát, balíábával zöld borostyány-koszorút tartva. A paizs fölötti

sisak koronájából szintén olyan oroszlán emelkedik ki. Foszladék

jobbról ezüstvörös, balról aranykék, 5
)

A nemesség szerznek leánya Polexina 1737-ben kisfaludi

Lipthay Zsigmondnak neje volt.

ugy látszik — a család Pozsony megyében élt.

Szunyogh család. (Jeszeniczei és budetini gróf és nemes).

Törzse belsei Zunyogh Miklós 1390-ben Abauj vármegye alispánja,

ki 1394-ben Miklós nyitrai püspöktl megvásárolta a Trencsin megyei

') Szontagh Dán. közi.
2
) Krassó megyei levéltár.

*) Ugyan onnan.
4

) Collect. herald, nro 579.
s

) Ugyan ott, es Adami Scuta gentil. tosno XII.
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Jeszeniozo helységet és ez idtl elönevét íeszeniczéröl
irta.

f
) Ennek fia volt Mátyás, ennek két fia maradt : Bertalan,

kitol a jeszeniczei Szunyogh család nemesi ága eredt, és I. Gáspár.
T. Gáspár a XV. században I. Mátyás király korában élt, és

fleg a Podiebrad elleni háborúban szerzett érdemeket. Ez 1460. után

a Zsigmond

kir. korában

Budethin vá-

rat bírt , de

már fiágon

az utolsó

hatnei Pan

(vagy más-

kép Hat-

nyanszky)

Rafael özve-

gyét Túró-

csy Erzsé-

betet vévén

nül, 1487-

ben Bécsben

kelt levél-

ben I. Má-
tyás király-

tól ekkor

még igen fia-

tal korú fiá-

val Mózses-

sel Budethin várára adományt kapott; és így lett a Szunyogh család

Budethin vár ura. *) Nevezett Gáspárnak L Mózses fián kivül még fiai

voltak: I. László, kinek két leánya maradt Eszter Apponyi

Istvánné és Bora óvári Pongrácz Gáspárné. •) I. György, I.

János és Kristóf, kiknek azonban utódai nem maradtak.

*) Kerekes Die 17 Schlo'sseT des Trencsiner Com. Kézirat.
2
) Ugyan ott V. ö. Kaprinai Mss. A. tomo III. pag. 49.

*) Má* családfákon, mely törve'nyszékíleg szerepelt, Borbála Poa-
grácz Gáspárné Szunyogh Andrásnak Nyáry Máriától született leányának ira-

tik. — Szunyogh László más családfákon (Rajcsányinál is) I. Mozset
fiául iratik.
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I. M ó z s e s a XVI. század els felében élt. Nötil vette Podma-

níczky Sárát, és eitöi tizenkét gyermeket nemzett, kikre Podinaniczky

Sára után nagy anyjok Tárczay Kata minden jószágát hagyta. Fiai kö-

zül fleg kitntek II. János és I. György, kiktl 1540. körül

Podmaniczky János és Rafael Budethin várát elfoglalták, és csak mi-

után az elbb számzött, utóbb (1545. 47. torv. ez.) kegyelmet nyert

Podmaniczkyak lecsendesítettek , nyerték vissza Budetint. Ez alatt

azonban II. János Sziléziában a Schaffgotsche családtól 80 ezer

talléron szerzé a biliczi jószágot, melyet Budethin visszaszerzése után

is megtartott, 1545-ben testvérével I. Györgygyei úgy osztozván meg,

hogy I. Györgyé és utódaié legyen Budethin, és csak kihalása esetére

maradjon fel Örökösödési joga, II. János eképen Sziléziában tele-

pedvén a sziléziai ág alapítója, míg I. György a budethini ág ter-

jesztje lett.

Megemlítend még, hogy II. M ó z s e s testvérével II. Jánossal

együtt 158S-ban báróságra emeltettek. *)

Mieltt tovább folytatnék a származási történetet, lássuk a csa-

ládfát.
2
)

I. tábla.

Bertalan
r~r
—r

\

György.

Miklós
1390. ab&uji alispán

1394. Jeszeniczét veszi.
i

^-' —

i

Mátyás

Dániel

*lÍiháÍ7
1645.

Jeezeniczen.

Miklós

Rázmán.

I. Gáspár
1447.

(Turóczy Erzse)

I. János I. G-yorpy. I. László I. Mózses Kristóf.

1512. (niiticzi (Pomam'czky
Eozon
Bora)

Eszter
(l. Miskey Istv.

2. Appony Isrv.)

Bora
(Pongrácz
(iJáspár)

Sára)

Folyt, a kóv. lapon.

') Lehoczky Steuamat. I. pag, 170. Kajesányi szerint II. Jánosnak uno-

kája III. János lett báró.
a
) Rajcsányi Deduet. geneal II. 21l' stb. Geneal. aqthent. II, Leboc-ft-

kynál stb.
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I. Mózses, ki az elbbi lapan.

(Podmaniczky
Sára)

TenczelS II. János II.Mozses Rafael í. György II Gáspár Salome W £J
j£ £

1645. g báró 1588. 1588. báró 1567. 1588. báró 1568. (Ifajfhé-g §-£ g
^pBilicz szerzje (Liszti Zsófia)

Szilézíban » „ , _ T^T^T""1

, T . ..- / n Folyt. II. táblán.
(Liszti Ágnes) 9

Krirtóf)* ÍJ?*
9 ss1

Anna.-M. Zsuzsi István Julianna
(Majthény (b. Szobek 1606. (Telekessy
György) György) (Gcraltovszky Mihály)

Kaja)

III. János báró

f 1641.

(1. Pomniczi Szalóme
2. Thurzó Anna)

CD,

O:

CT3 t-

° &

ffl

D
e-

Zsuzsi Sámuel. I. Gyula Anna-Erzs.
(gr. Rédey 1660. ^rof

LászW) f 1676.

(1 Oeztrosich

Erzse
2. Promiz Eleonor)

M.-Szidónia
(b. Henkel
Gábor)

I. Imre
Rozenberg

s Petrovicz ura

f 1660.

(Piszarszky
Magdo Ina)

II. Gyula
Bilicz ura

f 1724. aug. 20.

(gr. Hochberg
Júlia)

f

Auna-M.
sz. 1663.

t

II. Imre IV. János-György
jesuita. Aryai fisp.

gróf f 1721.

(b. Viechter
de Grueb A.-Bora)

Perencz Szidónia gr. Antal Lipót V. János
jesuita. szül. 1683. Árva v.admínist. Antal hadnagy

(gr. Prasehma sz. 1696. fer. barát 1714.
Perdin.) (Amália

a Pain)

VI. János nep.
sz. 1724. apr. 30 f 1798.

(1. gr. Nádasdy N.
2. gr. Eszterházy N.

Jozefa
(gr. Csáky Antal)

Janka
sz. 1724.
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II. tábla.

II. György, ki az I. táblán,

1588. báró
(Köpcséni Liszti

Zsófia)

III. Mózses
1604.bárófl62l.

(1. fog. Majláth Ilona 1605.

2. OsztroEith Bora)

1-tl II. Gáspár
Gomöri fispán

1642—1659.
(i. Bánfty Zsuzsi

Katalin

(1. Jakusaieh János
özv. 1649.

2. Balassa Bálint 1659.

2 tói Miklós Erzsébet I. András Ilona

elmebeteg (Nyáry f 1657. (1. Balassa András
1643. Lajos) (1. Nyáry Mária 2. b. Bihary

2. Homonai Ferencz)
—» Mária)

Ádám. Éva. III. Gáspár Bora
gróf lett (1. Hedly Mátyás

f 1727. 1. gr. Csáky László)
(1. b. Ujfalussy

Zsuzsa.
2. Jakuseieh Kata f)

l.tl László

f 1727. nov.
(1. gr. Eszterházy Júlia

2. Simoncbich Horváth Teréz f

Eya
(1. b. Lusénszky Imre
2. b. Révay László)

Zsuzsa
orsolya apacsa.

I. Mózses Podmaniczky Sárától nemzett gyermekei közül,

luk 1580-ban Budetinra uj kir. adományt vittek, ') IL J á n o s a szilé-

ziai ágat, I. ö-yörgy a budetini magyar ágat alapítá.

II. János ágán ennek unokája III. János báró raegbalt 1641-

ben. Két rendbeli házasságából fiai I. Imre és L Gyula családot

neveltek. Ez a sziléziai birtokhoz ragaszkodva, nemzé II. Gyulát,

ki 1660-ban lett gróf, 9
) de 1724. aug. 28-án magnóikul sírba szállt.

I. Imre Rosenberg és Petrovicz ura, 1660-ban halt meg, nejétl

piszari Piszarazky Magdolnától fiai II. I mr e a jesuita és IV. János
György, ki 1691. sept. 20. lett pozsonyi kamarai tanácsos, már

1702-ben ugyan ott igazgató, 1713-ban Árva vármegye fispánja.

Meghalt Bécsben 1721-ben. Nejétl gruebi báró Viechter Borától

egyik fia Antal szül. 1696-ban, Árva megye fispáni helytartója

lett 1746-ban. Nejétl A Pain Amáliától egy fia, egy leánya maradt.

') Liber regius folio 187.
a
) Adami Mss. 4. lat. nro 182. Lehoczky Stemmat. I. 170. — Rajcsányi-

nál 1669. évre van téve, de a másik két forráb elseje hitelesebb.
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Miután korában a budetini ágból László fiúmaradék nélkül halt ki

1732-ben királyi táblai Ítélet mellett László leáuyági ivadékait 60 ezer

forinttal kielégítvén, Budetin ura és birtokosa lett Fia

VL János (szül. 1724. april. 30.) magyar kir. helytartósági

tanácsos volt, miután két rendbeli házasságából csak egyetlen leánya és

a budetini várban és uradalomban örököse J o z ó fa gróf Csáky An-

tainé maradt, fiágát 1798-ban történt halálával sírba vitte.

A másik ág alapítója I. György, nejétl b. Köpcséni Liszti Zsó-

fiától nemzé III. M ó z s e s t, *) ki 1621-ben halt meg. Ennek két rend-

beli házasságából öt gyermeke maradt. Els nejétl fogarasi Majláth Ilo-

nától fia II. Gáspár anyja jogán birtokos, fiatal korában Erdélyben

Bethlen Gábor pártfogását kereste, annak f udvarmestere volt, majd

kvári kapitány lett, és Bethlen Gábor szerzésébl Rédey Pálnét lo-

sonczi Bánffy Zsuzsannát vette nül, ') utóbb itt szerencséje hanyatlani

kezdvén, többi közt kövesdi jószágát eladta, és Magyarországba vissza

jött, hol 1640-ben már szendri kapitány 3
) és 1642-tl 1659-ig 4

)

Gömör vármegye fispánja volt. 1635—165-ig az országgyléseken

több választmány tagjául választatott.
5
) Nevezett nejétl csak egyet-

len leánya Katalin volt, kirl regélik, hogy miután az atyja által

neki szánt orbovai Jakussich Jánoshoz (utóbb csak ugyan férjéhez)

nül menni vonakodott, atyja t Budetin várában elevenen befalaztatta,

de a leányt kedvese Forgách Ferencz kiszabadítá.

ül. Mózsesnek fia Miklós elme beteg volt, 1634-ben még élt,

midn két testvérével nvérök Erzsébet után öröklött. Nvére és

III. Mózsesnek leánya Ilona elbb Balassa András neje, mos-

toha fiával Balassa Bálinttal perelt, miután ez a jószágból kizárta, mire

nézve az 1649. évi országgylés 57. törv. czikke rendelkezett.

III. Mózsesnek fia András a család alapításban testvéreinél

szerencsésebb volt Miután 1657-ben meghalt, négy gyermek maradt

utánna, kik közül III. Gáspár gróffá leit, 1727-ben már meghalt. Noha

kétszer házasodott, de csak els nejétl gr. Eszterházy Juliannától ha-

gyott egy fiút Lászlót maga után. E fiú alig élte túl atyját, 1 727. nov.

') Lehoczky szerint id. h. atyja lett báró 1588-ban. Kajcsáuyl szerint

III. M ó js 8 e s lett báró 1604-ben.
a
) Kemény János Önélet irása 162. 164. 171. 172.

) Szalay M. orsz. tört. IV. 582.
4

) Bartholomaeidea C. Gömör p. 747.

*} Lásd a törvénykönyvben az 1635 : 72. 1647 : 91. 1649 : 26. 1655 : 8. és

66. törv. czíkkeket.
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2-án N.-Szombatban meghalt, és ámbár a táblán látható két leánya ma-

radt, fiú gyermek hiányában ágát sírba vitte elbb, mint a másik ág,

mely eképen a Budetini uradalomban is örökösödött, illetleg, mint

említk, a másik ágbeli András 1732-ben ezen László leányivadé-

kait pénzzel a Budetini uradalomból kifizette.

A család czimere — mint fölebb a metszvény is ábrázolja, — a

paizs vörös udvarában zöld tér fölött fehér paripán lovagló vitéz,

egészen pánczélba öltözve, fején nyitott sisakkal, melybl kocsagtoll

nyúlik íol, vállán fehér zászlót tartva, mely háta mögött hosszan alá

hullámzik ; a paizs udvarának jobb oldali fels szegletében ezüst fél-

hold ragyog, eltte három arany csillaggal ; a paizst grófi korona fedi,

melyen három koronás sisak áll, a jobb oldaliból balra nézve fehér

egyszarvú nöl ki, a középsn jobbról vörös, balról fehér strucztoli között

aranykoronás egy fej fekete sas áll kiterjesztett szárnyakkal, mellén

ezüst félhold és egy arany csillag ragyog ; a baloldali sisak koronáján

szétterjesztett kék sasszárny lebeg, melyben ketts farkú arany orosz-

lán három lábán állva szemlélhet. Foszladék jobbról aranykék, balról

ezüstvörös.
l

)

Ez volt a Szunyoghok grófi ága.

A nemesi ág-— ugy látszik — Bertalantól szakadt le, és csak a

jeszeniczi elnévre jogosult. El jelenleg is Trencsin megye bir-

tokos családai között. Róla azon megyének nemesi összeírásai a követ-

kez adatokat szolgáltatják

:

-

1748-ban a fels járásban lakott György és Ferenc z és

másik Ferencznek már csak Örökösei. I

1768-ban N. Jeszeniczen lakott József, Kis-Divinkán pedig

Ferencz és ennek fia Antal.

1803-ban N. Jeszeniczen Mihály és fiai Bálint és István,

nem különben ott József, — Kis-Divinkán pedig lakott Antal és

ennek két fia János és Antal. c

1837-ben N. Jeszeniczen Mihálynak Örökösei, úgymint Bálint
és ennek fia Jen és István, meg József. — Kis-Divinkán Já-

nosnak örökösei u. m. Márton, Miklós és János.

Szunyogh család. (Szunyogdi) Bihar vármegyei régi birtokos

nemes család, azon megyei Szunyogd helységrl irva elnevét és ott

') Adami Scuta gentil. tomo XII. — Burgstaller Collect. Iusignium. és V.

ö, Lehoczky Stemmat. II. 383. — A Bossányi féle Alaó-Iindvai és belatinczi

per ntb.
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jelenleg íb birtokos. *) Innen elterjedt a család Szabolcs, Szatmár Má-

ramaros, Pest, Közép- Szolnok és Kraszna vármegyébe. Neve gyakran

Szunyogi-nak is iratik.

Családfája Zsigmond király koráig terjed fól, a midn Szu-

nyoghi Demeter mint kir. udvarnok élt Ettl a család a múlt szá-

zad közepéig így sarjadzott szét: 2
)

I. Demeter
Zeigm. kir. udvarnok.,

'

LAlbert
'

(n. Bilié János leánya)
'

I. Miháiy~ "^
(n. Császár Istv. leánya)

Ií. Demeter
(Szke Kata)

I. István 1585.

(Bikad^ Kata)

L Ferencz II. István 1643. Kata

t (Rácz Ilona Váradról (Erdély Miklftg)

L
J. János 1G52.

(1. Óry Dóra)
2. Jósa Kata)

I. András.

XII- István
(Dancs Éva)

Mária
(Bozóky Pál)

n. András 1656.

(Komoróczy
Anna)

I. Zsigmond
1644.

L György

Folyt, a köv. lapon.

~n~m ' EL Ferencz
II. János (Bernátk

Kata)

Mária
(Torok Zsigm.)

1 Y, János. III. Zsigmond. I. Imre. II. László
(Mokcsay
Juliana)

f»

> & r W Ferencz József Dona Baxonia IV. Ferencz

lEjÜS
"

t t t (Lovasy (l.Szomódy

m £* b 1 Lajos) Zsófia

5.JJ-+-fr 2.Gemelli
Erzse)

Farkas
1741.

Mária IV. Jano§

(Csontos (Bokor
István) Erzsé)

») Fényes Elek, Geogr. Szótár IV. 167.

») Décsey Miklós közi. sfb.

UÍ.OTA&OF.SZÍO CstlJl>Al X. KÖT. ©7
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1. György, ki as elbbi lapon.

I. László III. János 31. György III. Ferencz IV István II. Zsigmond

f (Bárányi (Szilvásy (1. Fáy Júlia (1. Ormós Bora (Kókónyes-
Zsuzsa) Kata) 2. Lövey N.) 2. Sztoyka Erzse) dy N.j

ií.József.IILGyörgy

.

Ágnes. I. Károly. Mária.

Zsuzsa I. Miklós.

(Kengyel
Mihály)

Ilimre Bora Mária 2-t. Sára
(Elek (Tolvay (Jármy (Darvay
Dóra) Fer.) László) Péter)

Pál. Elek.

Mária Sándor. Dániel. 2-tól IV. Zsigmond.
(Jakabfalvy
Miklós)

A család több tagja viselt tudtunkra Szabolcs megyénél hiva-

talt, igy

Ferencz 1711-ben szolgabíró volt^ (tán a táblán álló ÜL
Ferencz).

István (tán a IV-ik) 1715-ben rovásoló és országgylési kö-

vet^ 1729-ben szintén követ. !

)

Ferencz (tán a IV.) 1756. 58-ban alispán.
2
)

Ádám 1 793-ban alszol gabiró.

Az ujabb idben Sándor 1831-ben al, 1833—38-ban f
szolgabíró.

Dániel 1831—36-ban rendsz. esküdt.

Mihály 1830—32-ben biztos.

Rudolf 1836 ban ni. aljegyz, 1839—1844. alszolgabiró.

Ferencz 1844-tl 49-ig rendsz. esküdt.

E század elején (1806.) éltek Farkas birtokos Szatmár me-

gyében Nábrádon. 3
) Klára 1806-ban Bihar megyében Mensáros

Dániel özvegye.

Jelen idben János birtokos Szunyogdon, 4
) Albert Esz-

táron, Közepesen, Mária örökösei Fejértón, Nádudvaron. *)

') Lehoczky Stemmat. I. 209.
3

) Kézirat, ea ugyan ott í 210.

') Szirmay Szatmár várm II. 231.
4

) Fenhet* Gcogr. Szótár IV. 167.

*) Fényre, Magyarország IfróH-ben. 2(6.427.



szcs. 899

A Szilágyságban Ujnémethen birtokos Rudolf özvegye Szu-

nyogh E u 1 á 1 i a, Közép-Szolnok megyében, honnan Rudolf 1841-

ben az erdélyi orsz. gylésre követ volt. Szunyogh Sámuel örökö-

sei Gyula, István, Sándor, Sámuel, Farkas, és Sámuel
neje Szentkirályi Mária Ujnémethiben és Erszentkiráiyon Közép- Szol-

nok és Kraszna megyében. Ügy Mihály és Dániel Ilosván és

Kémeren Kraszna megyében. Dániel Alsó-Szoporban. stb.

Szcs család. (Baracskai) Magyar- és Erdélyországban egy

csapat nemes Szcs ncvü család él. Ezek között legkiemelkedettebb

és legmódosabb azon Szcs család, mely Fejér megyei Baracska
h«lységröi irja elönevét , és mely — úgy látszik — Zala megyébl
eredve, a Dunántúl több megyében mint Fejér, Gyö'r, Komárom és

Somogy megyében van elterjedve.

A múlt század közepén 1753-ban Fejér megyében Czecze hely-

ségben lakott Szcs György, ki mint fia Mártonnak, unokája György-

nek 1753. nov. 7-én Zala vármegyétl kiadott nemesi bizonyságlevelét

Fejér megyében kihirdetteté.

A baracskai Szties családból Lajos 1826-ban Fejér megye fö

szolgabirája, utóbb 1832-ben els alispánja, és az 1832/6-ban ország-

gylésen követe volt. Meghalt 1842. maj. 3-án kora 65. évében.

Antal szül. Baracskán 1792. jun. 9-én, Gyr megyében 1839-

ben másod, 1842-ben els alispán, és azon megyének az 1832/6. és

1839. évi országgylésen követe volt.

Tán e család ivadéka azon Antal is, ki 1828-ban Somogy

vármegye aTszbirája volt.

Tán ide sorolhatók 1696. évbl Szcs Péter és Pál is, kik

ellen a bábolnai részbirtok iránt Szapáry Péter pert indított.
J

) És

Szcs Erzsébet, Komárony István özvegye, ki a neszmély

i

udvartelkesek ellen 1749-ben indított perben említetik 4
)

Komárom megyében Lak helységben is birtokos Szcs nev
család.

3
)

Szcs család. (Máskép Balogh) Nemesség szerzje Balogh

máskép Szcs György, ki 1705. jan. 9-én Bécsben kelt armalisban

I, Leopold király által nemesitetett meg. Az eredeti czimeres levél Gyr
megye levéltárában riztetik. 4

)

•) Fényes, Komárom várm. 160.

') Ugyan ott 18G.

') Ugyan ott 106.

") Hivatalos Értesít a Budapesh* Hu laphoz Ía6Q. 104. szám.

67 »
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Szcs család. Nemesség szerzje öyörgy, ki az akkori

írásmód szerint SzeÖts-nek van írva. Ez 1666. maj. 19. Ebersdorf

várkastélyban kelt cziraeres levél által I. Leopold király által nemesi-

tetett meg, és nemeslevele azon évi június 24-én Borsod megyének

Sajó-Szent-Péteren tartott közgylésén hirdettetett ki.

A czímer következ : a paizs kék udvarában zöld téren fészkén

tilö természetes szín pellikán három fiát melle vérével táplálja ; a

paizs fölötti sisak koronáján hasonló pellikán látszik. Foszladék

jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Az eredeti czímeres nemes levél 1685. maj. 7-én aMiskolczi avasi

egyházból az akkori zavarok közt elveszett, *) utóbb azonban vissza

került. Györgynek a szerznek Mihály fiától unokája János 1G92,

dec. 7-én kapott Borsod megyétl nemesi bizonyítványt. 1759-ben

Mihály, 1803-ban György hidetteiék ki nemességüket azon me-

gyében.

A család ivadéka Borsod megyében fleg Miskolczon tartja

lakását.

Sxiics család. A nemesség szerzje Szcs György, ki Mol-

nár G) örgygyel 1709-ben I. József királytól czímeres nemes levelet

kapott. tt

)

Czímere a paizs kék udvarában hármas zöld halmon arany koro-

nán álló daru, fölemelt jobb lábával kövecset, csrében pedig bárom

arany búzakalászt tartva* A paizs fölötti sisak koronáján szintén egé-

szen hasonló daru áll. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös

Szcs család.. (Máskép Czecze) Lásd Czecze cs.

Szuís család. (Máskép Katy) Békés megye nemessége sorában

áll 1721. óta, 1786-ban szintén a kétségtelen nemesek közé írva. Lak-

helye Szeghalom.

Szüts es&Iád Szatmár vármegye czímerleveles nemes családa.
3
)

Szatmár megyében Szcs nev család birtokos e század elején

Hodasz •) helységben. Valószíuüleg ennek elei közül voltak Szcs
Mihály, János, Márton, Miklós és Ferencz, kik 1758-

han Tunyogh helységben egy nemes udvarhelyet és 16 telket nádori

adományban felkértek. 5
)

') Topo^raphia Oppídi Miskolci. 1817. pag. 71.

7
) Adamj Scnta gentil. tomo XII.

*) Fényei iVf orsz. Síat és G'iögr. tek. IV. köt 272.

*) Srirmay S*atxnár várm. II. 85.
}
) ^gy*tó ott 15&*
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Itt említhetjük meg azon Szcs Lászlót is, ki 1570-ben a

lázadó Karácson Györgynek egyik fhadnagya volt, és Báthori György

katonái. által elfogatván, szintén mint fnöke, megöletett. *)

Szcs szabó család. Zemplin vármegye czímeres nemessége

sorában álL *)

Szügyi család* Nógrád megye régi kihalt nemes családa, mely-

nek sei hajdan azon megyében SzÜgy helységet bírták és arról irták

nevöket is.

Az oklevelek, melyek e család emlékezetét fentartják, a Hunt Páz-

nán nemzetségbl eredt Kóváry családdal vér- és jogközösségérl ta-

núskodnak melynél fogva azt következtethetjük, hogy a Szügyi csa-

lád is azon Hunt-Páznán genusból eredt.

Legrégibb e néven elforduló családos volt Szügyi Obick, kinek

fia Miklós, kinek fia András mester 1296-ban élt, a midn a Kóváry

és Csalomiai családokkal a kóárszegi birtok iránt választott bíróság eltt

tett egyezséglevele a váczi káptalan által kiadatott, mely szerint a kér-

dés részére dlt el, mivel atyja Szügyi Miklós részére IV. Béla király-

tól kiadott levél elbbi kelet volt a Kóváryak által felmutatott levelek,

nél. Ezen Szügyi András ellen Demeter Zólyomi fispán is pert in*

dított, de attól utóbb el állott, és Kóárszeget neki átengedte, ellenben

András lemondott Eiba helységrl , melyet zálogban bírt Istvántól,

Miklós fiától.

1488-ban Szügyi (az oklevélben de Zywgh) Ábrahám fia Ja-

kab királyi ember volt Kóvári Pál részére István nádor által tett ha-

tárjárásnál.

Amaz András máskép Szügyi Lotho-nak is neveztetett, (An-

drás de Lotho de Zygh) fia volt Miklós, ennek ismét Miklós, en.

nek Bálint, ki 1407-ben élt, és Zsigmond király beleegyeztével

fiául fogadta rokonát Kóvári Pál itélmestert, és Kóárszeget neki adta

érdemei végett. E levelet át írta a leleszi Convent. 3
) Benne halt ki a

Szügyi család, legalább ezentúl emlékére nem akadunk. Az oklevelek-

ben Szügy neve „Scyud, és Zy ttd" alakban fordul elé.

Más eredet nemes Szügyi család az, mely Zemplin megye czí-

meres nemessége sorában áll, *) és Szabolcs megyében is honos.

Budai Per. Polg. Lex. II. 408.

*) Szirmay C. Zemplin not. top. 117.
s
) Mind ez eredeti oklevelek után,

*) Szirmay G. Zemplin, not top. 117.
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Szk család. Zemplin vármegye czímerleveles nemessége sorá-

ban említetik. ') A nemes levelet II. Ferdinánd király tói 1636 ban

Szk János kapta Boros Simonnal. Lásd Boros cs.

Szüll család. A nemességet Szüll János nyerte 1710-ben

I. József királytól.
2
)

Czímere a paizs kék udvarában zöld téren hátulsó *lábain ágas-

kodó, ketts farkú oroszlán, els jobb lábával három búzakalászt tartva.

A paizs fölötti sisak koronájából szintén hasonló oroszlán ágaskodik

ki. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. 3
)

Szüll Imre 1835. dec. 14-én Pozsony megyétl kivett nemesi

bizonyítványát akkori lakóhelyén Krassó megyében 1836. jun. 16-án

hirdetteté ki.

Szüll György az 1861. évi országgylésen Pozsony megyé-

bl a szempczi kerület képviselje volt.

Szüríey család. (Szürtei f) Ung megyei Szrte helységrl vette

nevét ez s régi kihalt család, mely a Bocskay stb. családdal együtt a

Boksa nembl Miczbántól eredt 4
) Azonban máskép Z r i 1 1 ey-nekis

Íratott. Lásd Zrittei cs,

Szürszabó család. Zemplin vármegye czímerl eveles családai

között említetik.
a
)

Szüry család. A czimeres nemeslevelet Szüry András kapta

1700. DCtob, 31-én III. Károly királytól. •) Nejével Hagymása* Judit-

tal nemzett ivadéka nagyobbára Pest, és Komárom megyékben és a Kis-

Kunságban települt le. Közüiök közpályán állottak Sándor, mint

Kis-Kún kapitány, István mint prot. egyházvidéki gondnok.

Jelenleg Lajos a Dunán inneni kerületi tábla ülnöke és

jegyzje.

Szvasziics család. Lásd Svastics cs.

Szvaty család. Trencsin vármegye 1658. évi nemesi összeírása

szerint lakott Alsó-Dreskóczon. 7
)

8zvecska család. Zemplin vármegye czímerleveles nemes csa-

ládai sorában áll.
8
)

!

) Bzlxm&y C. Zemplin not. top. 117.
:
) Coilectio herald, nro. 732.

3
) Adazni Scuta gentil. tomo XII.

*) L. e munka II. köt. 129.

*) Szirmay C. Zemplin Dot. top. 117.

•) Családi közlés szerint.

') Szontagh Dán. közi.

*} Saúrmay C* Zemplin not. top. H6r
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Sivetelszky család. Trencsin megyében a czímerleveles csalá-

dok sorában állott. 1748 ban Szvetelszky János a nemesi Összeírás

szerint lakott Szedlicsnán. *) Utóbb nyoma veszett.

Szvetics család (Nemes-Ságodi) Zala megyei nemes család,

hol Nemes-Ságod helységrl mint si részbirtokáról vette elönevét

Eredetére nézve valószínleg Slavoniából származik, hol Pozsega

megyében most is él ; elterjedt ezenkívül Somogy és Vas megyékbe
is; és tagjai közül a legutóbbi idkig többen viseltek megyei hivatalt.

Vas megyében a XVII. században Szvetics István 1676-ban

táblabiró volt.

Szvetics Jakab 1734-ben Vas megyei követ, 1765. maj. 1-tól

— 1768-ig magyar kir. személynök volt

Szvetics Ignác a 1770-ben kir. kamarai titoknak volt.

SzvetlovoZky család. Szvetiovszky máskép Schellendorf

Konrád Trencsin vár kapitánya volt 1433-ban és ott és több helyen

mint Hornya helységben is, soitészságokat alapított. Családja elenyé-

szett. *)

Szvoboda család. Gömör megyei nemes család. A czimeres ne-

ves levelet Szvoboda máskép Borbély Fridrik kapta 1712-ben III.

Károly királytól.
8
) Ennek vagy fiának Fridriknek özvegye volt 1772*

ben Nordermann Anna-Mária, fia Szvoboda József, Mátyás és

S ám u e 1, kiket özvegy anyjok 1778-ban meghatalmazottjainak vall

Nógrád megye eltt. *)

1777 ben Nógrád megye Szvoboda Pál és Terchy Mihály ellen

ügyészi vádat emelt.
5
) Pálnak 1793-ban neje Szakai Zsuzsanna férjét

meghatalmazottjának vallja. *)

Gömör megyétl 1765-ben maj. 23-án nemesi bizonyítványt kap

a család.

Az 1712-ben nyert czimere 7
) következ : apaizs kék udvarában

zöld dombon nyugvó arany koronán pánczélos kar könyököl, kivont

kardot tartva ; fölötte jobbról félhold, balról arany esillag ragyog. A

*) Szontagn Dán. közi.

*) Ugyan az.

•) Coilect. herald, nro. 715.

4
) Nógrád megyei levéltár 1772. fasc. M. nro 30. 4b 1778. Protoc. pag. 28.

•) Ugyan ott Protoc. 1777. pag. 468. fasc. H. nro. 6.

•) Ugyan ott Prot. 1793. pag. 167. nro. 43&
') Adami Seuta gentil. tomo Xll.
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paizs fölötti sisak koronáján szintén pánczélos kar könyököl kivont

karddal. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Sivoboda család. Szvoboda János-Jakab 1790-ben neme-

sitetett meg ily czímerrel : a paizs elbb jobbról balra rézsútosan hú-

zott vonal által két részre oszlik, a jobb oldali arany udvar alján hár-

mas fehér szikla áll, az udvar közepét egy fehér keresztet tartalmazó

két szelemen vízirányosan osztja kétfelé , a baloldali vörös udvarban

zöld téren daru áll, csrében arany markolatú kardot tartva. Ugyan
ilyen daru látható a paizs fölötti sisak koronáján is. Foszladék jobb

oldalról aranykék, balról ezüstvörös. *)

Szvoboda Jakab mint m. kir. udv* tanácsos , meghalt Budán

1825. jan. 2-án kora 74. évében.

Szvoboda János 1826-ban alezredes, és kormányszéki építé-

szeti figazgató volt

Szy család. Szy Ferencz 1761-ben Mária Terézia király-

asszonytul kapta czímeres nemes levelét. *) Czíraere függlegesen

kétfelé, és alul egy háromszegü udvarral együtt háromfelé osztott

paizs, a jobb oldali kék udvarban ezüst böségszarvból arany ezüst

pénz ömlik ki, a baloldali vörös udvarban jobbról balra rézsútosan két

ezüst szelemen vpnúl. Az alsó arany háromszegü udvarban vörös örvü

medve els jobb lábával nyilat tart válla fölött, azzal mintegy szúrni

készülvén. A paizs fölötti sisak koronáján két kiterjesztett vörös sas-

szárny lebeg, mindeniken két két rézsútos fehér szelemen látható. Fsz*

ladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Szy János 1770-ben m. kir. kamarai járulnok, 1774-ben szám-

vev tiszt volt.

Szy János 1785. jun, 29-én Zala megyétl kapott nemesi bi-

zonyítványát Krassó megyében, hol akkor esküdt volt, 1786. aug. 25-ón

kihirdettetó. a
) Utóbb Krassó megyében alispán lett, de kihalt.

Szy Ferencz 1790-ben a Csáktornyai urodalom ügyvéde.

Szy János 1821-ben Krassó vármegye alispánja volt.

Szyoy család. Lásd Ziny család.

Szyro család. Lásd Divdn cs.

•) Aöami Scuta gentil. tomo XH.
s
) Collect. herald, nro. 106.

•) Krassó megye levéltára.
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Pétiek az S és Sz. bethöz.

Salaky családból. Turócz megyében Gábor 1701-ben szol-

gabíró volt. Utódait nem ismerjük, ')

Saláitky családhoz. (16. lap.) II. Mózses meghalt 1770.

nov. 22-én kora 30. évében. 2
) Tán e családból volt azon György,

ki rotterdami Rázmán „Keresztyéni vitézségét" fordítá 1627-ben és

Rákóczy Györgynek ajánlá.

Salbeck családhoz. (17. lap.) Máté elbb a moldvai fejede-

lem titkára volt. a
) Fiai Ferencz szül. Jassiban 1705-ben, Ml h ály

szintén ott 1709-ben.

Saller családhoz. (20. lap.) Jakabházi Saller István elbb

vasi szolgabíró, utóbb alnádor volt 1760-ban. Neje volt Moteslczky

Judit.

Saly családhoz. (22. lap.) Károly 1811-ben Vas várm. má-

sod alispánja. Sándor (Szelestey Jozefa férje) ott r. esküdt 1824

—

1832. Péter ott esküdt 1832—35. biztos 1835—49-ig.

Samarjay családhoz. (23. lap.) Ádám 1703-ban dec. 28-án

körmóczi plébános és piseti cremniciensis inspector volt.

Sándor családhoz. (35. lap.) gróf Sándor Antalnak gr. Viczay

Esztertl leányai még : Mária Jozefa (szüL 1784.) elbb belassi

gr. Khuen Antalné utóbb gr. Attems Ferenczné, és Anna gróf Maj-

láth József második neje.

Sándor III. Pál a nemesi ágból (33. lap.) 1729-ben Nyitra vár-

megye szolgabirája volt.

Sándor családhoz. (40. 41. lapon) II. Ferencz a kurucz

ezredes írta elönevét Rába-Köv esdi jószágáról is# Birt Sághfán

euriát, jobbágyokat és osztatlan kastélyt, bírt Csikvándon (Gyr vm.)

Békáson (Vas) Gyepesen és Bódén (Veszprém) jobbágy telkeket, Bada-

csonyban (Zala) két szlt István Déget neje Festetlen Krisztina jo-

gán bírta. Ennek fia II. Lás zl ó kapitány volt b. Andrássy Ádám ezredé-

ben M.Terézia alatt, és ezredese által kiadott bizonyítványában jó vitéz-

nek dicsértetik. 1743-ban haza menvén, saját szabad lovas csapatot alakí-

tott, és azt a poroszok ellen vezeté. L Ferencznek Pázmándy Évától

*) Szontagh Dán. közi.

') Rottegby naplója 106. lap.

•) Katona Hlst. eritica* tomo 3& pag. 1003.
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volt még a többi közt egy fia Dániel is, és ennek (nem pedig Ger-

gelynek) volt fia azon (II.) Dániel, ki 1844 ben megöletett.

Ferencz fiának Gergelynek (lakott Ajkán) Torkos Zsuzsannától

volt három fia : László és Imre és N. De ezek maradékai mind

kihaltak.

József neje nem Kutass E s z t e r, hanem Julianna volt. *)

Sándor (Kénosi) családhoz (47. lapon) Mózsesr.ek Pálfi Máriá-

tól leánya volt még Klára Qteáö Józsefoé. Kimaradt : IL János,

kinek nejétl Cserényi Júliától leánnyá Berta most gróf Vass

Adámné az Uti képek irója.

Sándorházy családhoz. (49. lapon) Közép Szolnok megyébl

a ma már Puszta Sándorházáról eredt, és onnan származott házasodás

és adományok folytán a szomszéd megyékbe. Családfájok 3
) egy szá-

zadon át ez

:

István
1628.

(Banga Dobay Zsófia)

István. Ferencz
1665.

(Túri Zsuzsa)

Kata
(1. Latrán András

2. Lövey János

Zsófia

(Szinyérvárallyai

id. Horváth István)

István. Zsigmond

Ferencz. Zsigmond.

Bora János
i— *— — i

Péter
(Danyádi Zsófia)
t
"• * "

i

Péter
(GyarmatiMária)

A múlt században éltek még I. I s t v á n, kinek szüágy-somlyói

Halmágyi Klárától gyermekei : Petronella Bydeskúty Lászlóné,

István és Sándor és 2. Sándorházy József, kinek Laskay

Máriától fia Farkas.
Sántha családhoz (50. lap) Nyitra vármegyébl Vicsapról

eredt. Ismert törzse Kisesepcsányi Sántha Pál 1629. maj. 8 án II.

Ferdinánd királytói ujjított czímeres nemes levelet nyert *) Egyik

unokája Sántha László Bihar megyébe származott, ott Sz. Jób vá-

rában lakott és azon niegyo alispánja volt Tle e század elejéig igy

alakult a családfa

:

*) Thaly Kálmán közlése sz.

') Décsey Miklós közi.

») B. Vay Német hivsdg. 437—443.
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Ferenc*
Bihar v, alispán

(Pataki Mária)

I. László I. István II. Perencz
tartományi Bihari f fhadnagy

biztos, sz. bíró b. Splényi ezrében.
(Selmeczy Júlia) f

r —* —— —

i

1L László 1806. II. István József Júlia Róza Anna
Bihar v. föszbiró Torontál Bihari (Újhelyi (Messena (Reviczky
(1. Lánczy Magdolna v. f sz. biró fpercep. László) Sándor) Ágost)
2. dancsi Bagossy (1. Szelczay löG6.

Francz. Júlia) (1. Drescher
3. Barcsay Krisztina) 2. Neumann Kata

2-tól János. György. Antónia, Magdolna.

I. László elbb Bihar megye aljegyzje, majd f szolgabirája,

végre tartomány biztos volt 43 évig. Testvére István Biharban fo

szbiró, és II. F e r e n c z a báró Splényi ezredben fhadnagy.

II. László Bihar f szolgabirája 1806-ban, kinek második

nejétl fia László maradt.

II. István Torontál megyében volt f szolgabiró, és táblabíró,

egy leánya maradt.

József 1806-ban Bihar megye fszolgabírója volt, második

nejétl a táblán álló két fia és két leánya maradt

A Hont megyei Sántha családból élt Sántha M á t é a XVII. szá^

sad végén és ily családfát J

) alkotott:

Máté
(Kelecsényi Anna)

István,

Lörincz Katalin 1749.

1749., (Rákóczy Jánosné)
(Patók Eva)

Károly.

Sarády cg. (52. lapon). II. Zigmond Küküil megyébl n-
sült, és ott 1771-ben tórv. széki ülnök volt. — Sámuel Nagylaki
elnévvel élt, neje Kakucsy Anna volt. 1693-ban Küküllöben Héder-

faját bírta a család.

') Váeai káptalan.
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s
Sardagna báré cs. (52. lap.) Erdélyben elbb, 1702-ben hon-

fiusitatott.

Sárdy cs. (52. lapon). Sárdy Zsigmond neje 1760. körül

eresei Toldalaghy Klára volt.

Sarkady ca. (54—55 1.) se Mihál y, családi állítás vagy hagyo-

mány 6zerint htlenség bélyegén veszté Arad, Bihar és Békés megyei

javait. Utóbb e Sarkady Mihály és általa neje Márczy Anna, és

gyermekei Mária, Judit és András, nem különben Kapossy

István, és Papp István 1667. sept. 21-én Bécsben kelt czímeres nemes

levelet kapott I. Leopold királytól, mely Abauj megyében 1669. april.

8 án kihirdettetett,

A családfa
l

) ez

:

Mihály
(Márczy Anna) -

Mária
1667.

Judit András
1667. 16*7.

Bihar vra. lakos*

(Kis Artemisia)

Antal
Biharban lak.

(Mangó Szentpétery Agata)
hézag.

József
Biharban lak.

(Geréb Mária)

Kata. Imre
Biharból Tisza-
Újlakra költöz.

(Sebestyén Ágnes)

Mihály
(llosvay Anna)

N.N.

Kata. István f 1864.

(olysói Gabányi Anna)

Anna. Zsuzsa. Mária. József János
fhadnagy sz. 1816.

t 1858. Békés vm.
törv. sz. ülnök
(Erbler Emilia)

Imre

t

A család nemességét Zemplin megyében 1732. mart. 29-én hir-

detteté ki. János (Istvánnak fia) hites ügyvéd, utóbb Békés megyei

törv. széki ülnök (lak. Gyulán) kir. leirat mellett 1841. jun. 9-én ne-

mességét szintén Zempl in megye eltt igazolta.

*) Mogyoróssy id. János közi.
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A család czímere a paízs kék udvaráhan hármas zöld hegy kö-

zépsjén könyökl pánczélos kar, vörös keztyüben kivont kardot

tartva. A paizs fölötti sisak koronáján fejér, vörös, kék strucztoli leng

fehér szalaggal egybekötve, a szalagon „Bene meritis Patriae

c i v i b u s
tt

felirattal. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Sárkájyes. (56) Miklós (a II. vagy IIL) 1634-ben keszt-

helyi fkapitány volt. *)

Sas* cs. (79. lap.) Pálnak (ki 1727-ben élt) leányai Erzsé-

bet szántói Szabó Zsigmondné és Klára Jaán Lászlóné.

Sásváry cs. (79. lap.) Illésnek fiai G-yörgy és Miklós
148-ben néhai Sásváry Román Imre örökségét testvére János eltt

Ugocsa megyei Sásvár, és Szatmár megyei Sima és Szászberek hely-

ségben elfoglalták, mi végett per folyt 1487-ben. a
)

Sátor cs, (80. lap.) Sátor Imre Árva megye orvosa nevezett

megyében nemességét 1800-ban kihirdettetó.

Savoly i es. (82. lap.) Nagy-idai Sávolyi József pesti ügy-

véd, meghalt Pesten 1858. oct. 1, kora 43. évében.

Sekarlach cs. (84. lap.) Az utolsó Mihály neje b. Bánffy Zsu-

zsanna volt.

Schindler C9. (87. lap.) János-György 1708-ban körmöczi

kamarai tiszt, czímere a paizs udvarában ágaskodó egyszarvú, ugyan

az a paizs fölötti sisak koronájából is két kiterjesztett sasszárny

között.

SchJachta cs. (87. lap.) Liptó megyei curialis család, most is

birja ott Zadjeli kis majorságát. Lr in ez 1848. eltt ott esküdt

volt. E megyébl szakadt a család több megyébe le.

Schneider cs. (06. laphoz). Tagjai Szepes megyében laknak

Remetén, Lomniczon, Tótfaiuban. János 1823. késmárki evang. jog-

tanár „Elementa juris eriminalis Hung. Lcse 1810." szerzje. Já-

n o s-G y ö r g y Szepes megyei esküdt 1848, eltt.

Schobeln cs. (96. laphoz). 1678-ban Simon kapta a czímeres

levelet Apaffytól a fogarasi várban.

Nemzékrende 3
) ez

:

') Saigó, Sz. Mária congreg. eredete stb.

*) Teleky Hunyadiak kora XII. 855.

') Petaovsy György, köal.
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Simon
1678. ns.

(Schankebank N.)

József
brassói polgármester.

(Filstich N.)

József-TVaugott
brassói polgármest.
erdélyi alpohárnok
(Seulen Anna Kata)

Sára
(von Hannenbeim N.)

János-Józs.-Traug.
m. k. teator és ezredes

(Closius Mária Regina)

Ludovica-Karolina
sz. 1778. jan. 10.

(ebrenbergi báró
Cannal János-Péter;

János-György
1394. brassói

tanácsos.

Károly-Fridrik
rnagy

Eduárd 1865.

tábornok.

Simon unokája József-Traugott Mária Teréziától „E d-

ler von Schobeln a
névre nyert újjító nemes levelet. Egyik fia

J á n o s-J ó z s e f-T r a u g o 1 1 elbb gárdista, utóbb Lattermann gy.

ezredbeli ezredes , ki Closius István senator és allodial inspector leá-

nyát vette nül.

A család fiágon most Eduárd tábornokban él, kinek azonban

gyermekei nincsenek.

A család leányági utódai közé b. Cannal ágon a Petrovay-ak

tartoznak.

Sebes ca (Zilahi) (115. lapon) János és András 1771-ben

Közép- Szolnok várm. törvényszéki szániföl. ülnökei. Antal a taná-

csos 1828. körül részbirtokra Szilágy-Paniton beiktatást kísérlett, de

ellent mondtak. Neje gazdag leány volt az Orgován családból. — F e-

renez 1809-ben Kraszna megye fjegyzje, tá.n az, ki 1785-ben is

élt, és kitl kezdve ily családfát közölhetünk

:

Ferencz 1785.

(Bónis Krisztina)

László József Ferencz Antal Gábor.
tr. kir. testri (l.Kov. Kovács f fkorm. tanács

rmester Zsuzm f 1835.

(rnagy) 2, dabasi Halász r

f 1846. Anna) Ferencz
Közép-szolnoki fszbiró

Felyt.a köv. lapon. Sz. Paniton (Goger Ida)

Klotild stb.
~"

(Gógemé)

Krisztina Zsuzsa
(telegdi (Szodorar
Csanády Zsigmondi)

György)

Ferencz László.
(Sebes Teréz)

György. Róza Erzsébet.

(1. Cudaházy
2. Hunyady)
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József, ki az dbbi lapon.

(1. Kov. Kovács Zsuzsi

2. dabaai Halász Anna)

1-tl Károly f 1858. Zsuzsi Krisztina $-tól Teréa
budai várkapit 1848. (Balásházy (Baloghy (Sárközy

de ezredes Jánosj László) József

(Traukus Anna) Péczelen)

Lila Teié*z Tóni Emil gg3^ Júlia t Miklós g*
(Sturm Lajos (Sebes (Krivácsics honv. rnagy go£"5£m (Hunke huszár g%
honT. kapit.) Fer.) Antal (Jauko N.) £| ? ~ Antal) hadnagy ^

: g
egy fiu. ^ p.

Sebestyén családhoz. (119. lapon) II. Mátyás nem ország-

gylési, hanem csak megyei bizottmányi képvisel volt.

Sebk családhoz, (a 120. lapon) A czímeres levelet, mint Ba-

ján lakó Sebk Józ s ef volt Bács-Bodrogi fjegyz közli : Szentmik-

lóssi Sebeök Mihály, és általa neje Csálas Erzse és fiók János
nyerték 1636. mart. 10-én Bécsben II. Ferdinánd királytól, 1636. feria

2. prox. vagy is Sz.-Egyed apát napján Komárom megyében elször

hirdettetett ki, azután Pozsony
7
Heves, 'stb. végre Bács-Rodrog me-

gyében.

Czímerók a paizs kék udvarában zöld téren hátulsó lábain ágas-

kodó farkas, els jobb lábával kivont kardot tartva. A paizs fölötti si-

sak koronáján vörös ruhás férfi kar emelkedik ki
7
kivont kardot markol-

va. Foszladék jobbról ezüstkék, balról ezüstvörös.

A Fehér megyei ágbelieken kivül e család tagjai közé soroztai-

nak : F e r e n c z okrai prépost, volt gyöngyösi plébános, és egri me-

gyei patai fesperes.

Pál orvos, ki a franczia háború alatt hadiorvosi szolgálatban

állt. Ennek fiai 1. József, ügyvéd, gr. Forgách Antal volt fokan-

czellár nevelje, utóbb Bács-Bodrogh várm. táblabíró, Baja város f-

jegyzje, 1849/50-ben Bács Bodrog megyei bajai járási fbíró. 1851-

ben ugyan ott sztanisicsi cs. kir. járásbiró , 1861-ben Bács-Bodrog

megye fjegyzje. 2. Mihály, kinek fia László egri megyei ái-

dozár és papnöveldéi tanúimányi igazgató.

Seunyey es. (145. lapon) I. Laj os báró gyermekei közé har-

madik helyre teend Mar g i t, ki kora 4. évében jobb létre szenderült.

Serpilius cs. (165. lap.) Serpilius Mária Ribiczey Boldizsár

nejt volt,anyja Berzeviczy Auna volt.

Sexty cs. (167. lapon) Sexty Dániel és Péter testvérek
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éltek 1704-ben. Czímerök a paizs udvarában hátulsó lábain ágaskodó

medve, három rózsát tartva. A paízs fölötti sisak koronájából is medve

nöl ki, kivont kardot tartva.

Sidlay vagy Sidlovszky család. Az eltt Sidlo, Sid*

1 o v s z k y söt Sidlovicz néven fordul el, és Turóez s Zólyom

megyékben a nemesek sorában találjuk. 1590-ben bírt Zaturcsán zgy

nemes udvart, t i. anyai negyedet. Ennek egy részét János ós

Menyhért Andrásnak testvérei és Imrének fiai, más részét László
és Máté Jánosnak fiai elzálogíták, Alsó-Zaturcse község elismerése

szerint. 1 593-ban Sidlovicz Imre és fia András Túrócztól nemesi

bizonyítványt kapnak, és azt 1640-ben Zólyom megye elfogadja és

kiterjeszti Gáborra Andrásnak fiára is. E Gábornak nejétl Siinonis

Annától fia II. A n d r á s szül. 1632. mari 26.án, mint ezt 1644-ben

hártyára irt levelén Bory Mihály zólyomi alispán bizonyítja. Ezen IL

András 1676-ban már kihalt. A családfa
l

) ez

:

Sidlo mkép Sidlovicz

Imre
Alaó-Zaturcsen

(deákfalvi Giién Ilona 1571.)

Menyhért. András 1593.

Gábor 1640.

(Simoni* Anna)

János
Zaturcsén 1590.

Sidlovszky András
sz. 1632. f 16T6.

Mátyás

László- _Máté

György 164L

György
(Jelakeo Zsuzsa)

GyörgyÁdám.

János. György 1757.

Egy másik ág négy izbeli származása ez

:

Sidiay János
Ru'káu lak.

(ns. Milecz Anna)

N.
Vásárhelyen

tanító.

Dániel
szül. 1776.

Szncsányban.

Lajos
szül. Radványban

1815.

cs. kir. áll. mérnöki
fnek Trencsinberu

Amália
(Szirotka János

posta-kiadó Hajnikon)

Lajos
sz. 1852. aug, 11.

Emil Gjzela

sz. 1854. aug. 21. oz. 1858. aug. 23.

>) Szoutagh Dan. közi.
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Sigér család. Erdélyi kihalt család, melybl ismeretes Sigér

Zsigmond egyike az 1603-ban el esett Székely Mózses pártjabeli

nemeseknek. f
) Ez vagy másik Jáno s az, kinek neje Apaffy Fruzsina

volt, és kihez 181 ben Báthori Zsigmond szállás csínálás végett pa-

rancsot küldött.
2
)

Signiond család. (Alsó sz. Mihály-falvi) Lajos Doboka me-

gyei adó iró biztos 1837. József Torda városi hivatalnok. Elek,

kinek neje Zudor Emilia, birtokos és Kolosvárott szesz, süt-gyár és

gffz naalom tulajdonos.

Sigiuond család, (n.-enyedi) András 1837-ig A. Fejér me-

gyei adó iró biztos, azontúl 1848-ig n.-enyedi városi hivatalnok.

Signiond cs. (Lemhényi) János kir. közügy igazg. írnok

1837. körül. Lajos Doboka megyei szbiró 1840. k. Ferencz
Székvárosi fjegyz, Ferencz Doboka várm. írnok 1820.

Signiond cs (K. sz, királyi) Farkas Kolos megyei szbiró

1816. körül.

Signiond család. (Kkösi) László kir. táblai ajtónálló, utóbb

A. Fejér megyei irnok 1848.

Siklós, család. Miklós kapta a czimeres nemeslevelet 1634.

július 1-én, és kihirdetteté Bihar megyében. 3
)

Siniándy cs. (186. lap.) Laj os, a Doboka megyei, a petki

Simándy családból eredt. Lakott Ördögkúton. Birt neje Palkó Zsuzsi

jogán a Meszes alatt ötven jobbágyot. Megholt 1856-ban. Most él Si-

mándy Róza báró Inezédy Zsigmondné M.-Frátán.

Simon cs. (dózsfalvi) a 197. lapon közlitekhez pótlékai e csa-

ládfa 4
) járul:

Simon N.

Sára I. János Kata
(Petr. Horváth 1762. M. (bágyoni Váró
Bold. özvegye Újfaluban bir. Mózses)

1764.) (Harsányi
Ágnes)

Folyt, a hév, lapon.

') Wolph. Bethlen tomo V. p. 408.

') Kemény és Kovács Erdély tört. tára. Kállay-nai Székely Nemsefc

115. lapon olvassuk Syghen Jánost, ki mint Dáthori Kristóf kincstármestere

1583-ban Kis-Medön Udvarhelyszékben adományt kapott) valószínleg egy

személy Sigér Jánossal.
s
) Bihar megye levéltárában van az eredeti armális.

4
) Hodork. kzi.

MAQYABORSZAG CSALJLdaI. X. K.ÖTST. 58
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L Mibály
birt íVL-Ujfaiub.

1770.

János

f Giroltban
(Tatrossy Cecil)

Ödön Berta
1864. (Lészay

László)

II. János
1800—9.

Dobokai szbiró

(gr. Kúií Zsuzsi)

"Élek
szbiró 1845.

(Keczeli Juli&J

I. János, ki a% elbbi iapoi

1762. M.
Újfaluban, bir.

(Varsányi Ágnes)

Kristóf

1794.

mint egybáz
tnök.

(b. Kemény-
Éva)

Anna
(Toroczkay
Lajosné*)

I. György
(Rettegi

Salome)

Judit

fSombory
János)

Etelka
(Bóe'r

Bálint)

Karolina
1864*

Sára II. Mihály
1820—24.
Dobok ai

szbiró.

II. György
(N. N.)

lakott

Komjátszegen.

egy fiu f

József
él 1864.

Kata Judit
(Ladányi f 1814. apr. 25.

József) (Szent Iván?

i

Samu)

Doboka megyébe házasság utján jutott birtokba a család, a név

telén torza M. Újfaluban vévén not. IL János 1796-ban ott lajstro-

mozó, 1800—9. szbiró, 1814-ben bírt Nagy-Esküll, Sólyomk, Ko-

vácsi, M,-Ujfalu, Pokiostelke helységben.

Siittó cs. (193, lapon) a kis-solymosi Simon családból volt még

Péter alispán Kolosban 1827. körül. János kir. táblai ügyvéd,

András Torda megyei alispán 1846-ig, és tán atyja azon An-

drás, ki 1791-ben Udvarhely város orsz. gyl. követe volt.

Simon cg. (bonyhai) F e r e n c z ügyvéd Abrudbányán 1 840.

körül

Sinionehich cs. (a 198. laphoz) János volt alispán testvéré*

nek gyermekei: Aiaj o s, 1856-ban Pesten megyei els biztos és cs.

kir. úrbéri törv. sz. ülnök, László cs. k. járásbiró N.-K6rösön. M á-

r i a Hoblik Adolfhé.

Siraky cs. (221. lapon). Kimaradt Boldizsár, kinek nejé-

tl Haraszthy Annától gyermekei : Zsófia fíaraszthy Mihályné, és

Ilona Keszy Mátyásné 1590-ben.

Sirehich családhoz (223. lapon) A család magát— mint az elt-

tem fekv, Sirehich Horváth Simon tábortörzsi kapitány és családi levél-

tárr által 1809-ben írt eredeti családfa mutatja, — Horváth ország-

ból származtatja, és máskép Horvát hnak is neveztetett Törzs
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öseül igényli azon Horváth máskép Heriehort János horvátországi

bánt, ki I. Lajos és Mária királyasszony korában 1383-ban zzerepelt.

Ennek kis-unokája lett volna Horváth máskép Sirchich Simon, ki-

nek a zágrábi káptalan 1599. évi oklevele szerint három fia Magyar-

országba telepedett. l
) E Simontól így származott a család :

Simon
(Wrschicbieh Anna 1563.)

György 1563.

Trencséni várgróf

(Slav. Sándor Zsuzsa)
~

I. Gáspár"
(Necgyery Zsuzsi)

II. Gáspár
(Bogády Anna)

1. János
(Ordódy Ilona)

r^. „
,

III. Gáspár
(Majthényi Klára)_
~

IV. Gáspár 16837""

(1. Nyáry Krisztina)

2 . Jakussich Zsuzsi)

Judit I. István

(Szent-Iványi (Tö koly Éva)
Farkas) ^

Gáspár
(1. Okolicsányi Magdolna

2. Ambró Mária)
r-

1-tl Gáspár
(Prileszky

Janka)

Éva
(Rudnay
Per.)

2-tól István
(Apponyi
Krisztina)

János Anna
Szádeczky (Bartakovics

Bora) " László)

Kata
(Prileszky

József)

Gáspár
t

Eóza
(Simonyi
József)

István
(Melcsiczky

Anna)

Krisztina

(Kubicza Istvnn)

József György £ > £•

János
(1. Simonyi Krisztina

% báró Joanneli
Mária)

Folyt, a köt. lapon

Anna
(Nedeczky
Lajos)

Magdolna
(1. Keberícs Kristóf

2. Fraukner N.

3. Orbán János)

*) A család régi oklevelei a genealógia szerint a zágrábi káptalanban

találhatók.

53*
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János, ki az elbbi lapon.

(1. Siuionyi Krisztina

íi, báró Joannell? Mária)
í

Simon János
m

Tádé
kapitány 1809. (Ambró (Ürményi Judit)

(Ambró Bora) Emeasstioa) i

László. Sándor-

Kázmér. Júlia. Xavéria. Szidónia M.
r .—\— —
Márton. Kálmán.

—_A—

—

Bálint. Ferdin. Sánd. József. Krisztina. Barnardina. Xaveria. Mária.

László. Sándor.

A családfa bvebb, fleg a hitves társak megnevezése által, mint

az elbbi, mely a 224. lapon áll. Azonban rajta az els hét nemzedék

kapcsolata valószíntlen, miután a törzs S i m óntól kezdve 1563-tól,

IV. (fás párig (1683-ig) tehát egy századrahét nemzedéket olvasunk,

a mi iehetetienség. I. Istvántól kezdve, kinek neje Tökoly Éva volt, a

családfát pontosabbnak kell hinnünk, mint az elbbi, mivel családtag

mint iileíékesb egyén szerkeszié. Ezen családi genealógia szerint IV.

Gáspár Trencsini haroiinezados, és kamarai jószág igazgató, Tren-

csini biró, és posta mester volt, végre tanácsos, I. Leopold alatt Tren-

csin megye fnöke, (tán alispánja).
l

) Eltemettetett Trencsínben. Fia

István szintén Trencsini harminczados, postás és kamarai jószág

administrator. í. József czá szár által— úgymond— báróságra érdeme-

sítetek, de ennek halála miatt az oklevél elmaradt. Fia G á s p á r a tren-

csini alispán Treucsinben a parochiai egyházban a családi sírboltba

temettetett.

A család czímere tojásdad alakú paizs ezüst udvarában zöld téren

hátulsó lábain ágaskodó ketts farkú oroszlán, els jobb lábával kivont

kardot tartva Ugyan éhez hasonló oroszlán ágaskodik a paizs fölötti

sisak koronájából is. Foszladék jobbról ezüstkék, balról ezüstvörös.*)

Sisáry e», (235. lapon) családfája igy áll

:

*) E Gáspár életviszonyai í. István fiának Gáspárnak életével xavartat-

nak ösaze.

2
) Rézbe metszett családi példány szerint.
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János
Kakon 1750

József Sámueí István

bírt- Kakban birt. Kakban bírt. Kakban
(pái. Horváth (Vitális N.) (palócai Horváth

Zsuzsi) Zsófi)

János Lajos Juli a N
f Bihari szbiró 1837. f (Sóos Sámuel)

Fek. GryórÖsön.

(Nadányi Bora)

Janka Piroska Jolán Gyula Biri Matild

(Nadányi F«r.-) (Szathmári (négy. Szeoessy (Nadányi (Paulovicz hajadon
Király István) Péter) Teréz) Béla) 1864.

Lajos nak a Nadányi családba házasodása által a család ez ága

Bihar megyei Fekete-Gyrsön birtokossá lett

Boldog család. (202. lapon) Kristóf Imrének üa birt Szepes

ben is Rokuszfalván.

Somay cs. (274. lapon) álló IV. László 1717-ben Devecser-

röl tatár rabságba hurczoltatott, de az ország szélérl visszabocsáta*

tott. — III. Sándornak neje nem Szent-Iványi Klára, hanem Kata. —
II. Pál a ntlen meghalt 1863. nov. 28-án. — Lajosnak leánya Ju-

lianna két év eltt férjhez ment Keczely Alberthez.

Sombory cs. a 277. lapon : III. Mihály többekkei 1593-baa

vajdai parancs mellett beiktatást nyer Máthé helyság 3/4 részébe. —
I. Lászlónak leányai: Anna thercmi Sükösd Istvánné, és

Erzse szárhegyi Lázár Andrásné 1589-ben.

A 278. lapon Ádámnak leánya még J u á i t, ki mint hajadon

1804-ben halt meg. Katalin Keczeli Jánosné helyett Karolina te-

end. — IV. Sándor meghalt 1860-ban.

Ugyan ott VII. Jánosnak fia volt A u t a 1 is, ki meghalt kora 37

évében. Ferencznek Sarolta nev leánya férjhez ment gr, Bethlen

Gézához. Imrének a Szabolcsi fispáni helytartónak neje Péehy Imre

septemvirnek leánya volt.

A 279. lapon Józsefnek (kinek neje Miksa Anna) n e öi gyerme-

kei, hanem testvérei Bálint, Zsuzsi, és K a r o 1 i n a, ki Reiteghy

Zsigmond nejéül Írandó.

A család czímere - mint nagy-sombori Sorabory Lajosnak 1&204

évi pecsétnyomatán látjuk ~~ a paizs udvarában, valamint a paízs fö-

lötti sisak koronáján is három strucztolL
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Soiitlyay cs. A 283. lapon tán a sz. somlyói Somlyay csa-

ládhoz ssámitbatjuk azon S. M ihá 1 y t, kinek ivadéka *) így áll

:

Mihály
(PaczolayErzse)

György István Bora Ezrse
(Becsky Bora) (Karansebesy (Becsky (Török Mihály)

Zsófi) István)

!
Erzae

(m. gezsei
Mobay Gábor,

Kata Anna Zsuzsi

(1. Fosztó Menyh. f (hadrévi
2. Ráday Zsigm.) Trauzner

István)

Erdélyben Fejér megyében találjuk S. K r i 8 z t i n á t is, a XVI.

században losonczi Bánffy Petemét.

A szilágy-somlyói Somlyay család egyik ágának nemzékrende

a következ 2
) is :

Albert
korm. széki
actuar 1762.

(Apor Erzse)

János Terc/.

1796. udvari (Csemátoni
tanácsos. János)

János
1840. erd. udv.

tanácsos f 1848. után-

Julianna. János.

m

Somogy; es. (dergbi és karcsai). A 284. lapon 1701-ben Kará-

csonyi Imrének nádori adomány melletti beiktatásánál Sípóskarcsai

S. L á 3 z 1 ó mint iktató nádori ember, F e r e n c z mint szomszéd

birtokos említetik.

1634-ben élt Soroody (így) János Gyr megyei nemes. 3
), tán

e családból ?

Somogyi c». (Gyöngyösi) 290—91. laphcz megjegyzend

:

hogy Károly 1 836-ban Post megyei alszolgabiró volt. Testvére pe-

dig Ferenc z volt katona.

:

; Kodor k. közi.
a

) Saigó, Gyri sz. Mária congregatio 10. lap.
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Sörös cs. a 320. lapon álló Sándor biai ref. lelkésznek neje

Nagy Krisztina, ettól egyik fia Károly m. biztosító társ. hivatalnok,

kinek nejétl Libay Terézti gyermekei : L u d o v i k a, Friderika
és Gvula.

Spácz&y 68. a 327. lapon. Mihály és János nagy-dobai

elnévvel bírtak Erdélyben Fünnényesen is
?
kihaltok után 1702. apr.

19 én azt báró Serédi Péter kapta adományban, 2

) A 328. lapon álló

Péter 1620-ban Lévai vár kapitány volt, midn ott földeket vett.
a
)

Spiéityi cs, (a 33 í. laphoz). A család torzióséról Splény más-

kép Neuszel Jakabról 1621 ben rozenbergi evang. lelkészrl ezt

olvassuk: „berufen aus St. Mihály in Liptauer Koraitate, dervom Jahre

1630—1645, auch Senior war, hier am 21. Mlírz 1645. gesiorbeii

ist.
u

*)

Sréter cs. (342. lapon). sei közül Jakabról ezeket oldas-

suk :
4
) „Polycarp Lejser in Wittenberg ordíuirte am 16. Marz 1580.

Jacob Schroter, einen neusohler am 28. Mai 1583. Andrea**

Lambert einen kircbdraufer, beidé mr Tóth Lipcse.

Steneze! cg. (365. lap) András 1699-ben a Kolosvári ref.

egyház egyik gondnoka. *) Családja birtokos Fejérdes Kolos me-

gyében.

Sieossel cs. (365. lap.) Bvebb és kiigazított nemzékrende ez i

László 1769.

(Moteeiezky Mária-Anna;

István f 1814L

Jászkn kapitány
(M&jiáth N.)

"

.•»__.._

Máriaf Teréz JóK^i-f
(Luby Imre (b. Tíge Lajosa (í>. Beáekövics

kir. ügy igazg.) Mária)

Si^rsegge cs. (367—369. lap.) Erdélyben 1791-ben nyert ho-

nosítást, ígnácz 1802-ben ott kincstári tanácsos, és a Kolosvári m,

József növeláére bokezü ai&pítványozó.

Stejaiivics cs. (iaozmnási) 376. lapon János laár osztrák

báró.

*) Hodor, Dobosa vára. b'tí . lap.
5
) Líptfcay tar&tár ÍL XIX. pro 755, I* Tríáaelsü iár V. köt. Wesselé-

nyi levelében.
fc

) Hornyánszky, Beitrage srjtr Geecüichíe evang. Gesneinde. p. 241.

*) Ugyaa ott 118. lapos.
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StráBxy cs. Lásd Ttkule.

Straugenburg cs. Erdélyi niegnemesúett szász család. Köz
lök Dániel fökorm. széki tanácsos 1836. eltt.

Stresemley cs. 1552-ben András Bihar megyében Kis- és

Nagy-Vasáriban birtokos. *) Iratik ott Ötorsemlyei-nek is.

Surányi cs. (410. lapon) Mely a Chernavodai családdal közös

vérségü, és a III. köt. 20—22. lapja is van közölve, következ kiegé-

szít nemzékrenddel '*) pótolható

:

I. György

János N.

Fruzsina
(IloBvai

Miklós)

László Zsófi

1568. (Bánffy

György)

Anna
(Verbczy
Istvánné)

Gábor
(1. Prépostváry Bora.

2. Király Zsuzsi)

— — -i^i -ii ^—A ii ii i i n »

Klára
(Alagi István

Bornemisza H. Máté)

1-tl Fruzsina Zsuzsa
(Anárcsy (Telegdy
György) Gáspár 1649.)

Bora
(Perneszy
Gábor)

Siíry család. (Máskép G á 1 o s). A csalló-kozi Nagy-Abonyról

irta elönevét. János mag nélkül elhalván, már 1701. jan. 2-án a

nagy-abonyi birtokrészt nádori adományban Karácsonyi Imre és neje

Molnár Éva kapták, 3
)

Sváby vagy

Svabovszky család. (414. lap.) Szepes megye Sváb ó ez

helységrl neveztetett Svabovszk y-nak is, e néven fordulnak elö

1582-ben György, továbbá Bálint és János Szontagh Imrének

Rokusz helységre nyert királyi beleegyez adomány és iktatási le-

velében.

Svasties ©s. (41 5. lap.) sei közé tartozik Svastics Gáspár,
1580-ben Zrínyi szolgája, ki a varasdi ütközetben egy bégnek fejét

vette. *) Gábor Vas megyében élt 1684-ben.

78.82.

') Bielek, Majoros Hung. 161.

) L. a családról okleveleket Kaprinai B. Mm. tomo L» j». 63. 72. 74.

') Szontagh Dán. közi.
4
) Peth Gergely Magyar krónika 127. lap.
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Szabó cs. (esik sz. mártoni) 425. lapon. Józsefnek Betegh Te*

réztl gyermekei még Anna, és N. Szebeni Antalné, ezek testvére

Gábor 1792-ben ék.

Szacsvay cs. (449. lap.) I. Ádámnak, ki elbb 1771-ben Bels-

Szolnok várm. fbirája volt, leánya még Anna is Czikó Pálné. —
450. lapon II. Zsigmond fia Nándor 1864. májusban nül vette

Bóér Bertát.

Szalacsy cs. (459. lapon.) Él közülök József, kinek neje

Vörös Teréz, meghalt 1860. sept, 19-én kora 47. házassága 27. évében-

Gyermekeik Miklós, T e r é z Siráky Edené, Etelka báró Both

mer Gusztávné, és Farkas. Vallásuk evang.

Szálay cs. (464

—

65. lap) Imre Vas várm. alszbiró 1828-ban.

János Soprony várm. alszbiró 1828-ban.

Szaniszló cs. (477. lap) Zsigmond élt a XVIII. század ele-

jén. *) A Torda megyei Szaniszló családból Györgynek Belényessy

Krisztinától gyermekei Sámuel, Torda megyében 1810-ben szbiró,

István, Albert, József (mint már említvék) , és Mária Váró

Sámuelné. — Zsigmondnak gyermekei : EL Zsigmond Torda me-

gyében 1810-ben volt szolgabíró, ki magát agyonltte, Albert, Fe-

renc z és egy leány Váradyné.

Szarka család. Hajdan Pest megyében Bugyiban és a babadi

pusztán bírt Szarka János, els neje Mihályfi Ballabás leány, a má-

sodik Tóth Ilona. Az elstl fiai Szarka Dömötör és János, ki

mint katona török fogságba esvén, a gályákra vitetett, Dömötörnek

fia volt János, ki Krösön lakott 1639-ben, midn Pest megye által

e származásáról vallatást eszközöltetett. 2
)

Száva család. (511—516. laphoz) igazítás képen a következ-

ké* 3
) kell megjegyeznünk : Erdélyben több féle Száva család van*

Egyik nemes Száva család az, mely Zilahon és Somlyón Bzékel,

külömbözik a gogány-varallyai és sárdi Száva családtól. Ezen Zilahi

Száva család az, mely az 511. lapon említett 1700. évi (jobban 1699.

évi) nemes levelet nyerte L Leopold királytól, és ez sem Ráez, hanem

mint a ns. levél szól, Görög országból (ex Graecia) származott. Törzs

szerzje volt Zilahon lakó Száva P á 1, ki a nemes levél szerint úgy
személyesen, mint sei által azon idtl fogva, hogy azok elhagyva

) Hodor k. kö»L
*) Török-niagyarkori Történelmi Emlékek U. 228,

') Idsb Száva Sándor közi. szerint
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elbbi hazájoknak Görögországnak hatarát, Erdélybe költöztek, érde-

meket szereztek, *) melyek által nevezett P á 1 és általa neje Bikfatvi

Eva, fiai S á m u e 1 és P á 1, és testvérei György (ennek neje Szts

Anna) András (ennek neje Bérbe Erzse) István és Mihály
Laxenburgban 1699. maj. 29-én kelt czímeres nemeslevélben I. Leo-

pold király által nemesítettek meg, és ns. levelök Kraszna megyében

1700. febr. 25 én hirdettetett ki.

E családból él Pál jelenleg is Kraszna megyében. E családból

élt e század elején Száva Zsuzsann a, kinek férje Kézdi-Vásárhely-

rl számazott Szöcs Sámuel Zilahon gyógyszerész volt. Nevezett

Zsuzsanna 1813. kalandos élotet élvén, végre Ázsiába vándorlott, ott

Körösi Csorna Sándorral is talátkozott és ott is halt meg.

Ettl is külömbözö családból eredt az 516. lapon említett Száva

István oláh püspök, ki Oláliországból eredt, és Bulcsest Sárának bo-

ros-jenöi Székely László nejének rokona volt.

Van Csík és Háromszékben Száva nev tehets birtokos

örmény család, melybl Alajos a Károly fej érvári pénzver háznál

hivatalnok. Nemesi voltáról nincs tudomásunk. Vannak Száva nev
volt úrbéreB családok is.

A mi már a gogány várallyai és sárdi Száva családot illeti, ebbl

Mihály a báró, 1698. sept. 25-én kelt királyi leiratban neveztetett

ki Zaránd vármegye fispánjának. Ezen Mihálynak három neje volt.

Az els Olasz Kata, kitl lettek leányai Mária, Anna és Kata,

második neje volt Kovách Erzsébet, kitl volt leánya a táblán lát-

ható Ágnes. Végre harmadik nejétl Lörinczréveí Koncz Évától

leánya Judit elbb csicsó keresztúri Torma Miklósné, utóbb Béldi

Józsefiaé.

II. Péterrl megjegyezhet, hogy I. ApafFy Mihálynak 3500 m.

forintot kölcsönözvén, ennek fejében II. Apanytól jószágot kért, de ez

már akkor Bécsben lakván, nem adhatott, hanem saját kez válaszában

a pénzt kamatostul visszafizetni ígérte.
2
) Halála után az ország pénz-

tára fizette a kamatot, melyet Száva Klára Palkó istvánné húzott,

és ennek halálával a forradalom közbejöttével akadt fi. Palkó István-

') Az armalis szavai ezok : habentee respöetum fideliiatia, servítioruin-

que fidelium Pauli Száva nunc in oppídu Zilak degentis augustissimae

domui, charaquae nostrao Transylvania? tana ia persona sna, quain in majori-

bua ab eo potisaimum tempore, pro relictis Patriae soae Graeeiae
laribas, Transylvanieas aalutasset oraa. tf

ete.

*) Errl az eredeti resolutio Száva Sándor árnál M --Vásárhelyen.
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nak leánya Zsuzsa Simándy Lajosné 105 éves korában halt meg

Ördög-Kúton.

Az 514. lapon Száva Istvánnak nem kászonyi, hanem kápolnai

Kakucsi Máriatói gyermekei Gábor és Karolina közül Márton
kitörlendö.

Ugyan azon és az 515. lapon Krisztina nak második férje

nem gróf, hanem iklódi Toldalaghy Ferencz volt.

Széchi család. (535. lapon). Azon Széchi család, mely Zemplin

megye nemesei sorában áll, és Bodrog-Keresztúrban lakozónak iratik,

1627-ben II. Ferdinánd király által Széchi G y ö r g y katona személyé-

ben nemesítetett meg. l
) És czímerül egyik fölemelt lábával kövecset

tartó darut nyert.

Sléusy család. (Szilágy-Szécsi f) A Szilágynak is volt ily

nev családa, mely Közép-Szolnok megye Szécs nev helységét

bírta.
2
)

Már a régiebb idben oklevelekben eléfordulnak, melyek szerint

1412-ben Ferencz a Tompusnak nevezett Tamás fia (de Zych)

továbbá János, László és Miklós Lörincznek fiai a nevezett

helységnek bittokosai voltak.

1555 ben említetik Zéchy Tamás. A XVII. század végén élt

György, kinek családa ez :

György 1693.

(Gúthy Judit)
i
— —

*

1

András Judit Zsófia Bora

f (Bangó (Sombor? (Csatáry
Dobay György) Jánosná) Jánosne*)

Ezen Györgynek és nejének zálogba* adja Dancs László a ma-

gyar és oiáh-csaholyi, orbói , csányi , n.-paczali , érszentkirályi , ákosi,

érkávási, ilosvai és perecsenyl jószágait 8 évre 250 m. forintért 1693-

ban. A család ma már kihalt, ösi birtokát Szécset a Guthy család fi és

leány ivadékai birják jelenleg.

Siéll esaládböl (575. lapon) élt Menyhért 1828-ban Ns,

Vissen Soprony megyében és azon megyének alszolgabirája volt.

Szeleniczky család, 1725-ben élt László, kinek neje Hont

megyében Alberti Ilona volt, Alberti Jánosnak Gyürky Máriától

leánya. 3
)

') Szirmay C, Zemplin not. top. 116. 117.
7
) Décsey Miki. kózL szerint
3
) Sz.-benedeki conv. Fasc. 89. nro 24.



924 SZENTGÁLY— SZENICZEY,

Szentgály család. Közülök János 1828 ban Máramaros vár-

megye fszolgabírója volt.

Szcntgyörgyi cs. (621. lapon). Tán ugyan abból József
1706-ban Szatmár vármegye szolgabirája , 1709-ben dicatora volt. *)

Sieniczey család. Nyitra vármegyei eredet. Törzsfészke azon

megyében Kis-Szenicz helység, hol curialis birtoka volt. A czimeres

nemes levelet 1626. évi martius 16 án II. Ferdinánd királytól kapták

Szeniczey Gyfcrgy, János és Pál testvérek. A czimeres nemes
levél elször Nyitra megyében 1635-ben hirdettetett ki.

A család Szeniczey máskép Bárány névvel is élt,*illetöleg s z e-

niczei Báránynak is neveztetett, és ez okból e munka Lkot.

179—180. lapján e családról volt már némi töredékes említés téve, és

ott, egyik Nógrádba és fíontba származott ág ivadéka megemlítve.

A család a múlt században fleg a protest. egyházi pályán több

nevezetes tagot mutatott föl : ilyen volt az érintett helyen említett sze-

niczei Bárány G y Ö r g y, ki Soprony megyében Beleden született, ki

Jenában. Hálában járt az egyetembe, hazatérvén Gyrben tanitó, in-

nen n.-vázsonyi, majd végre dörgi ev. lelkész volt.
2
) Több munkát

írt, 1740-ben adta ki fordításban Rambachnak „a gyermekek nevelésé"

röl
a

, ugyan ott és akkor „Az augustana confessio" czimü munkáit.

Kiadta jobbítva 1741-ben Arndt az igaz kereszténységrl írt négy

könyvét Vásonyi M. fordítása után. 3
) Legnevezetesebb munkája „Az

uj testementom u
fordítása, mely Laubanban 1754. nyomatott.

Eltte Jenában tanait Bárány János, Tolna megyébl 1737-

ben. 4
) Szintén az egyház-irodalmi téren tnt föl szeniczei Bárány

Pál, senior és varsádi prédikátor, (szül. 1748.) ki a Szent-irá&nak

bet szerinti fordítása által némely meghomályosított helyére való vi-

lágoskodó lámpást adott ki 1787-ben,

A család egyik ága Soprony megyébe költözött , családi közlés

szerint ez Györgynek a nemesség szerznek fia György volt, ki

Beledre telepedett, onnan vévén nt a nemes Takács családból ; e sze»

rint az említett György, a dorgicsei tudós ev. leikész is e György

ágából származott.

') Szirmay Szatmár várm. II. 185. 137.
a
) Horányi, Memória Huug. I. p. 114. és Nova Memória 284. Magyar írók

Életrajz gyjt. I. 21.
s
) Sándor István, Magyar könyvesház 98. lap.

*) Haau, Jena Hung. 59.
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A család egyik ága, mely Györgytl származik , s melynek itt

családfáját is közölhetjük; nemességét Gyr megyében 1755. jan.

19-ón hirdettette ki. Tolna megyétl 1803. máj. 4-én, ') Pest megyé-

tl 1841. nov. 20 án kapott a család nemességérl bizonyítványt. *)

És a táblán álló III. Pál Tolna megye eltt 1819. jun. 14-én azt is

igazolá, hogy a családot nem a Bárány, hanem jogosan a Szeni-
czey név illeti, és azóta a család a „Szeniozey alias Bá-
rány" nevezet helyett egyedül a Szeniczey nevet viseli.

A család nemzékrénde 3
) következ :

György

György János T. Pál
1626. armálíst kap- 1626. közszerzö. 1626. közszerz,

György

j_.
%örgy

András János István. György. Mária József
orvos. superint. (Fürds teng.

íTpál. TáuTsT"
1 István

)
k*PSt

Katalin. III. Pál György. József. János. István. Teréz. Anna.
ügyvéd
Tolnában

f f (Vetsey
Antal)

, — ——

|

Stefánia IV. Pál Emília Fereacz. Eduárd. Gusztáv Fáni. Judit
kir. felváltó

törv. sz. biró

___ , __
(l. Kis Eleonóra.

SSíTjorifa Cecil. Sre7áDÍfc"3fc«S
% ^ernhoffer Ida)

9»£IS- /u i 2. S<F ° cd

2 2T2T (Balassa a.o £ g.

"S3 UUán) íí-^8

1-tl Jen Mól Gusztáv Etelka Pál. Eugén> János. Laura,
f (Szilvásy

László)

A táblán állók közül III. Pálnak fia Gusztáv a királyi válté

feltörvényszék bírája Pesten, több jeles váltójogi munka szerzje.

A család czimere — mint említve volt— a paizs udvarában b á-

r á n y zászlóval, fölötte nap, hold és csillag.

Szent lváuyi család. (L. Szent-Iványi a 613, lapon). Azon
hiányoknak és hibáknak, melyek e terjedelmes családnál eléfordul-

*) Jegyzkönyvi 447. szám alatt.
a
) Jegyzkönyvi 2061. sz. a.

*} Családi közlés szerint.



926 SZENT IVANYI.

nak, kipótlására és kiigazítására nézve x következket keii ide ik-

tatnunk :

A 625. lapon Ádámnak Gönczy Annától származó ágán Mihály-

nak els neje után második neje volt Andreánszky Zsuzsanna. Ennek

testvérétl Józseftl és Sughó Magdolnától származott Ferencz-
nek, ki Bihar megye tbirája volt, és nül teleki Balogh Katát bírta,

ágát a mostani ivadékig módomban áll kipótolni, mint következik :

Lajos
Bihari
fszbiró

f 1840. sept. 16.

(Súghó Magdolna

f 1864. Bato-
nyán)

Rozália

t 1863.

(Marossy
László)

Ferencz, A;* a 625, lapon.

Bihari tbiró

(teleki

Balogh Kata)

Francziska
(Verner

Sebestyén)

Czeczil

f 1863.

(id. Szacsvay
Imre

f Piskicsata 1849.

Kálmán
sz. 1828. f 1850.

honvéd kapit.

Gábor Alexandra Sándor

f 1835. f sz. 1832.

lak. Batonyán
(Balta Ida)

sz. 1841, f 1864.

Adorján
sz. 1849.

Zsigmond-János
sz. 1868. f 1863.

Mária Magd.
sz. 1864.

László
(Szölló'sy

Julianna)

László
sz. 1868.

Lajosról a 632. lap 3. sorában van említés. Ennek fia a most

Batonyán (Csanád várm.) él# Sándor, 1849-ben a forradalmi lpor

gyárnál volt alkalmazva, 1851 ben a császári hadseregbe besorozva.

1861-ben Csanád megyei aljegyz és a batonyai járásban esküdt.

A 626. lapon a III. táblán álló Bálintnak Kubínyi Máriatói ki-

jelölt fiaSándor nem halt el magnóikul, mint neve alatt a kereszt mu-

latja, és mint a 633. lapon is állítva van, hanem 1707-ben Varannón

Zemplin megyében harminczados volt
;

és a Rákóczy forradalomkor

Lengyelországba menekülve, egy fiát hagyott maga után Mátyást,

ki a mostani él Zemplin megyei ágat aiapítá , következ nemzék-

renddel :

Bálint, ki a 626. lapon.

1658.

(Kubínyi Mária)

Sándor
1707.

ÍLMátyás.

Imre.

t

Rafael. Mátyás stb.

Folyt. a köv. lapon.
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Mátyás, ki az elbbi lapon.

Gábor
Zempiini fpénztára.

(HocflayMária)

Károly
sz. 1780. jaa. 16.

Zempiini alispán

(csicseri Orosz Fáni)

Vincze Róza Mária
sz. 1811. apr. 30. (Szerdahelyi hajadon

val. b. t. tan. János) f
septemvir.

E táblán álló Károly az, kirl a 640. lapon volt említés, ki

1821—31. Zemplin megyei fszolgabíró, 1832-tl másod-, 1831—43.

els alispán volt, és Miglészen szül. 1780, jan. 17-án- Nejétl csicseri

Orosz Francziskátói három gyermeke Vincze, Róza és Mária
maradt. Ezen említett Vincze az, ki össze van tévesztve a 636. la-

pon a másik Zemplin megyei Vinczével , kirl alább. Ezen Vincze
szül. Zemplin megyében Málczán 1811. april. 30 án

;
1830-tól 1835 ig

Zemplin megyénél al és fjegyz , innen kir. helytartósági titkár,

eközben 1827-ben cs. kir. kamarás, majd (mintegy 1843-tól) helytar-

tósági tanácsos, 1850. után Buda-pesti kerületi cs. kir. fispán , utóbb

visszavonult, 1860. után és jelenleg is a hétszemélyes kir. tábla el-

nökl bírája és val. bels titkos tanácsos.

A 629. lapon Zsigmond fiának Pálnak, ki 1821—24 ben Liptó

megyei alispán volt, neje nem csicseri Orosz Fáni volt , mint

ott tévedésbl áll, hanem Okolicsányi Judit, Ennek egyik fia V i n c z e

az, ki Össze volt tévesztve a másik Vinczével a mostani hétszemélyes

táblai elnökl bíróval , és Pálnak fia ezen Vincze az, ki, mint a

636. lapon a 2. és 3. sorban áll, Liptó megyének 1831-tl fjegyzje

volt, jelenleg pedig a Szent-Iványi osztatlan birtokra nézve Liptóban

nemzetségi director.

A család czímerére nézve meg kell jegyeznem , hogy értesítés

szerint a czímervértet tartó két bányász az összes nemzetségi czí-

mert illeti.

Végül a 640. lapon alulról 2—4. sor , mely K á r o 1 y ról szól,

miután ennek helyét a családfán már kijelöltem, elhagyandó.

A mi netán tévedés, és hiány még ezután is maradna a család-

táblázaton, azokra nézve, miután a nemzetségnek egy pár kitn tag-

ját adatok szolgáltatása és kiigazítása végett sikertelenül kértem föl,

egyedül ezen mély hallgatagságnak és hosszú késedelemnek tulaj-

donítható.
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Szentkirályi család. (Bugaczi), A 650. lapon hibásan van az

érszentkirályi Sz. családhoz függesztve a bugaczi Szentkirályi csa-

lád, melynek végs nemzékrende ez

:

László
s«. J764. f 1833.

septemvir
(szádi Sembery Júlia)

Móricz László
sz. 1807. Hont. v. foszbiró

Pesti alispán 1839-45.
s követ

most orvostr.
Ödön. Kázme'r.

Kálmán. Albert.

Szent-Dliklóssy család, (a 656. lapon). A családfán álló Ist-

vánnak, 1714-ben Gömör alispánjának neje Tornallyay leány

volt. Ettl gyermekei a megnevezett Antalon kivül még Ferencz,

ki báró volt és kihalt, és egy leány, ki Pletrich László neje volt.

Szeöke cs. (óvári) a 664. laphoz egyik Mihály meghalt 1825.

jan. 16-án. Egyik Lajos szül. 1807. april. 3-án. Egyik József
1825. körül. Alsó Fejér megyében árvabiró volt.

Szepessy cs. A 670. lapon Mártonnak (1698.) nejétl Tornallyay

Borától leánya volt Krisztina Máriássy Lászlóné.

A 671. lapon álló Sámuel bárónak fia Antal, meghalt 1817.

aug, 1-én.

Szeréiny cs. (691, laphoz). Kiegészíthetjük a nemzékrendet

következleg:

Mihály
159S. nógrád

szbiró

(S6j Zsófia, özv. 1602.)
*"""

Bálint 16027"
1

György

István János
1705. (Nagy Mária

TTT —iJTT""
1 öav - 1663

András Mária ,
* '-

x

(Gyura Bora) (Osibius Judit özv. 168G. 94.
~~

1 János) (egresi Nyáry
Gáborf 1811.

volt fjegyz
(disznósi Horváthi Anna)

Imre)

Lajos Antal
(Kubínyi N. fadószed
Ethre N.) kir. tan. f 1859.

(boldogházi Kiss Anna)
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Szilassy ©8. (Szilasi és Pilisi). A 718. laphoz kiigazításul és ki-

egészítésül adjuk : a család törzs Szilassy Fábián volt, ki Vinczének

a váczi püspöknek testvérét 1 1 o n á t birta nö% tehát Szilassy György-

nek a püspök Vincze nem testvére, hanem nagybátyja volt Fábián-

tól a családfa *) így sarjadzott le :

Fábián de Szilas

(Ilona)

I. György

I
1451. 1456

Bálás
1474, 1522.

Ágata
1451.

I. István
1601. 1622.

Ferencz.
1536. 39.

I
*

!

II,György
1562.

Mátyás
1522.

Ilona
1522.

(V
T
iezmándy
Miklós)

Kata
(gercsei

Melegh
Ferencz
1593.)

Fruzsina
1652,

(ns. apáíhí

Rat&y Mih.)

Margit Dóra
1601 --2. 1607.

(Gyulay János)

I. András 1633.

(Libercsey Julianna)

II. István 1640. 56.

(N. Judit)

II. András 1670. Bora Judit

Heves, Nógrádi alisp. t f 1653. eltt
1684—1690.

(peth falvi Petho'

Anna)

III. István Dávid Judit

(Darvas 1705. Kandóné
Zsuzsi özv. 1705. hadnagy 1734.

i t

Pál
1725.

Ferencz
1734.

Ádám
1734.

-——
-i

György Anna Erzse Júlia

Pál 1724.

(Báxezay
Krisztina)

Judit

(Gellén Sándor)

Mária
(Fáy Zsigm.)

Zsuzsi
(Battik

Sándor)

Klára

t

U kd&m László Sándor Zsuzsi János

1755. 1755. 1755, (Paky 1755.

(szántói László) (Szemere

Szabó Mária) Mária)

U*d folyt. 7 19. lap. I* folyt. 719. L
I. tahién. U. tábl.

Sfály €S, 7B5. lapon az utolsó sorban említett György 1636-

ben II. Ferdinánd királytól Veszprém vármegyében Anyán pusztát

kapta kir* adományban. z
)

») Szilassy Jánosnak és Józsefnek folp. alatt Szilassy Zsuzsa é» Klára

ellen visszahelyezés utján Losonca Tugár iránt 1791. jun. 20-án indított perbl.

*) Liber Kegius folio. 196.

MA.aYABOB8&A6 csjuládjj. x. kot. 59
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SíirbiilA cb. (nádosdi és v.-buuyadi) György 1848- eltfit Hu-

nyad megyei írnok és táblabíró. Péter Almaselen birtokos.

Szita cs. 755. lapon a családfán Imrének a csákvári lakosnak

fiául hibásan áll I. J á n o a, e helyett I. A d á m teend.

A család czímerét — mint a 756. lapon leírva áll ~~ mutatja itt

a metszvény is, mely helyérl véletlenül elmaradván , itt közöltetik

:

Sllávy CB. a 765. lapon a 13. sorban hibásan áll János, mert

az József volt, és így ez ugyan azon József, ki a családfán a

762. lapon áll, mint Szlávy Antal rnagynak Spirk Luizától legidsb

fa, melynél fogva e tévedést így kérem kiigazítatni.

Szoiiibathy cs. 800 lapon az V. táblán álló Józsefnek Kla-

•zy Idától gyermekei kimaradtak, ezek azok : Mari, Angyalka,
Dezs és Aranka, mint a 801. lapon megneveztetnek. Némely
egyéb sajtó hibák részint a 801. lapon, részint a sajtó hibák közt e kö-

tet végén vannak kijavítva.
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Még Pótlék

:

Sebestyén cs. A 118. lapon említett Sebestyén Gábor egykor

Veszprém megyei f ügyész és követ, legutóbb nyugalm. országos cs.

kir. f törv. széki ülnök, szül. 1794-ben Debreczenben, hol akkor atyja

István lelkész, utóbb Pápán tanár volt. Nevezett Gábor mhalt Pesten

1864. april. 4-én, *) Családja Veszprém vármegyei, és Kocsi el
névvel él. Gábornak nejétl Szke Judittói gyermekei: Pál és An-
tal, kinek Kenessey Kornéliától leánya Ida. Gábornak testvérei

Klára Búzás Pálné, és Károly, kinek nejétl Brukker Herminá-

tól gyermekei : Zsigmond, Gizella, Árpád, Ilka és Kor-
nélia.,

Szapolyay cs. Azon kételyeknek, melyek e család származását

illetleg a 486—488. lapon eléadattak, eloszlatására nyomós adatul

szolgál a boszniai káptalannak egy 1369. évi oklevele,
2
) melybl vi-

lágosan kitnik, hogy e család egyik se 1369-ben de Zápolya (tehát

csakugyan nem de Kapla) János Pozsega megyében birtokolta

Borostyánt is. Leánya Kata, Klára stb. Innen kitnik Istvánüy ál-

lításának helyessége, mely szerint a család Pozsega megyei eredet

volt.

E kötet nyomatása alatt halálozások :

360. lapon említett : Sréter Horácz meghalt 1864. nov. 26-án

eltemet. Surányban.

351. lapon eml. Sréter László meghalt 1864.

464. lapon eml. Szalay László m. akad. titoknok és jeles törté-

netíró Salzburgban 1864. jul. 17-én Eltem. Pesten.

536—537. lap. Gr. SzécSen Adolf f Bécsben 1864* nov.

91 1. lapon eml. SebesEmil mint polít. fogoly véletlenül meglövetett

1864. dec 2. Pesten.

') L. életrajzát és képét Vasárnapi újság 1864. 15 szám.

*) Az eredeti oklevél a Veszprémi káptalanban, közölve Történelmi tár

II. köt. 101. lapján.

59*



A tizedik kött tartalma.

Sáaghi család .. «

Sáar cs

Sáarosy cs. ...
Sáary es. (Vámosi) .

Sabaudiai . _.

S&bHk, S&biicska
Sachs
S&dányi ....
Sáfár (gyulai) . . .

Sáfár, lásd Pasztorovics
Safarics lásd Sapharieh
Bafi (saíiházi) . .

Sagani ....
Sághy (sághi) .

Ságby (karanss- .^fai)

Sághy (dormáudházi)

,

Ságody cs. ...
Saigó
Sajgó .....
Saíní-Aulaire . . .

Saint-Quentin Bigot .

Sajler

Sajnovics ....
Sakabent ....
Sakara
Sala (éaiaki) . . .

Salaburg ....
Saladinus ....
Salamon (alapi báró)
Salamon (Cs.-Várdotfalvi)
Salaky . . .

Salatiki ....
Salbeck
Sales ....
Salgay . .

Saigó ....
Salhausen . .

Salis ....
Salius .

Salix ....
Sáli
ii** nj~i.->; ni-
.. bi. i iC L . . .

illys

Saliu

S&lmea

Lap.

. 3

8
9
10

Salmis
Salom 4

Saloinváry
Saltzer lásd Kolosvárv

4Saly ......
Samarjay ....
Sámbokréty .

Sámboky ....
Sámé . . 1 . .

Sámi
Sámphir (Sampbirovics)
Sándor (elavniczai) .

Sándor (ságkfai)

Sándor (gyárinathai)

Sándor (cs. sz. domokosi
Sándor (kénosi) .

Sándor (farczádí)

Sándor (sz. léleki)

Sándor (Jánosfalvi)

Sándor (lokodi) .

Sándor (oláhfalvi)

Sándor fmagurai)
Sándor (derzsi) .

12 Sándor . . .

Sándorházy (Gencsi)
Sanka (Föl-bárti)

13Sankó(Sankóházi)
Sánsz ....
Sáatba . .

1 5 Sánta < Cs. tusnádi)

)05 Santha (Sóváradí)
15 és 905 Sapharics .

17 és 905 Saponara .

18Sappl . .

— Sarády
Sárándy
Sardagna .

OSárdy . .

iSárficzky .

ic?&r«i . *

•Sárfi .

20 és OOSiSárics . .

' árka .

— [Sarkady (sarkadí)

Sii&arkaái . . . .

Lap.
21

21 és 905
22 és 905

. 25
. 29

stb)

. 30

. 31
31 és 905
40 és 905

. 43
. 44

46 és 906
. 47

48

49 és 906

! 50

50 és 906
. . 61

. . 52

52 és 907

52 és 908
53 és 908

53
54

908
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Sárkándy • . .

Sárkány . . .

Sárkány . . .

Sarkóczy ...
Sárközy (Nádasdi)
Sárközy (Káli)

Sárközy (Tegdíís)

Sárközy (Dobokai)
Sárközy (S. berkeszi)

Sárközy (m. k. Forray)
Sarkudy .

Sárlaky
Sarlay . .

Sarmasághy
Sarnóczay
Sarnovczy
SaroHyányi
Sárossy (n. sárosi)

Sárossy (k. sárosi)

Sárosy (pókai)

Sárpataky
Sartorisz •

Sarudy
Sárváry .

Sáry . .

Sasa . .

Sasady
Sáska .

Sass
Sassényi .

Sásváry
Sátor . .

Sauer .

Saurau
Sauska . .

Savai .

Sávolyi
Schaffgotsch
Schallée .

Schaliaoberg
Scbalvignoni
Scbarlacb .

Sebedéi
Scbedras .

Scheffer .

Sehebovics
Sebellendor?
Sehexrmiezky
Scbeuk
Scberffenberg
Scberscbleifer
Sfiberz .

Schilseo
Sebindler (1. Sindler is)

Scbirding .

Scbirl . .

Stibiwny .

LapA
55 Scblacbta

65. és 909
59

79

80 é

61
62
64
67

68

70
71

72
73

74

76

78

79

909
79

79 és 909
s909

81

82
82 és 909

82
83
84

84 és 909

86

87

87 és 909
87

Scblaun
Scblechta .

Scblik .

Sebloissnig
Schlosberg
Sckmerzing
Scbmink .

Sebmidegg
Sebmidiia .

Sebmid
Scbmidt .

Sctaidt
Scbmikel .

SebulHár .

Sebmittk .

Scbnée
Scbneberger
Sebneider .

Scbobeln .

Scboicz
Scbopf
Scborn
Scbüföuatm
SchöBbora
Scböabölz .

Scbrantz .

Scbraad
Scbrembser
Scbretter lásd

Scbröfl .

Sebubáoy ,

Scbado
Scbuester ,

Schubajda
Sebumaaka
Scbumicbraszt
Seburmann
Schustek .

Scbuster .

Schusteracbiz
Scbüez

85Scbürer .

Sebw&ebbeim
Scbwaeboda
Sebwartner
Scbwartz .

Sebwarxeitberg
Scbweidler
Scbwertner
Scitovszky
Scopek
Scultétv
Sebastiány
Sebbey '

,

Sebe .

Sebe (martonoöi)

Lap.

87 és 909
88

89

90
91

96
9G

Sréter

94

95

909
909
97

98
100
101

102

103

104

106

10?

109

111

U2
114

U5
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Lap.
115 és 910

. . 115
118 és 931

Servánszky (Szervánszky is)

Sessényi ......
Sessi .

Sebes (Zilahi) . . .

Sebesy (bolgárfalvi)

Sebestyén (kocsi)

Sebestyén .' 118 és ölliSetéth . . .

Sebestyén (kpeczi; 120 Sewcsik . .

Sebestyén (Zetelaki) .... -jSextius (v. Sexty)

Lap.
166

123

124
128

Sebestyén (fancsali)

Seb
Sebk -
Sebk (sz. miklósi) . . 120 és 911

Seczanácz 120
Szeczujácz 121

Ssdel —
Seeberg 122

Seethal . . .

Seethal
Seevald
Seewaldt .

Segesváry
Segner
Segney (lápispataki)

Segur ....
Seibcrn
Sejper ....
Sekék ....
Sekl ....
Seldmajer .

Selenich .

Selevér
Selindy
Sellyeby . . .

Sellye ....
Sellyey . . .

Sembery (senaberi) ..... 129
Sembery (szúdi) , 132
Semsey 135

Sennyey 142 és 911

Senye .150
Sennyey
Seníz —
Seöres - —
Seper —
Sepsy 151
Séra —
Serb —
Serdagna (lásd Sardagna) . —
Serédy —
Seregéli 157
Serényi -

Seres 161
Seres (ízsépi) —
Seres (szécsi) 162
Seres (vajas di) —
Serföze —
Serm&ge —
fcerpilius 165 és 911

Serty 166

167 és 111
. . 168
. . 170
. . 171

. . 171
. . 912
. . 175

Sey
Shuttovics

Sibai .

Sibrik .

Sídlay
Sickingen
Sidenich 176
Sidó —
Sidy . ..' —
Siesy —
Siess 177
Sigér 913
Sigmond (sz. mihályfalvi) ... —
Sigmond (enyedi) —
Sigmond (lemhényi) —
Sigmond (sz- királyi) .... —
Sigmond (kkösi) —
Sigray(gróf) 177

Sikátory 181

Bikátoris —
Sike —
Siketh —

-

Siklóczy , —
Siklódy 182
Siklós 913
Siklóssy 182
Sikó —
Sile 183
Silling —
Silló —
Sillobod —
Sillye 184
Silyey —
Silvester —
Silvester ftarcsafalTi) .... —
Silvester (komollói) —
Silzl 185
Sima —
Simándy 185 és 913
Simay 186
Simény 188

Siméoyfalvy . 190

Simeonovies —
Simig —
Simkó 191

Simó 191 és 914
Simon (f. ri) 193

Simon (barbáesi) —
Simon * 196

Simon (bethlenfalvi) . 19 f

Simon (górgényfalvi) .... —

>
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Lap
Simon (dézsfalvi) ... 197 és 914
Simon (bonyhai) 914
Simon (k. potyáin) 198
Simon (sz. királyi) —
Simon (bibarczfalvi) ... —
Simoncbich 198 és 914
Simonfalvi 198
Sirnonffy 199
Simonovics . ..... 200

Skultéty lásd Scultéty
Skuchich ....
Soboky ....
Sófalvy (etédi) . .

Sófalvy (sófalvi) .

Sófalvy ....
Sobár

'

Sohonnay ....
Sokorav (mkép Dorkó)
Sóky ". \ P

. /

Lap.
. 254

255

156Simonovics 201

Simonyi (vitézvári) — Soklyósey 261
Simonyi (Simonyi) ... . . 202|Soldos (runyai) . . 261 és 917
Sina (hodosi, báró) 208jSolnai

Sinay 210|Soltész

Sinczendorf 213
Sindler ........ —
Sinka —
Sinkai ... —
Sinkovich (Rorvath) . . .

—
Sipeky (paksi) 214
Sipos 218
Sipos 219
Sipos ....
Sipos (márkosfalvi) —
Sipos (gálfalvi) ' —
Sipos (léczfalvi) —
Siraky (siraki) . . . . 221 és 914

266

267
270

272

Sólyagi
Solymossy (u. váradi) .

Solymosy (sz. udvarhelyi)
Sólyom (koloni) .

Sólyom (cs. gyergyói) .

Somay 272 és 917
Somborv 276 és 917
Somy 282

l;0 Somja 283
Somkády —
Somkereky —
Somlya —
Somlyay221

Siráki (zutoi i) 223 Somlyay (ró'di)

Sirchich 223 ée 914]Somlyay (cs. somlyói)
225

232

Siver

Sirmiensis

Siró .

Sirokai —
Siskovics 233
Sissai 234
Sissak 235
Sissányi 235
Sissáry 235 és 916
Sisskó 235
Sisvay . —
Sitéry . 236
Sitkoy —
Sitra ......... 240
Sivák . . —
Siván —
Sívó —
Siwkovics —
Skabel —
Skalb —
Skarbala —
Skaricza ........ 241
Skárosi —
Skenderlics —
Skerlecz . . . . . . . .242
Skolonícs 244
Skrabák —
SkutyicB . . <<554

Somlyay 918
Somlyó'di 284
Somody —
Somoghy ..... . . —
Somogyi (derghi, karcsai) . 284 és 918
Somogyi (gyöngyösi) . . 288 és 918
Somogyi (perlaki) . . ... 292
Somogyi (Gedey) 294
Somogyi (mohai) —
Somogyi (holiósi) —
Somoskeöy —
Somosy . 297
Somsicb . 299
Sonau 804
Sonnensteiu —
Soos (sóvári) —
Soós (poltári) 811
Soós (elo'tejedi) 313
Soós —
Soós 314
Sóos (bádoki) —
Soos (széki) ....... —
Sóos (vásárhelyi) —

-

Sóos (Szabó) —
Soproni —

•

Sorban . —
Soro 815
Soros * . , —
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Lop.

Sorsich 315

Sóry .'
~

Soteriua 316

Sovány • • —

*

Bonchea 318

Só'ji (ai) —
Söneaberger 319

Sörös 319 es 919

Brös 321

Sörös —
Sötér • • • • —
Sövéítybázy 3i2

Sövényházy —
Spáczay 323 e*s 919

Spaidl .328
Spanochi .

—
Spanyol ........ —
Spányik —
Speeh . ....... —
SpetkiaB . . * 329

8píelmarni
Spinola
Spielenberg
Spiesz
Spicziár
Spíesieb 330
Splényi ...... 831 & 919
Spolky 393
Spolaricb ........
Spóner . . ....
Spornay ....... 341
vSréter ........ 342 éV9l9
Stachó ........ 354
Stáhly . .

Stainer
Stainlein .

Staiieiovics

Stanislavicb

356
356

Stepbanides
Stepbanóczy
Stepbanovits
Stepbanovits
Stepp .

Stercz .

Sterka Sulucz
Stermenazky
Sternberg
Sternegg
Sterufeld

Stettner
Stibor .

Stiefftel

Stift .

Stipsiez

Stockhammer
Sioj&novits

Stojanovits
Stojanovits (laczun

Stojcsevits

Stojkovies

Stopani
Stotzing
Stöfónger
Stóbr
StSssél Had Steöszei

Straaser .

Strázsy
Sirausemberg
Strba .

Strebel

Streit .

Stresemley
Strigner

— Strilícb

359 Stringer

—IStrobei

Stanissauljevich 360Strobel

StaBÍssavlevieh — Strobel

Staiikovieb — Stróbl

Staükoviea — Strosser

StanBitb 361 Strucz .

Starhemberg ....,..— Sfcubeck

8tatilio .363
Stavács
Stsffanies

Stegner
Stebenics 364
Stembacb .

Steinieber
Stelczer ........
StéTik .365
Stella

Síenczel 365 é« 919
Steöszel 366 e*s 919Styruni
Stopon 365'Suba

Stubenberg
Stummer .

Stupicaky
Stur . .

Sturléez
Stnrman
Stürgkh
Stürmer
Stvrtnik .

Styaszny .

Styavnáczky lásd Tbolt

Lap.

367

9

369 ét 919
369

370
372
373

374
375
376
919
376
377

376 t:3

378
92Ó

378

920
379

380

381
382
386

387

388
389
390
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412

Lap.
Subieh (Brebiri) 890
Subich (Nagy Koloui) .... —
Suchodole 391
Sudarovics —
SufFa Balasovics —
Sugh ........ —
Sughó (kazsüi) —
Sufaayda 392
Suhajdy ........ 395
Sujánszky ....... 398

Suky 399
Sulcz ......... 402
Sulyok —
Sumberi 408
Suplaiszky —
Surányi 409 és 920
Surányi
Surány .

Surmann
Sry (mk. Gálos) ..... 920
Susa 410
Susani 411
Suakovicz —

-

Sutba . —
Sutlich —
Sutoris —
Suszták «—

Suvics . .

Süköfld (teremi

Sükösd (sz. királyi) ....
Sümeghy .......
Süt (Fábsics) 413
Süt ;
Süt
Sváby . . . . . . . 414 és 920
Svabovszky
Svaj«zer , . , 414
Svaidl ........
Svartner .......
Svastics rbocsárí) . . 415 és 920
Svastics (csécsényi) . . . ; .415
Svehla ........
Svertner lásd Schwertner . .

Svoboda lásd Szvoboda . .

Symándy 416
Syprák .......

Sz.

Szabady (Lbnckey) 418
Szabady (Bérei) 419
Szabadhegyi
Szabados (mkép Gúth) . . .

Szabadszállásy
Szabay ....... 420
Szabó (abrudbányai) . . .

Szabó (almási .....
Szabó (altorjai)

Szabó (árkosi)

Lap.

Szabó (barátosi) 420
Szabó (baróthi) 421
Szabó (baloghi) 422
Szabó (battaszéki) —
Szabó láed Czecze 42S
Szabó (bágyoni) —
Szabó (bassenyei) .... —
Szabó (bethleni) ...... *-*

Szabó (bibarczfalvi) —
Szabó (böszörme'nyi) . .

—

•

Szabó (Csorvási) —
Szabó (Csik szeredai) .... 424
Szabó (Csengeri) 425
Szabó (Sz. Mártom) ... 425 és 921

Szabó (esik sz. Mihályi .... 426

JSzabó (czófalvi) —
4 10 Szabó (dalafalvi) 427

Szabó (dalnoki) .... . . —
Szabó (d- sz. mártoni) .... —
Szabó (Egyed) . . .... . —
Szabó (Ekecsi) —

•

Szabó (erd csanádi) ... —
Szabó (fclvinczi) ...... 427

Szabó (fnyi) —
Szabó (fogarasi) .... . . —
Szabó (gönczi) ...... —
Szabó (halásztelki) —
Szabó (harasztkereki) .... 428
Szabó (Horváth) —
Szabó (Hölcbich) ..... —
Szabó (illyefalvi) -»

Szabó (irsai) .
—

Szabó (karácsonfalvi .... —
Szabó kemenczey —
Szabó (kezdi polyáni) .... —
Szabó (k. vásárhelyt —
Szabó (keresztszeghy) .... —
Szabó (k. jakabfalvi) .... 429

4i5|Szabó . . . —
Szabó (Láczai) —
Szabó (Lévaj) ...,..-—
Szabó (cr»éhi) —
Szabó (mohi) .480
Szabó (n. ilkai) —
Szabó (negyedi) •—

*

Szabó (nyéki) ....... 483
Szabó (partai) ...... 434
Szabó (patróhi) —
Szabó Palumby —
Szabó (péterfalvi) —
Szabó (petri) ........ —
Szabó (Petrusevicb) —
Szabó Poharicb —
Szabó Pap ....... —
Szabó rajkai —
Szabó (Raczkéy) .... 435
Szabó Sárói ..... —
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Szabó (Seres)

Szabó (Siklósi) .

Szabó (Sárvári) .

Szabó (ez. gyorgyi)
Szabó Simon .

Szabó (sarkad i) .

Szabó (Sárpataké
Szabó Rácz (süllyei)

Szabó (Szálai)

Szabó (Szakai) .

Szabó (Szánthói}

Szabó (Széesenyi)
Szabó (szentjóbi)

Szabó (szatmári)

Szabó (Székely) .

Szabó (ezémeredi)
Szabó (Szepesi)

Szabó (fczojja)

Szabó (hosszúéthi)

Szabó (tejfalvi) .

Szabd (turóczi)

Szabó (udvardi) .

Szabó (nzoni)

Szabó (vágási)

Szabó (veszprémi)
Szabó (Viski)

Szabó (Zágon^
Szabó (g. zaláni) .

Szabó (zetelaki) ,

Szabó (borsai)

Szabó Berekovics
Szabó Décsy .

Szabó Csepre?hi
Szabó (doborgázi)

Szabó-Imre
Szabó (iklódi)

Szabó (Kovács)
Szabó (kisfaludi)

Szabó (magyarbéli)
Szabó Szr
Szabó Szüts . .

Szabó ....
Szabó ....
Szabó ....
Szabó ...
Szabó negyféle

Szabó ötféle

Szaboszlai . ,

Szacsvai .

Szaday . . .

Szadeczky
Szadlis . . .

Szaidel

Száibely . .

Szakács (sz. erzsébeti)

Szakács (krasznHi)

Szakács (Kis magarai)

441

446
447

448 és 921
449

45;}

Lap.\ Lap.
4S5|Szakács 453
— Szakáesy —
—jSasakadáiy . —
— 'Szakáll 454.

436 Szakái (váradi) —
—jSzakál ík. jókai) ..... 455—'Szakállos —
— jSzakmárdy —
— jSzakmáry . . —
— Szakmáry 456
— jSzakmáry (kövendi) .... 457

439 Szakmáry (Szakmári) . -
Szakmáry ........ —
Szakmáry —

—'Szakolczay —
— Szakoly 458
442!Szákony —
—jSzalácsy , 458 és 921
— Szalaházy 458

—jSzalánczy . —
— Szalárdy 461

Szalatnoky . 462
Szalay (kerecscni) ...
Szalay
Szalay 464 és 921

443 Szalay 465
—jSzalay . . .

—
— iSsatay . 466
—'Szalay ... —

Szalay —
Szalay nmtségbeliek .... —
Szalatnyay ...... 468
Szalbek lásd Salbeck is. ... —
Szálé 469

Szalfi -

Szalgháry —
Szalkay 470

Szalkányi 471

Szallaky —
Szállásy —
Szállér —
Szállicfl 472
Szallopek —
Szalmásy —
Szaló 473

Szalóczy —
Szalóky —
Szalontay —
Szamaróczy 474
Szambó 475

Szamecz —
452iSzamosi —

Szamosközi 476

Szana —
Szancsali —
jSzandrik

— Szanics ,
—

444

445
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Szathmár-Némethi
Lap.

Szaniscló 476 és 921

Szánky 477|Szathmáry
Szántay
Szánthó 478
Szántó (naznánfalvi) . . . . —
Szántó (radnóti) —
Szántó (n.-enyedi) —
Szántóházy —
Szányi —
Szapáry gróf '

. . 479
Szaplonczay 485
Szapolyay 486 és 931

Szappaucsy • 491

Szappanos . •
—

Szarakány —
Szar&esevics 492
Ssárasy —
Száraz ..,...'... —
Szárazberky 493
Szárhegyi 494
Szarka (kövesdi) . . . . . . —
Szarka (bugyi) 921
Szarka lásd Zárka 494
Szartóry
Szarukán 495
Szarvady (szarvadi)

Szarvady (botházi)

Szarvasy 498
Szász 499
Szász (szemeriai) 500
Szásss (illyefalvi) 501
Szász (ilenczfaivi) 502
«zász (bágyoni) .

Szász (kövendij .

Szász (komollói) .

Szász (malomfalvi)
Szász (mészkö'i) .

Szász (brassói)

Szász (kolozsvári)
Szász (udvarhelyi)
Szász (m.-iklandi)
Szász (vargyasi)
Száfszfalvy 504
Szászkó
Szászy
Szászy
Szászy (apaji) ......
Szatbmáry Király 506
Szathmáry Pap 507
Szathmáry illés 510
Szathmáry Kádár —
Szathmáry (szeredai) .... —
gzathmáry (enyedí) . . . . .

—
Szathmáry (m .-vásárhelyi) . . —
Szathmáry (toldalagi) .... —
Szathmáry (légeni) -—

Szathmáry . . f . , . . —'Székely (os, sz. imrei)

Száva
Száz
Százady
Szbiskó lásd Zbískó . .

Szebeni
Szebenyi
Szecsányi
Széchenyi (gróf) .

Széchenyi (szécsénkei) .

Széchy (R. Széchi és lindva

Széchy (Gálszéchi) . .

Széchi
Szécsy (Szilágy-Szécai) .

Szécsen (temerin! gróf) .

Szecsey
Szecsdy
Szecze
Szedliczky ....
Szedmáky ....
Szedlniczky ....
Szegedy (m. szegedi)

Szegedy (dombai)
Szegedy (pesti) .

Szegedy . .

Szegedy (hidegvízi) .

Szegedy (gy. fejervári) .

Szegedy (alvinczi) . .

Szegedy (n. enyedi) .

Szegedy (zetelaki) .

Szegesdy .....
Szeghi kis . ...
Szeghy
Szeghy (tridworei) . .

Szeghy
Szegh
Szegner
Szeiff ......
Székely (ormosdi, kevendi
Székely (lisznyói, kiiényi)

Székely (borosjenöi)

Székely (n. idai) .

Székely fdobai) . . .

Székely (siményfalvi) .

Székely (a. rákosi, tordai)

Székely (Adámosi) . .

Székely (p. keresztúri) .

Székely (k. sz. királyi) .

Székely (sz. iványi) .

Székely (csikfalvi) , .

Székely (benczédi) .

Székely (bibarczfatvi) .

Székely (rétyi) . . .

Székely (dalnoki)

Székely (kezdi sz. léleki)

Lap.
511

51 1 és 921
516

517

525
528
535

535 és 923
923
535
537
538
546

547
550
561

552

553
555

556

559

662
563
564

565

568
569

570
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Székely (sz. sombori)
Székely (dombi) .

Székely (abrudbányai)
Székely (rákos di)

Székely (cs. rákosi) .

Székely (felvinczi)

Székely (n. bányai) .

Székely
Székei? ....
Székely (Németh) .

Székely (vízaknai) .

Székely eealádbeliek

Szék
Saekér ....
Szekeres . .

Szekeres ....
Szekeres ....
Szekeres (m. madarasi)
Szekeres ....
Szekeressy
Székesfejérviíry . .

Széky(Pap) . . .

Széky
Széky (peteki) . .

Széky (széki)

Széli

Szál (nyaradtól) .

Szél (haraaztosi) .

Szeldmajer
Szele (sz.-balázsi)

Saeleczky (szeleczki)

Szeleniczky .

Szelényi ....
Szelepchényi
Szeles (kisjaczi) .

Szeles (udvarhelyi telekfalv

Széles (szécséayi)

Szelesényi
Szelestey . .

Szélesy
Szeli (Csepelényi)
Szelindy .

Szelistevich . .

Szelle ....
Szelniczy (majdani)
Szélyes . . .

Szemenics
Szemere (szemerei)

Szemere (íz. királyi)

Szemerei (répcze szemerei)
Szemeriai .

Szemes
Szemetey .

Szempezy
Szempery
Szén . .

Szénái (bályogi Hegen)

574 és 923
576

Lap.

570

571

572

573

574

577

923
580
582
583
587
588
589
591
594

595

603
604

$05

Szénásy (n. váradi stb)

Szenczy
Szende
Szendrey .

Szendrey .

Szendy
Szenessy .

Szengyel ,

Szeniczey .

Szennyesy
Szentall .

Szenté
Szenté . .

Szentes
Szentes (k. baczoni)
Szenthey (szentéi)

Szent Andrásej .

Szent Andrássy .

Szent Annái .

Szent benedeky .

Szent Gerliczei .

Szent Gothárdy .

Szent Gáiy . .

Szent Györgyi (és Bazini)

Szent Györgyi . . . . 62 L a

Szent Györgyi (sz. Györgyvölgyi)
Szent Györgyi
Szent Györgyi (rápolti)

Szent Györgyi (egeres!)

Szent Ilionay

Szent-Imrey .

Szent-ívácyi (liptó sz. ív.) . 623
Szent Iványi (sz. iv.)

Szent Iványi (sepsi sz. iv)

Szent-Tványi (iklód sz. iv.)

Szent kereszti ' .

Szent-kereszti (zágoni) .

Szent-királyi (sz. királyi)

Szent királyi (komjatszéghi)
Szent-királyi (sepsi)

Szent-királyi (Kis sárosi)

Szent-királyi (bugaczi)
Szent királyi (pálosi)

Szent-kiriák ,

Szent-Lászlóy
Szent-léleky .

Szent-margitay .

Szent-Máriay
Szent-mártoni
Szent-mihályi
Szent-miklósy (primóczi) . 656
Szent-miklóssy (sz. miklósi

Szent-Miklósy fíválay) .

Szent-Miklóssy (szkefalvi)
Szent-Pál (homoród sz. p.)

Szent-Pál (kolos sz. p.) .

Szcnt-Pály (novaji)

Lap.
608
610

611

612

612

613
614

615

925
615

s 925
622

és 925
641
643
645
647

649
651

928
652

655
656

és 928
•658

659
662
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Lap.

8zent-Pétery (románfalvi) . . . &>3
Szent-Pétery (sajó sz.-p.) ... —
Szent-Pétery 664
Szent-Pétery (zalathnai) ... —
Szent-Taniássy —
Szennyes —
SzeÖcs —
Szeöke (óvári) .... 964 és 928
Szép 666
Szepesházy —
Siepessy (négyesi) . . 928 és 667

Sa&epesy (bethleiifalvi) . . .' .. 678
Szepetky .

—
Széplaky (krasznai)

Széplaky 679

Széplaky (széplaki) 680
Szepsy —
Szeptenszky . 681
Szercheky .682
Szerdahelyi (szerdahelyi) ... —
Szerdahelyi 1. Zerdahelyi ... 683
Szerdahelyi —
Szerecseny (mesztegnyöi) ... —
Szerecseuy 684
Szereday —
Szeredy 686
Szerelem —
Szeremley ....... 687
Szeréiny . . . . . . 690 és 928
Szerencsy 692
Szerényi (Solus) 693
Szervánszky —
Szerviczky —
Szesztay —
Széyald —
Szevesztrényi 696
Szeyfried —
Szidor 697
Szigethy —
Szigethy (Tóth) 698
Szigethy (Ciyula) —
Szigethy (galaczi) 699
Szigethy (polyáni) 700
Szigethy (n.-szigethi) .... —
Szigethy (csehi) ...... —
Szigyártó —
Szikonya 701

Szikra ........ —
Szikszay —
Szikszay-Kis 702
Szikszay (szikszói) —
Szikszay (sz.-újlaki) . . T .

—
Szikszay (sz.-királyi) .... 703
Szikszay (n.-bányai) .... —
Szikszay (gy.-fej érvári} . . .

—
Szikszó ... .... —
Szikulár —

Lap.

Sziíády 703
Szilády (geilénfalvi 704

(horogszeghi) .... 705

(sz.^somlyói) .... 708

(piskárkosi) . . . * 710
712

Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágyi

Szilágy"

Szilágy
Szilágy
Szilágy
Szilágy
gzilágy
Szilágy
Szilágy

713
(szedlicsnai)

(ákosfalvi) —

*

(kocsárdi) 716
(báró —
(veresegyházi) . .717
(sz. -föld vári) . —
(radnótfai) —
(f.-bányai) —
(dézsi) —
(gogány vár.) . . . . —
(sepsi sz. gy.) .... —
-Nagy 718Szilágyi

Szilák
Szilassy (pilisi) . . . . 718 és 929
Szilassy 721
Szílay 722
S/ilcz —
Sziller —

•

Szilley —
Szilva (baroki) —
Szilvágyi —
Szilvássy (Cseszeliczky) . . . "—

Szilvássy . 732
Szilvay (bellai stb.) —
Szilvay 734
Szilvay ('Grallovics) —
Szily (n.-Szigethi) —
Szily (f.-szopori) . . .735 és 929
Szily 736
Szily (n.-enyedi) —
Szina lásd Sina —
!Szina . —
Szincsák 737
Szindy „ —
Szinyéry —
Szinyey lásd Meraa —
Sziny lás Ziny —
Szipoly —
Szira .... .... —
jSzirbína 930
iSzirmay 738
'Szirmieiisís 754
!
Szita ('saflai) 751 és 930

j
Szita lásd Zita 756
jSzivák —
|
Szívós —
jSzivy 767
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Lap.
Szkacsányi 757
Szkalka 758
Szkárosv —

760

Lap.

Szklár
Szkuba
Szlábigh .

Szlábur
Szládek .

Szladovich
Szlama
Szlatényi .

Szlávík
Szlavikovecz
Szlávy 76 L os 930
Szlobodnik
Szlopnay
Szlopnay 766
Szloazár —
Szlotta —
Szluha —
Szluka 769
Szmathana .... .

—
Szmetana —
Szmertich
Szmidek
Szmit (Kovács) -•

Színi ísek

Szmodiss * 771

Szmrecsányi —
Szmrtoik 773
Szobek (báró) —
Szobi Szálai . . ... . . 774
Szobonya —
Szoboszlai Tótb 776
Szobi 777
Szochor . —
Szodoray —
Szórja (Szabó 783
SzoKolay —
Szokolóczy —
Szokoly (szokoli stb) . . . .786
Szokoly 790
Szokoly
Szokolyay — . Szövérdfy
Szoldán ...
Szolga (vargyaai)

Szolga (Várfalvi)

Szolnoky .

Szomay
Szombath . ,

Szombathfalvy

Szomódy (Hetei) 808
Szomor —
Szomordoky —

75i> Szónay —
Szonda .

—
Szondy .

* .804
Szondy —
Szongor —
Szontagh —
Szonté 840

— Szopós —
76l|8zorád —

Szotóczky —
Szotyory ,841

765 Szováthy -

SzCB —
Szca •

. . 8t2

Szó'cs (n.-ernyei) -

Szcs (k.-vásárhelyi) .... 843
Szó'cs (körösi)

Szó'cg (zetelaki) •
—

Szöcs (oláhfalvi) ~—

-iSzcs (kolosvári) —
770 1 Szcs (n.-váradi) —
—

j
Szó'cs (dévai) 844

-
|
Szó'cs (kovásznai; —
Szgyény —
Szke 860
Szke —
Szke (péterfalvi) 851

Szke (gelenczei) —
Szke (magyarosi) —
Szlinczey ... . •

—
Szilsy » —
Szllsy (h.-szllsi) .... 852
Szöllössy (n. szölló'si) . .

—
Szllsy (Dévai) —
Szllsy (Szabó 853
Sznyi (Bogyai ) . . . '

.

—
Sznyi (Nagy) —
Szörcsey (Szörcsei) —
SzÖrcsöki —

— i Szörényi

791

Szombathelyi . . ... 795

Szombathy (Kies) ... 797
Szombathy . 793 és 930

Szombathy Cseh ... 802
Szombathy (péterfalvi) . . —

856
Sztánkay
Sztackó . „ .'

Sztankóczy .... . .
—

Sztankóczy ....... —
Sztankováubzky . . .

—
Sztanyó 857
Sztáray (gróf) . . . . .

—
Sztarikovszky 87

1

Sztárnay —
Sztárok .... .... —
Sztaroveczky .... . . —
Sztarsy .

—
Sztary .872



943

Sztekbló . .

Sztojka (báró)

Sztojaaovics .

Sztopkovicsrf .

Sztraka
Sztrakoniczky
Sztranyavszky
Sztrányay
Sztratimirovich

Sztrázsay Lásd Strázsay
Sztriha
Sztrisics .

Sztrittey .

Sztrogy
Sztrokay .

Sztraez
Sztruhár .

Sztaparich
Sztupavszky
Sztuptriczfcy

Szubszky .

Szuchevics
Szuchodolszky
Szucsáky .

Szucsánszky
Szucsányi
Szucsios
Sz&dy .

Sznhányi .

Szuhay . .

Szulinyi

Lap
y

I Lap.
872JSzló(szúlói) 889
873 Szóló v. Szálló —
874|Szulyó .890

Szulyovszky lásd Sirmiensis . .
—

Szutneray * —
Szunyogh (jeszeniczei budetíni ) .

—
875 Szunyogh (Szunyogdi) .... 896
876 Szcs (baracskai) 899

Szcs (mk. Balogh) —
- Sztics 900
— Sztics —

877 Szcs (Czecze) —
— Szcs (Katy) —
—

-
j

Szcs Szabó ....... 901— Szügyi —
879 Szk 902— Szüll —
— jSzürtey —
— jSsttrszabó —
880 Szüry —
— Szvasíics .

—
— Szvaty —

881 Szvécska —
Szveíelszky 903

382 Svetics —
Szvetlóyszky —
Szvoboda —
Szyoboda 904

884 Szy —
886|Szyuy —
Ss9]Szyro —



Kiigazttandók a X. kötetben.

Lapo$u Sorban Eelgett Olvasandó

4t a táblán Kutass Eszter Kutass Julianna

49 26 bitokosok birtokosok

66 32 Salanky Gábor nak Salánky M ó z 3 e s nek
__ 3- jegyz. Gábor Mózses

68—70 mindenütt Sármagsághy Sarmasághy

68 utolsó

7
35

Bels-Szolnok Közé p-Szolnok

69

74
n t»

Fels megyében
n n

Fels-Fejér megyében
__ 36 Bokán Bokajon

119 5 országgylésen kihagyandó

133 26 György mhalt 1665. febr. 3

151 5 bárczai brassai

274 a táblán Szent-Iványi Klára Szent-Iványi Kata
496 5. sor II. János 1170. 1770.

502 31 1604. 1703.

515 21 grófToldalagay iklódi Tholdalagby

516 22 Hétkáton Hetáron

605 9 Bels Szolnok Közép-Szolnok

609 8 pócsai Nagy borsai Nagy
623-641 a hibák és tévedések kijavítva a pótlékban 925 —527. lapon.

646 a táblán VI. Ferencz IV. Ferencz

731 3. sor 1695. 1595.

—

—

6 1509. 1609.

755 a táblán 7. sor I. János 1. Ádám
Ács798 13 Vacsi

16 tán kihagyandó

799 6. a táblán István József

7. - Sándor szül. 1776, szül. 1770.

800 IV. táblán Sznyi gönyi
_ V. táblán Sándor szül. 1776 1770.

V. táblán Veronka sz. 1829. 1831.

_ végsor Ferencz Francziska

814 7. sor és Paulina után Anrélia teend
816 a táblán Ilona szül. 1862. Gabriella szül. 1863.

_ Ilona után teend' Kati szül. 1864.

817 15. sor 1711. Az 1711.

__ gróf báró

822 végízen Mária után a f elhagyandó

és Ágnes mán teend a meghalt
825 17. Ágnes Mária él

836 5. jelenleg volt.










