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£»áal cft&lád. (Fels-ri). Vas vármegye azon hatvannégy

családainak egyike, melyek 1 582~ben Rudolf királytól nevezett megyei

Fels-r helységre királyi j adományt nyertek.

Kzl&k Paál János í£29 ben Vas vármegye táblabírája.

Tán ugyan e család ivadéka volt azon Paál József is, ki mint

Nógrád megyei Karancskeszi nemes iQu említetik í 722-ben a nagy-

szombati növendékpapok közt.

Paál nev a GömY, Dics-Bodrog, és Zeaaplin megyei nemes

családok közt is említetik. lá$á Pál család,

Paal caalad. (Bareti ) Háromszék! székely eredet, Elnevét

azon széki Barót-ról irja. Egy ága Alsó-Fejér megyébe származott, és

ott tagjai megyei tisztviselk voltak. Benjámin sok évig megyei

fjegyz , meghalt í816-ban. Nejétl Komáromy Júliától gyermekei

Ferencz, Benjámin és Eszter, ki Zudor Zsigmondné volt

F e r e n c z megyei pénztárnok volt, meghalt 1880-ban , nejétl

Grillyén Ágnestl gyermekei Imre és E mi 1 i a Buda Elekné.

_ Imre Alsó-Fejér megyénél elbb al-, 1849'ben fszolgabíró

volt. Néhány év eltt elhalt nejétl Csóka Rózától fia Imre.
A család elddei közül János, hagyományilag 1707. mart,

28-án II. Rákóczy Ferencznek M.- Vásárhelyen fejedelemmé lett vá-

lasztásakor ennek részére csatlakozva , Magyarországba jött , és itt

megtelepedett , azonban maradékairól — legalább az erdélyi ág tagjai

— semmi biztosat nem tudnak

Az elésorolt&k izrendje *) következ

:

Benjámin
megyei fjegyz

f 1816.

(Koraaromy Júlia)

Ferencz f 1*30. Benjámin. Eszter
m. pénztárnok (Zudor Zsigmond)

(GiUyétt Ágnes)

Imre Emília
volt fótsbiró ÍS49. (Buda Elek)

tfária f

)

Imre

*) Török Ant közi.



4 Paani, — Pat/.oiay

Paani család. Lehoczky szerint 1
) Paani Miklósnak fiai

Bernát é3 Kristóf Abauj vármegyében kölcsönös Örökösödési

szerzdésre lépnek 1512-ben a Pogány családdal Bolytár Boly (Zemplin

várni.) és Paan és Szlcske (Abauj várni.) helységek iránt. Nvérük
Margit Csáholyi Pál neje, kitl a Tarkányi család leány-ágon

származott.

Paár család. Paár János 1757-ben M. Teréz király-asz-

szonytól kapta czímeres nemes levelét, 2
) mely szerint czímere függ-

legesen kétfelé osztott paizs , a jobb oldali ezüst udvarban zöld téren

vörös ruhás magyar vitéz áll , csizmája sárga , zsinórzata , öve arany,

fejét vörös tetjü prém-kalpag födi, vállain kaczagány függ le ; oldalán

fekete kard-hüvely; balkezét oldalához támasztva, jobb kezében kivont

kardját villogtatja; a baloldali kék udvarban egymás fölött hármas

aranycsillag ragyog. A paizs fölötti sisak koronájából két kiterjesztett

fekete sasszárny között dárda-nyelre feszített vörös zászló leng. Fosz-

ladék jobbról ezüstvörös, balról aranykék.

Paar család. A hazafiusított családok közé tartozik. Paar

Rudolf az 1625. évi 66. törvény czikkben nyerte a honfiusítást

Utóbb 1655. évben Paar Ferencz-Ernesztet fogadták az

ország rendéi a honfiusítottak közé. 3
)

Pacassi csa 1ád. Pacassi János, Károly, József és

Henrik bárók az 1 836. évi országgylés által vétettek be a hazafiu-

sított nemesek közé. 4
)

Közlök János tábornok volt. Özvegye szentgyörgyi Hor-

váth Anna

Pacsay család. Pachay néven ismeretes azon László, ki-

nek nevére hamis pallosjogi kiváltságlevél gyártatott. »)

Vas vármegyében Pacsay F erencz 1757. máj. 21-én Szombat-

helyen kelt gylésbl nemesi bizonyítványt kapott.

Paczolay család. Nyitra vármegyébl ered, és azon megyei

Paczolaj helységtl veszi nevét. A XVII. században czímeres nemes

levelet nyeri.

Tagjai közül Nyitra vármegyében megyei tisztviselk közt leljük

*) Stemmat. II. 267.
2
) Coilect. herald, nro 70.
9
) 1655. évi 119. törv# ez.

•) 1836 : 47. törv. ez.

5
) Tripartitum II. 14.



Paczolay &

Paczolay (xytirgyttt, ki 1659— 1G6 l-ben azon megye szolgabi-

rája volt. ')

Nyitrából Nógrád és Hont megyébe is átszármazott a család és

jelenleg fleg e k<;
t megyében székelnek.

Családfájuk Györgytl kezdve, ki Sambokréty leányt vett nül,

ép ki által a szügyi Orbonás család leány-ági ivadékaivá válván, Nóg-

rád megyei Szügy helységben is részbirtokban örökösödtek, követke-

zleg sarjadzott szét

:

György 1660.

(Sambokréty Magdolna)

István

György.
1755.

Bora
(Várkonyiné)

Kva.

János
< Dezaeriozky

Mária)

Sándor
1755.

(Ficsúr

Jaiia)

Auna
(Korodinyi
János)

Krisztina

(Golenicsné)

Mária
(Szernyei)

Teréz
(Mihályi
L&josné)

János
(NVN.)

Gergely
Demémfeu
postamester

Gábor.

Benedek
exjesuita.

Zsigmond (éi)

(N. N.)
i

—^~t 1

Antónia
(Dolivazky Félix)

Erzse

(Hoytsy
Lajos)

Apollónia
(Sobestyéu

László

Jakab
B.-Gyarmaton
posta mester

1810. f 1859. táján

(Miliálkovics

Petronella)

JN. N.
(N,N.)

János
volt hon ti

követ IS47.

Elek
Démenden.

László

volt szbiró.

Pál f
(Rakovszky
Angelika)
r

~"PáI
S'/.ügyben.

Cyrus Kázmány Narczi Mária. Ilona JákC i 1356
11832. táján, ntlen. 1861.62. (Komáromy ügyvéd

Nógrádban Imrené) lak. Szgyben
csendbiztos ( Lostei ner
(N. N.) Mária)

N. N. X. N

Benedeknek eb neje Stummcr Erzse volt, de ez meghalt 1791-

ben raagnélkül.

A osalád czímere a paizs kék udvarában zöld téren ágaskodó z,

nyakán nyillal átlve. A paizs fölötti sisak koronájából oroszlán ágas-

kodik ki, els jobb lábával kivont kardoi tartva Foszladék Jobbról

aranykék, balról ezüstvörös.

*) 1659 : 130. törv. c;



6 Paeaviai. — Paczétti.

Pacxolai család. Erdély kihalt családa. s
) Els ismert tör-

zse Paezolai János 1520. táján élt, és feleségül háportoni Forró Ilo-

nát tartotta. Ipa Forró Márton (vagy Mátyá3) Í552. jul. 26-án rész-

birtokos volt Vecserd , Rovás . Gezse , Eis-Enyed, és Martontelke fal-

vakban, így birtokossá vált e család házasság utján is, de si birtoka

ts kétségkívül volt a két (akkor egy) Fejér vármegyében. E megyé-

ben Sz--Benedeken birt Kristóf 1583-ban. *)

1680. köri özvegy Mikesné az erdélyi unitária eklezsiák dúsabb

jóltevje.

MikoIa
5
valamint Benk *} is, amaz a „n ominatissimarum

familiarum def. serié s"ben
?
az utóbbi florentissirnae et specta-

btles famíliáé .fölírat alatt említi a Paezolai családot. Kvárinál mind

a három sorozatból kimaradt. — Családfájuk következleg ismeretes :

János
(Forró Ilona)

1560vtájáK.

Bora Kristóf
^Toroozkai Ferencz) (1. Horváth Kata

2. Veres Anna)

1-tí Erzse látván Péter 1664. Bora 1680.
(Somlyai Mihály) Gyrffy (£-«'• (1. Rapronczav György

Ilona) Bora) 2. Mikei Mihály)

Paraonai család. Ismeretes közlök Paczonai (de Faezona)

Máté i573-ban egri kanonok , zabolesi fesperes és helyettes (vica-

rius), ki 15$#-ban mármiut énekl kanonok a nyolczados törvényszék'

hez biróul neveztetett. *)

Másik Paczonai Márton szintén egri kanonok 1596-ban s
),

midn Egervára ostromakor a törökkeli átadási szerzdésre egyik biz-

tosul választatott; 6
)

Pftcxótti család. (Böki f) Elnevét tekintve, miután Böki
helység Sáros vármegyében fekszik, a családot azon megyébl szárma-

zottnak véljük. Föitünésük a XVI. század közepére esik , midn böki

Paezoth Jánost 1557-ben Sáros vármegye alispáni székében találjuk 7
)

fJgy látszik — vele egykorban élt böki Paezoth Zsigmond. Ennek

') Mikola Hiat. geneal Traniylv.

*) Régi magyar nyelvemlékek H. 303. 304.

*) Benk J. Transyiv gcn. I. 521-

«) Hodor K. közi.

*) 1586. évi 30. törv. ez.

*) Schmit tévedva Pákai Jón ah Mártonnak véli.

•) Istvánffy 2685. kiadás 451. lap.
r
) Leboesky Stercunat. I. 203.



Paeftéth.

két neje volt , els Pongráoz Ilona , a második Sconyey Anna. Zaig«

mondtol következ ivadék vette származását

:

*

I. Zsigmond
16Ö0

(Pongrác* Ilona

2. S'-'nyey Anna

)

1-161 Krisztina
(Semsey
Gillyén)

Erzse
(Raszla-

vicxy
Mihály)

II. Zsigmond

György
t 1651.

András
katona

t 15S3.

(Balassa

Mária)

János
(Bánffy
KaU)

I Ferencz
Zeni plin

v. alispán

(Balassa)

Anna)

5 •» 5

111 Ferencz Jodit
1607.

t

Sándor András
162$. f

(Deres Anna)
r—*-—" -

1

IV. Ferencz Anna 16G4.

jesuita (Petfeft Zsigin.)

f 1640

II. Fere
(Petróczy
Judil)

(1. Dóczy
András

t 1620.
2. Sennyei
Sándor

1629. 1630.

Ss-g
/-v-^ 5

tor4 ?'•
**££.^CTÍp-m
2 8 **í

5r^ •

'l^s
c*< §
t?&
-o *?^^

Mária
(l Dea6ewfly János

2. Fekete László)

Anna
(Berthcty
Sándor)

I. Zsigmondnak fiai közül II. Zsigmond 1601-beu az elbbi

évi adószámadási követeli a kamarától. ') Fiában György ben 1651-

ben fiágon megszakadt a család, miután az alább említend F e r e n o z

jasuita két évvel etóbb múlt ki.

András 1588-ban S/ikszónál harozolt , a Zemplin vármegyei

nemesség vezére volt. Meghalt J593. évbeu, midn Fülek alul téli

szállásra vezeté seregét. Eltemettetett Kaiüán. *) Balassa Máriától

bárom gyermeke maradt , kik ktfzl egyik (gy látszik Fereooz)
épen halála után közel idben született Fiai közül II. Ferencznek esak

leányai maradtak. Sándornak Deres Annától egy leánya Anna gersei

FethÓ Zsigmond zemplini fispán neje volt, kivel 1675-lg élt, a midón

férje meghalt. Testvére IV. Ferencz jesuita volt. Meghalt 1649.

aug 8-án Csejthén ; 8 benne ez ág is elenyészett.

János (I. Zsigmondnak fia) magnóikul halt meg.

I. Ferencz 1588-ban lett Zemplin vármegye alispánja. *) Ne-

jétl Balassa Annától fía III. Ferencz 1607-ben kapja Aradban Ku-
tast ég Macsát. •) de soká nehezen élt, mert utóbb semmi nyoma. Leá-

") 1601. évi 7. iörr.cz.

*) Sairmay C. Zemplin not hitt. 5*3-

•) Ugyan ott. 91.

•) Fábián Arad várra. 207.



& Padányl - Pais.

nya Judit elbb Dóczy András neje, ki í620-ban meghalván, már
1629-ben Sennyei Sándorné lett, ki veíe kapta Zempiinben Perbenyik

helységet, l
) és 163í-ben együtt emeltek Leleszen Dóczy Andrásnak

síremléket. 2
)

Padáaiyi család. Padány helységnek régi birtokos nemzet-

sége rég eloszlott Biró, Bodó, Kosár, László, Máttyus,
Szakái családokra. L. ezeket.

Pados család. Somogy vármegye sorában találjuk.

1672 ben Pados F erén ez nek és Tebery Istvánnak Pápán

Ujíajusi Márton zirczi apát ellen van dolguk.

Pág család. Arad vármegyében Pig Tógyer 1781. évi

mart. 20-án kihirdetteté nemességét.

Paget család. Angolországból ered. Ott született 1810. körül

Paget János esquire, ki 1832, után a szárazföldön tévén utazást,

i 836-ban sokáig idzött Magyar- és Erdélyországban, és e két utób-

biról igen jeles utti rajzot adott ki Londonban, mely német fordításban

is megjelent. Ezután állandóan Erdélybe telepedett, ós nül vévén báró

Wesselényi Polixenát, Erdélyben jószágokat vásárolt, a mezei gazda-

szat érdekeit buzgóan fölkarolta ; és különösen a lótenyésztés körül sok

hasznot tett Erdélynek Minden közhasznú vállalatoknál értelmes te-

vékenysége és buzgóságánál fogva uj hazájának egyik legjobb polgára

lön, miért is az !84%4ki erdélyi országgylésen honfíusítást nyert.

k forradalom uián visszament Angliába családjával együtt. Nevezett

nejétl, ki „ (J t a z á s-át Sweicz és 1 a s z o r s z á g b a nt; (Kolosv.

1841. két köt.) sziutén kiadta, egy fia ii v é r, az olasz hadjáratban

Garibaldi seregében harczolt.

Paina család. (Doroghi.) Közlök András a kir. közügyi

igazgatóságnál írnok 1815. köri, s talán ugyanaz m.-vásárhelyi hiva-

talnok 1843-ban. Ferencz számvev ugyanott 1846. köri.

Paip család. Paip György-Jakab az 1659. évi ország-

gylésen vétetett be a magyar honfiusítottak közé. 3
)

Pais család. (Bereczki.) Székely csaiád, melybl Bereczk vá-

rosánál idnként többen hivatalokat viseltek.

Pais család. Pais Mihály 1800 évben I. Ferencz királytól

kapta czímeres nemes levelét.

f
) Szirmay C. Zemplin. not. top. 331.

2
) Ugy*» ott not b.ist. 161.

Ó 1669. évi 133. törv. ez.



Pafczos. - Pajoi. »

Czímtr^ a paizs kék udvarában ágaskodó arany oroszlán , els

jobb lábával hármas kinyílt piros rózsát tartva A paizs fölötti sisak

koronájából szintén hasonló oroszlán ni ki. Fcszladék mindkét oldal-

ról aranykék. J
)

Paizoü család. Lásd Payzos cs

Fajazetovics család. 1757-ben M. Teréz királyasszony ái-

által neraesítetett meg. Czímere a paizs ezüst udvarában hármas zöld

halmon vágtató fekete mén , arany kantárral. A paizs fölötti sisak ko-

ronájából két kiterjesztett fekete sasszárny nyúlik föl. Foszladék mind-

két oldalról ezüstfekete. 2
)

Pajer család. Zemplin vármegye czímeres nemes családai

sorában említetik. 3
)

Pajerl család. Pajer] Mihály, és társai Asztalos Mihály,

Pesti Ádám , és Pajerl Rósa nádori parancs mellett Komáromy Péter

magvaszakadton Komárom városában curia birtokába iktattattak. *J

Pajor család. (Fels-Ori.) Vas vármegye azon csaiádamak

egyike , melyek 1582-ben a nevezett megyében Fels-Or helységre uj

kir. adományt nyertek. I. Zárnia cs,

Pajor család. (Tóth-IipeaeL) Jelenleg lakhelye Hont , Zó-

lyom , Pest , Krassó stb. vármegye. Eredetét e család Németországból

Regensburgból veszi; a mint ezt az alább említend, 1659-ben kelt

újító nemes levél tartalmazza. Közelebbi közös törzse a családnak Pajor

György volt, ki fiaival Györgygyei és Jánossal együtt azon már

elddeirl íiágon reá háromlott , valamint anyai ágon is nemesi vérrel

elegyedett nemességében, melyrl oklevelei az idk mostoha viszonyai

között elvesztek, L Leopold magyar király által Pozsony várában

1659. sept. 10-én kelt ujj itó czímeres nemes levélben megersítetett,

és Magyarország 03 kapcsolt részei nemességének sorába újólag beik-

tattatott. Ezen czímeres nemes levélben . mely 1660 febr. 26. napján

Zólyom vármegyében kihirdettetett. Pajor Györgynek atyja is

megemlítetik, a ki névszerint Baierla J á n o s~H e n r i k kapitány volt,

s mint ilyen Miksa király korában Báthori segélyére Erdélyben tábo-

rozott. Ennek atyja Zsigmond hasonlóan hadi érdemeket szerzett.

*) Adami Seuta gentil. tom IX.
2
) Ugyanott.
s
) Szirmay C. Zemplin nofc. iqp. 115.

*) Fényes Elek, Komárom várra. 89.



i* f**j*r.

Ezen Zsigmondtól fogva tehát bírjuk a családfát egész a jelenig ki-

mutatói, *) a mint következik :

Zsigmond
i
— -a-.

,

Baierla János-Henrik
kapitány 1590.

Pajor [. György
1659

i. János
1659.

II. György 1659.

f

III. György
(Gosztonyi Klára)

Ádám
(ftudnay Bora)

í
••' " ""• A

1

Imre
(1. Ballfíir Eleonóra
2. Thnránszky Erzae)

1-ti Ferenci 2-tól András
(Buday
Erzsej

János
(Körfchy
Éra)

László, ígnácz. Julianna.

í. Pál

(1. iUjmauans Éva.
2. Diósav Kata)

Ií. János
(1. Platky Eva.

2. Mosziiczky Erzee)

1-töl László. 2-tóí g ST w— - c «• 9
1-tl 2*suzsa. inna. 2-tAl Bora

(Gáforné)

I. Mátyás
(Balog
Rákhel)

Sándor,

t
Gáspár

(Bárczy
Bora)

a

II. Gáspár
1793.

(Lovcsánszky
Kata)

Bora
(Király Lajos)

11. Pál László
Piachy Júlia
2. Szelényi
Franciska
3. Dolesay n
Anna) Kata

József

(Kalmár
Janka)

U. Mátyás
(Szeléayi
Anna)

Antal Titus
szül. Í807-

raart. 2B.

Pest v. föszbir.

W W f P3
£ ^ < 2

István

(Miklós sz.lS2Lmáj.20,

László) Csatomián
ügyvéd

(Kgry Mária)

István. Ilona.

István MáíjAb.
iestór.

Zanzsa
(Záborszky
Sámuel))

l-tftl Sándor Tamás. Elek. 2-tól Károly 3~tóí János Anna Janka
1799- Testesben f r̂ T7IT^ Korponáa (Dienes (Appel J

biró, s ügyv. Miklós) katona)

fFriderika)

tiszttartó

(Kaakríay
Maria)

Pál stb.

Pál
ügyvéd.

Sándor,

t
Janka. Gáspár.

') Családi közlés szerint,



P*Jor. II

A család II. János fiainál III. Györgynél és Ádámnál
két fvonalra ágazott , ez utóbbi ág utódai Bars és Komárom várme-

gyében telepedtek meg. III. György vonala pedig jelenleg négy ágra

van oszolva. Ezek közül Gáspár ága a Pest megyei Szent-Endrén lakó

F a j o r-okból áll , kik közül Gáspár a múlt század végén az iroda-

lom embere volt, Kármán Józseffel nzUraniát azerkeszté, ós Men-

delsobn : F é d o r á t lefordítá ós kiadta 17S3-ban. Ennek fia T i t u s

(szül. Szent-Endrén 1807. mart. 28.) Pest vármegyének 1845-bcn al-

utóbb fszolgabírója volt

II. Pál ágazata Zólyom me-

gyében Korponán székel , kfczíílök

Pál 1849-ben bonvéd, 1861-ben

Hont megyei alkoím. telekkönyvi

iktató.

Ugyan ez ágból II Pálnak eta

házasságából született Ga Sándor
Temes varmegyében Gyarmatán

tisztartó Hont vármegyétl 1799.

jul. 29-én kelt nemesi bizonyítvá-

nyát Krassó vármegyében 1807.

aug. 10-én kihirdetteté.

László ágazatából József-

nek fia István született Nyéken

Hont vármegyében 1821. máj. 20.

ügyvéd, 1881-ben Hont megye al-

kotmányos fügyésze lön. Az irodalomnak buzgó kedvellje, sót e té-

ren apró dolgozatain kivül Wi t s c h l imainak foruitása által is föl-

tünteté nevét Birtokos Kis-Csaloraján.

A család ágost. evang. vallású, a szent-endrei ágat kivéve
;
mely

helv. hitvallást követ

A család elddeí még azon korban , midn nemességük meger-

sítésére 1659-ben armalist nyertek, Zólyom megyei Tót Laposén voltak

megtelepedve, hol állítólag egy utcza most is P aj or nevet visel. Ez

oknál fogva, s talán mivel azon városban valamely birtokjoguk ado-

mányilag is nevükre szólt , a család tagjai más Pajor családbéliektl

való megkülönböztetés végett T ó t-L i p o s e i elnevet igénylenek.

A osalád ozímere — mint a metszvény ábrázolja — a paizs kék

udvariban zöld tér fölött fehér lovon ül vörös mez fiatal magyar



ffc Pajor, — Payzos.

vitéz, sárga csizmában , vörös kalpagban , balkezével a ló kantárát , a

jobbal egy hadi botot (soeptrum militare) tartván. A paizs fölötti si-

sak koronájából ezüst egyszarvú emelkedik ki , szájában zöld boros-

tyán-koszorút tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Komárom vármegyében már ezen fölebb tárgyalt Pajor család

utóbbi megnemesítése (1659. év) eltt is voltak Pajorok. Nevezete-

sen ott Pajor Jánosnak kihaltával már 1635-ben Laky István éa

Móróez István Páth és Kis- és Nagy-Tagyos helységbe nyertek

adomány czimén beiktatást J
)

Vácz városában szintén laknak Paj or-ok, kik azonban ama czí-

meres levelet nyert Pajor Györgyön túl származhattak csak e családból.

Pajor család.. Pajor Lukács 1707 ben I. József királytól

nyert czímeres nemes levelet. *)

Czímere a paizs kék udvarában zöld téren álló arany búzakéve,

mely fölött jobbról arany nap, balról ezüst félhold ragyog. A paizs fö-

lötti sisak koronáján vörcs mez kar könyököl , három arany búzaka-

lászt tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Pajfltényi csaláfl. (Komáromi.) Fnevét tekintve Koma
rom megyei származású. Tagjai e században nagyobbára kormányszéki

hivatalt viseltek. Jánosnak fiai e század els felében Gergely pap,

Ambrus elbb katona, utóbb (1844.) Poroszlón kir. kincstári sómá-

zsálój János (1810— 20. években , a vallási alapítvány mocsári bir-

tokában számviteli hivatalnok (rationista), Sándor több megyei táb-

labíró és országos fpénztárnok. Meghalt 1844-ben novemberben.

ismert családfájuk következ

:

János

Gergely Ambrus János Sándor f 1845.
pap.

*

1844. 1820. oroz. fpénztárnok
kincstári hivat. kincstári (Stand Mária)

liivat
'

'. ! >:

Sándor. Mária.

Czímerök hosszában kétfelé osztott paizs, a jobboldali kék udvar-

ban els jobb lábával kivont kardot tartó oroszlán ágaskodik , a balol-

dali ezüst udvarban fiait vérével tápláló pellikán fészkén ül.

Payzos család. Zemplín vármegye czíraerleveles nemes csa-

láda. 3
) e század elején közbirtokos a nevezett megye Magyar-Isép,

Kolbása, és Kelecsény helységeiben. *)

') Fényes Komárom várni 132. 195.
2
) Colíect. herald nro 754.

•) Szirmay C. Zemplin not. top 1 15

*) Ugyan ott 247. 248. 280.



PÁk család. Szabolcs és Ugoosa vármegye nemes családai

sorában áll.

Ugoosa megyében e század elején Pák Demeter, és idsb s

ifjabb Pák László közbirtokosok Karútfalván ) , Pák Mihály
Komját és Rákócz helységben. 2

)

Pákay család. (Kihalt.) Ugy látszik : azonos a Pachay
név alatt irt családdal.

Pakay néven ismeretes Pakay Benedek, ki 1617- 1625. évi

septemberig kir. személynök volt. 3
)

Pákei család. (Pákei.) Székely o^alád Háromszékrl , Orbai

Gókszékbe kebelezett Pá ke helységbl veszi eredetét, hol „Tamás"
nevezet alatt létezett , s valószínleg ma is létezik. Az eldök egyike

Tamás Dániel költözött ki legelbb 1667-ben Toroczkóra s ott meg
házasodván , megtelepedett , és nejével Ekhárd Ilonával együtt ugyan

ott meg is holt. Ennek fia II. Ján os Kolosvárra ment tanulni, és az

unitáriusok Ítanodájában végezvén tanulmányait , hitsorsosai által a

küls akadémiákra küldetett. Hazajvén, az unitaria anya-egyház ren-

des papjává választatott , és ennélfogva állandóan Kolosvárra telepe-

dett , s vezetéknevi Tamás helyett a származási ,,P á k e i" elne-

vet kezdvén használni, alapítá b Kolosvárt ma is létez Pákei csalá-

dot, melynek nemzékrendc 4
) következ:

Pákei Tamás János
szül. 1604.

(déz*»alvi Veres Márta)

litván. I. József. Dániel Bora I. János
t f il. 1687. f 1684 (VidaMih.)

luk.. Toroczkón
(Ekhárd Hona)

11. János Zsnzsa
szül. 1(J82. f 1748 Ü. 1GS4
171^-tl Kolosvároti i doniból Osváfh János

i

unitaria egyház pnjija

(I. Eperjesi Judií
2. Almási Judit

3. Fodor Hedvig)

Folyt. köv. lapon.

) Sairmay C. Ugocsa 73
1

i Ugyan ott 36. S9

*t Lásd emlékezetét az országgylési végz-raényekben is.

•) Török Antal közi
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II. János, ki «s eléUi lapon.

szül. 1682. f 1748.

1712-tl Kolosvárotfc

uniiaria egykáz papja

(1. Eperjesi Judit.

2. Almási Judit.

3, FodorHadvIg)

1-tól II. József
srúl. 1717. f 1778.

kolosvári osztó bíró.

(Ádám Rázmán Hedvig)

2-tól Judit
szül. 1732.

(Fejéi-vári Sámuel)

3-tól Zsuzsanna
szül. 1734.

(kdim Rázmán
István)

11 í. János
szül. 17Ö6. 1 1822.

Rolosvár tanácsosa

többször f s kir.

bírája.

(ar.-rákosi Nagy
Judit)

III. József Hedvig
sz. 1759. f 1802. sz. 1764. f 1788.

az unitár egyh. (káali Hegeds
jegyzje, Koiosvártt József)

igazg. tanár

(Kovácsi Mária)

Bora
sz 1769. f 1831.

(sz-udrarhelyi
Szeles Lázár)

Sándor
sí. 1786. f 1816.

Kolosvári fjegyz
(Ferenczi Krisztina)

Sándor.

sz. 1816. f 1828.

Teréz
s? 1788. f 1810.

hajadon.

Krisztina

sz. 1798. f 1853.

(kövendi Gáaf Miklós
küküll/Si alisp,

Lajos
sz 1808.

kir. fökorm. fogalmazó
(Székely Teréz)

Róza Miklós.

sz 1845. f 1853.

Krisztina. Lajos. János.

Pakó család. (Haiolykai.) Hazája Háromszéken Hatolyka.
Köziök Márton 1844. korul a tordai sóaknánál tiszt János elbb

püspöki titkár, jelenleg ezínizetes esperes és koiosmonostori r. k. lelkész.

Fakouy család. (Pakonyi és Haraszti.) Pest vármegye ki-

halt családa Leboezky szerint. J
)

Pakos csalási Ldsd Paksy cs.

Pakot családi. (Szentlélek i.) Udvarhelyszéki birtokos esalád,

közlök István azon szék táblabirája s peur.tárnoka 1836-ban, s

azontúl is a székely keresztri unitáriusok tanodájának gondnoka.

Elek dulló-biztos 1815-ben, ifi. István ugyan az 1836-ban.

Pákozdy család. (Nemes-bükki.) Baranya vármegyei nemes

család, melybl Zsigmond (szül. Pécsett 1798. sept. 29-én) Baranya

vármegyében 1839-ben fszolgabíró és országgylési követ , utóbb a

pesti els bírósága váltó törv. szék elnöke.

Paksy család. (Pákosi f.) Tolna vármegye mezvárosa

Paks, hajdán Pá kos nevezet alatt volt ismeretes. Innen vette ve-

Stemmat.IL.dSl.



Palöy, 1&

zeiék- éaelönevet * nevezetes, de már kihaltpákosi Paksy család. Neve

hajdanában P a x y - nak is íratott. E1&6 tudható tttrzse 1 i v ó r , ki

I. Lajos királytól nyert az említett P á k o s r a adományt, és e helyrl

nevezte magát. ') Úgy látszik — elbb Apoetag-ról irta nevét. *)

Ezen Olivértl a család származási rendje annak magvaszakadásáig a
)

következ

:

Olivér

1345.

daPáko*

Ferencz
1381.

Leustak
1381.

Domokos
de P&koo

Miklós

I. Miklós 1422.
^i - — —

/

* —

i

I Imre 1422.

1. László
1422.

Ilona 1422.

(hóm. Drogét*
János)

Mihály I. János.

diofos Zemere f
belgrádi Szörényi bán
elesik Sarnónál 1515.

(Haraszthy Annii 1508)

Lásiló
1486. tárnok m.

I Imre
(Hederváry

1. Gáspár 1526.

Aradi fóispán

Ferencz.

r

II. János
Tolnai foiap.

kii*, tanácsos
elesett 1526

ÍFejérvári N.)

I

Balas
gyri pttsp.

elesett 1526.

Pál
1509.

(Hsgymássy
Krisztina)

r
'

>W«r. köv. lap

I. Lajos
1488.

(Parlajrhy^ Lnczia)

Judit
(Zichi

Benedek)

Luesia
(Gara
Lfirincz)

oi*.

111. János 1551.

Komáromi fisp.
1560. béré

(C-u/.v Sára)

I. György Lajos
(los. Bánffy

Sára)

Anna
(Bévay
Ferencz)

I

Bora
(esalai

Kende Péter)

V. János
(Sándor Fruzsina)

«zv. 1637.

Gáspár. Margit
( ] . Zeleméri

István

2. sámsoni
(K örössy Mihály)

PHsr.

t
III György 1689.

Tatai kapit.

(Gregoróczy
Krisztina)

Bora
(Ferrando
Zamaria)

IV. György
f

Mihály
t

Sára
(1. Amadé
István.

2. Mérey
ifj. György)

') Wagner Tab. geneal. t. XL1V
•) Fényes Geogr. szótár III. 185.

-•) Wagner id. hely. Összevetve a Geneal. auth- II. - továbbá * Cariatis

levéltárban lt>6 perbeli genealógia vai • valamint Lajos ágára »ézve Boesányi

contra Esterházy per 396. lap. És végre Mss. Mss föl. lat. woítj. Nyári Isi. gen.
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Pá! 1509, ki az elbbi lapon.

(Hagytnássy Krisztina)

Jób 1552.

(1. hom. Drugeth Margit)

1-íi Mihály 2-tól Miklós Pál 1608.

1583. szabolcsi (Dóczy
török fog. alisp. 1608. Erzse)

(Dóczy Anna)

IV. János II. György. Anna Sára Kata
(EdÖnffy f t (Nyakas (szolnoki

Judit) György) Jármy András)

László Anna Ny. Péter.

(Farka* Erzse) (Daróczy István)

Judit Klára -

(Becsky György) (Krompachi
Holló Zsigmond)

Olivérnek *) öt gyermeke volt, négy fiu
, és egy leány : 1 1 o n a

1422-ben már Homonnai Drugeth János özvegyo. 2
> A fiúk közül csak

Domokos nak ismerjük gyermekeit ; ezek Miklós és L á s z 1 ó
j

amaz Imre fiában kihalt. László pedig neuué Mihályt és

Jánost.
Nevezett Mihály, Zemere- nek is neveztetett , ennek neve

mellett némely táblázatokon 1453. évet találunk, és hogy e korban élt

legyen, annál valószinbbnek látszik, mert unokáit a XVÍ. század ele-

jén (1515. 1526. körül) látjuk szerepelni Ez oknál fogva nem merem

állítani, hogy e Mihály egy személy volna azzal , ki 1505-bcn a rá-

kosi országgylésen jelen voit
?
*) ki 1510-ben belgrádi és Szörényi

bánnak iratik *), és ki végre Gáspár öcsesével 1515-ben Sarnó alatt

esett el; 5
) miután azon Mihálynak táblázatunkon Gáspár nev Ha

igen, de öcscse ily nev nem volt. Mivel azonban mégsem lehetetlen,

hogy e Mihály életét Mátyás király korán végig II. Ulászló korá-

ban 1515-ig nyújtotta volna , és a táblázati adatok szerint neje Ha-

raszthy Anna volt , valószín hogy volt azon Mihály, ki 1515-ben

Gáspárral Sarnonál esett el. Az említett adatokon fölül Mihályról ol-

') A Paksyakat Baimátiából eredezteti Tubero libr- 4 Lelioczky szerint,

2
) Síirrnay C. Zemplin not. top. 77

3
) J^szay M. nemzet napjai 156.

*) Lelioczky StemmaO 293.
5
) Peth Gergely M. krónika 96. lap. Hihet, hogy Mihálynak csakúgy ;»u

volt Öcscse is G á s p á r , ki vele esett el, mert fia Gáspár, mint alább iátandjuk.

még 1526-ban is élt.



Pak*y. II

vassuk , hogy Haraszthy Ferencz 1508-ban némely javait Dóczy Zsó-

fia ') nejétl született leányainak Haraszthy Katának Lévay Cseh Zsig-

mondnénak és Haraszthy Annának Pákosi Mihálynénak és ennek Gás-

pár nev fiának örökösen bevallotta. a
) Mihálynak nevezett Haraszthy

Annától több gyermeke volt, kikrl mieltt alább szólnánk, meg keli

említenünk Mihály testvérét

I. Jánost is, ez 1518-ban a bácsi országgylésen II. Lajos ki-

rály mellé egyik tanácsosul rendeltetett. 8
) 1526-ban pedig Mohács

nál elesett. ft

) Utódai nem maradtak.

Mihálynak négy fia maradt: László, Imre, Gáspár és

Lajos. Ezek közül Imre és Lajos által a osalád két f-ágra osz-

lott , úgy hogy Imre ága a Dunántúl, Lajos ága pedig a Tiszán-

túlra terjedt el.

Nevezett László 1486-ban tárnokmester volt. 5
) Testvére

Gáspár 1526-ban Arad vármegye fispánja. a
)

A dunántúli ág alapitója Imre Hederváry Anna nejével nemzé

Ferenczet, II. Jánost és Bálás t.

Ferencz magnélküi halt meg. Bálás 1518. budai prépost,

1525-ben lett gyri püspökké, 1526-ban aug. 29-én elesett Mohácsnál. 7
)

II. János Szapolyai híve, Solt vármegye fispánja volt 1526-

ban 8
), ez nyert czímerében bvítésül pellikánt. Ennek három fia és

két leánya maradt , u. m. III. János, II. Lajos, és I. György
(ki magnéHtül halt meg) ; Anna Révay Ferenozné , és Borbála
csulai Kende Ferenczné.

II. Lajosnak nejétl losonozi Bánffy Sárától (kinek anyja

nagymihályi Bánffy Anna volt)
,
gyermekei Gáspár, (kihalt) M a r-

git elbb Zeleraéry Istvánné, utóbb sámsoni Körösi Mihály j és har-

madik gyermeke , kit legelbb kellett volna említenünk : V. János,

kinek özvegye Sándor Fruzsina 1637-ben Hont megyében Siglisber-

') Dóczy Zsófia, Dóczy Lászlónak leánya volt.

) Sz.-benedeki Convent 1508. Faao. 93. nro 12.

•) 1518. évi bácsi orsz. gylés,
x ») Peth Gergely M. krón. 99.

s
) Az 1486. évi végzemény záradéka. Wagner szerint 1459 ben fó komor

nok mester.

•) Jászay M. nemzet napjai 141. Még egy harmadik Gáspár is élt e

családban, mert Budai Lex. III. d. szerint egyik Paksi Gáspár a mobá-jsi vész

után elbb Szapolyai kivé, utóbb 1527-ben I. Ferdinánd vezére volt.

7
) Jászay id. h. és PctU Gergely M. krón. 99.

) Jászay id. h.

2
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gen 3 telket vesz zálogba Dóczy Zsigmondtól. ]
) Ezekben II. Lajos

ága kihalt.

III. János elbb Veszprém, utóbb Komárom vár kapitánya $

azon megye fispánja í 552-ben, igen barátságos st levelezési vi-

szonyban állt Veranchich Antallal. 1560-ban pedig báróságot nyert. *)

Nejétl Csúzy Sárától gyermekei közül Péter magnélkül múlt ki.

Bora Ferrando de Zamaria neje, Sára pedig elbb Amadé István,

utóbb Mérey i£j. György neje lett; végre III. György 1589-ben

Tata vár kapitánya volt. 8
) Ennek Gregoróczy Krisztinától fiai IV.

György és Mihály török fogságba estek, és magnélkül haltak el

;

és így ezekben a dunántúli ág kihalt. Azonban egy táblázat szerint

ezen két testvérnek meg lett volna egy János nev testvérük is, ki-

tl ily nemzedék *) származtatik :

János

János—/V ....

János Zzóáa

Mennyire állhat meg az összeköttetés ? meg nem határozhatom.

Az is bizony03, hogy 1738, táján egy Paksy István György keletke-

zeti, ki a kihalt Paksy család birtokaihoz a birtokló leányág ellen igé-

nyeket formált, azonban az egybeköttetést kimutatni nem tudván, igé-

nyérl a kir. kúria ítélete által elmozdíttatott.

A tiszántúli ág alapitója I. Lajos házassága által, elvévén Par-

laghy Györgynek leányát L u c z i á t , a tiszántúli vidéken nyert jószá-

gokat , élt 1488-ban. Két leánya Luczia és Judit, Gara Lrinoz-

hez és Zichi Benedekhez ment férjhez. Fia Pál 1509-ben élt, Hagy-

másy Krisztinával nemzé Jó bot, 4
) ki 1552-ben Báthori Bonaven-

túra egyik hadnagya volt ; és birt Biharban is.
6
) Ennek els neje Ho-

monnai Drugeth Margit volt, 7
J kitl egy fia Mihály született , és

török fogságba szenvedett 1583-ban. Második neje Both Margit ; ettl

Miklós ós P á 1 fia maradt. Ez utóbbinak 1 608-ban neje Dóczy Ke-

lemennek leánya Dóczy Erzsébet volt, de fiai nem maradttak.

*) Sz.-benedeki Convet Prot. M. p. 5

») Kaprinai Msa. B. tom. XXVIII. 304.

*) Utvanffy 1594. p. 390.

*) Geneal authent tomo II

5
) Kit Ifctvánffy hibásan J a k a b-nak nevez.

*) Bielek. Majores Hungaromm.
1
) Szirraay C. Zeraplin not- top. 7S.
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Miklós Szabolcs vármegye alispánja volt 1608 ban, f
) és szin-

tén a Dóozy családból vett nöt, névszerint Dóczy Annát; kitol két fia:

IV. János, lí. György (ki kihalt), és három leány* Anna, Sára
Nyakas Györgyöd, és Kata szolnoki Jarmy Anirásnc maradtak.

IV. János házastársul Eödöuffy Juditot válaszú magának,

ettl lett Anna Daróczy Istvánné , és fia L á s z 1 ó , ki Farkas Erzsé-

bettel két leányt nemzett : J u d :
t o t Becsky Gryörgynét , és Klárát

krompachi Holló Zngraondnét; a pákosi Paksy család utolsó leány-

ivadékait.

Oaróczy IsU-ánnénak leány-utódai most a sz.-györgyi Horváth,

Kiss, Rosty, Aszalay családokban élnek.

Becsky Györgyné és Holló Zsigmondné leány-utódai pedig a

Cseh, Egerer, Komis családokban léteznek.

így látván férfi ágon kihaltnak a pákosi Paksy családot , mely

Paxynak is íratott , ettl különböz családbelieknek vagy legalább

nagyon távol elágazó sarjadéknak keli tartanunk azon Paksy-akat, kik-

nek emlékezetét még a XVII. század végén is találjuk, és azon Paksy

családot, mely Hont megyében most is él.

A XVII. század második felében Léván élt Paksy Ferencz, a
)

ki talán egy személy azon P. Ferencz ozel , ki 1665-ben mint kapi-

tány említetik. J
)

1665 ben Paxy Mária Dubraviczky Benedek neje volt.
%
)

Az 171 1— ki Nógrád megyei nemesi Összeírásban azok közt talál-

juk Paxy Mihályt, ki Rákóczyhoz ragaszkodva, a megyében jelen

nem voltak. s
)

Még egy Paksi nev család ismeretes, melynek mellékneve

Szatmáry ; ebbl Mihály 1576-ban sárospataki tanár volt. c
)

Pál család. (Tolnai +;. Kihalt család. Ismeretes egy családíai

adat szerint tolnai Pál János, kinek neje Borbély Margit, Borbély

Istvánnak leánya, leánya Pál Erzse 1590. táján Bajusz István neje.

Pál C»alá4. A fóiebhitl különböz azon Pál család, melybl

András és György 1633 ban kaptak czímeres nemes levelett III.

Ferdinánd királytól.

) Lehocxky Stemmat. I.

") Oklevci.

•) Szinnay C. Zempliu not lost. 239.

*) Si.-LeaeJt'ki Cc uv.

*) Nógrád várni 1711. évi Protocol.

•) Süirmay 0. Zunplin not top. 2X2. 21 7.
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Czimerök a paizs kék udvarában zöld téren ágaskodó fehér egy-

szarvú ; a paizs fölötti sisak koronájából egy kiterjesztett fekete sas-

szárny emelkedik ki. Foszladék mindkét oldalról ezüstvörös. *)

Pál család (Bethlenfalvi.) Udvarhelyszékben Bethlenfalván

birtokos. Mózses dulló Udvarhelyszéken 1846-ban. Lajos, Ru-
dolf táblabírák voltak 1848-ig; birtokosok.

Egy másik ágból András egri kanonok, szent István prépostja

és növi czimz. püspök; szülföldén Betlenfalván igen csinos templomot

építtetett 1812-ben.

Pál család. (Csik-szent-Mihályi.) Csikszéki székely szárma-

zás, közlök László szolgabíró Kraszna vármegyében 1815-ben;

másik László ugyanott levéltárnok 1840. köri.

Pál család. (Lövétei) Ebbl Ignácz 1848-ig erdélyi f-

kormányszéki fogalmazó volt.

Pál család. (Fel-ri.) Nevét Paálnak is irja; belle János
árvaszéki biré, utóbb kir. tizedbér tárnok 1844. köri. Zsófia Bene-

dikty Sámuel Özvegye.

Pál család. (Bereczki.) Nevét P a á 1-nak is találjuk irva. Há-

romszékben Bereczk városában honol, hol János 1815. köri vá-

sárbiró.

Pál család. (F.-boldogasszonyfalvi.) Közlök Mihály és

Károly kir. táblai ügyvédek 1843. köri, M.-Vásárhelyen.

Pál család. (Kézdi-polyáni.) Neve Pál 1-nak is iratik. Köz-
lök M i h á 1 y meghalt 1858-ban , ennek gyermekei Róza Forrai Fe-

renozné, Albert, Gyula, és Mihály.
Ez ághoz mintegy harmadízi unoka-vérek F e r e n o z , kinek

gyermekei L i n a Kornéli Jánosné , F e r e n o z katona , A g n e s , L a-

j o s , és 1 1 i 1 i a.

Birnak Kolos megyében Szamosfalván és Dezméren.

Pál család. (Hatolykai.) Iratik nevök P á l l-nak is. Erede-

tükre nézve székelyek, si nevük Tke volt; e néven Tke István
1690. táján udvarhelyi tanár. Czímeres nemes adománylevele szerint

czímere egy lovas magyar vitéz , kezében zászlót tartva. Ekkor a csa-

ládnév P á 1 1-ra változott.

Egyik ágából Páll Sámuel (szül. 1727.) Kolosvárra szárma-

zott és ott város fbírája , és a kolosmonostori convent országos le-

véltár követe volt az 1791. évi országgylésen. Meghalt 1792-ben.

*) Adami Scuta gentil. tomo IX.
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Neje havalövi Bús Klára , ettl gyermeke Franciska Melozer lg-

náczné , Sámuel (f) és András, elbb Kolosvár birája, utóbb tar-

tományi biztos, szül. 1773. f 1826. Neje herraányi Nagy Ágnes, kitl

gyermekei Mária Fülei Cs. István törv. tanácsos neje , és Sándor
volt kormányszéki fogalmazó gyakornok, sok oldalú készültsége és te-

vékenysége az erdélyi gazdasági, színházi s egyéb nemzeti intézetek-

nél is nyilványult. J
)

Palády Cüalád. (Maíhfalvai.) Ugocsa vármegye kihalt osa-

láda. 1543-ban mathfalvi Palády János birtokos volt nevezett me-

gyei Mátyfalván. *) E család tán Szatmár megyei Paládról vette

eredetét.

Palaghy vagy Pa 1agyi család A nevet adó Palágy hely-

ségrl következtetve, Ung vármegyébl veheté származását.

A leleszi Convent okmányai szerint 1465-ben élt Palaghy Bar-
lának fia Pál.

1517-ben Palaghy László Bagosy Jánossal Károlyi László öz-

vegyének Ilonának Ugocsa vármegyében Szls-Vég-Ardón birtok ré-

szét elfoglalta. 8
)

1583-ban élt Palaghy (Palagy) Gáspár. ')

1602. febr. 12-én Vinnán idsb Palágyi János egyik osztoztató

biró Tibay Gergely és érdektársai ügyében. 5
)

Palánk család. Palánk György, Péter és István
1717. január 17-én Veszprém vármegyében Pápán kihirdettetik ne-

mességüket, és a következ évben 1718. évi (feria quarta post dnicam

individuae Trinitatis) Fejér megyétl is nemesi bizonyítványt kapnak

Palánky család. Máskép Nemes, és Edelényi nevet is

viselt. 1695 ben Nógrádban Horpácson birtokolt Palánky István.

Egy Palánky vagy Edelényi N., Bodonyi Miklós özvegyét Pilínyi

Annát vette nül, kitl születtek leányai Ilona, és Katalin.

Palásthy család. (Palásti és Keszihóczi ) Hont vármegye

legrégibb si törzsökös C3aládainak egyike. Már Verbczi korában 6
)

tudva volt, hogy a család II. András királytól a Thabor hegyén kelt

*) Török Antal közi.

*) Szirmay C. Ugocsa p. 75.

§
J Ugyan ott 76

*) Szirmay C. Zemplin not. hist 332
4
) Regestrum Lrar. Grynlafy Mss a nztí Múzeumban 2340. sz. lat. fol.

•) Tripartitum II. rész, 14. ciim, 13. §.
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kiváltság-levéllel bir. *) Bizonyos az , hogy a család ismerhet törzse

Palásthy Guze volt, kinek fiai Almos és Fábián (filii Guze de

Palást) a honti vár jobbágyai lévén, 1281 ben IV. László király által

a vár-szolgálattól fölmentve . és földjeikkel együtt Hont várától föl-

szabadítva az ország nemesei sorába emeltettek. *) Már ez idben a

Palásti 6si fészekben lakó család számos sarjadékban virágzott , mert

ugyancsak az 1281. évben keit oklevélben olvassuk: 3
) hogy Ál-

lj e r t , Palásti Ivánkának fia , osztályos vérrokonainak névszerint

Palásti Guze fiának Almosnak, továbbá Tamás fiának Orbán-
nak , L e u s t a k fiának Jánosnak jelenlétökben és tanúsága mellett

Paláston fekv birtokrészét általadta Palásti Lévának, Dienes-

?)ek ésGorgennak vérdíj fejében, mivelhogy Palásti Léva fiát

Germanust megölte.

Említett Palásthy Guze fiaitól miként sarjadzott le napjainkig

a osaiád, arra nézve a családi irattár adatait ez úttal nem bírván, csak

a XVI. századtól kezdve terjeszthetem elé a szakadatlan nemzedéksort.

Addig is azonban megemlítend , miszerint a Palásthy család egyik

tagja Palásthy Gergely a szinten Hont vármegyei Csehi pusztáról

nevezett és kihalt si Csehy családdal együtt 1421-ben Zsigmond ki

válytól nyerte ezímerét , *) mely sileg egy kardot villogtató könyökl

karból állt, a kard köri ragyogó csillag és félholddal díszítve.

I. Mátyás király korában élt Palásthy I s t v á n , kinek nejét

Dorottyát 1 474-ben feleségül reegi Chama Gergely nyitrai

birtokos nemes birta. 5
) A reegi Chama család kihalván, ennek egyik

birtokát a Nyitra megyei Mez-K eszi helységet a XVI. század ele-

jén már a Palásty-ak birták, st az azt birtokló ág már — a többi ág-

tól megkülönböztetés végett — mez-keszi elnévvel is élt, igy talál-

juk 151 9-ben Palásthy Andrásnak fiait J á n o 3 1 , Gergelyt, Fe-

renczet, Balást és Miklóst, továbbá Péternek fiát Mi k-

1 ó s t , mindnyáját már m e z -k eszi Palásthyaknak nevezve. •)

Egy másik ág ugyan ez idtájban Alsó-Palástról neveié

magát, ebbl 15 1 l-ben élt A n d r á s máskép Porkoláb, kinek atyja

János, nagyatyja alsó-palásthi Bertalan volt.

r
) Lehoczky Stemmat. II. 267.

*J Fejér Cod. diplom. lomo V. vol. 3. p. 91.

*) ugyan ott p. 102

*) Kaprinai Msa. B tom. V. p. 137.

5
) Sz.-beuetteki Convent, fasc. XIX. nro 15.

•) Ugyan ott protocol. B. pag. 164.
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A XV. század v^gén már kél fvonalon látjuk az si törzset vi-

rágzani, az egyik az 1480. 1510. körül élt Palásthy And ras tói sar-

jadzik szét, és gyermekei bén. unokáiban az si P a l á s t h i elnév mellé

még a házasság által Dacsói ele örökségképen nyert keszihóozi

(Hont várm ) birtokról i« irá praedicatumát. A másik vonal , melyrl

alább lesz szó, az 1552-ben Palásthy Gáspár utódaiban a Dunántúl-ra

szakadt, és jó ideig azon vidéken volt megtelepedve.

Nevezett Palásthy Andrásnak két neje volt , az els Pilínyi

Albert leánya Erzsébet, kitol született fia I. Tamás. Második

neje volt Dac*ó Orsolya, kitl fiai Mihály és I. Benedek szár-

maztak I. Tamásnak és I. Benedeknek a múlt századig lejöv

nemzedékét ismerjük , mindkettnek ága élt a keszihóczi praedicatum-

mal. András ivadékának nemzéksora ') következ í

') W»gn«r Mai. toruo ) \^. !%tü. Tbury , The**éry-Deroé-ndyféle per, «tb.
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András
1480. 1510. körül

(1. Filínyi Erzse
2. Dacsó Orsolya)

1-tl í. Tamás
1562.

(1. Baracskai Kata.

2. Litassy Zsófia 1549.)

Mihály 1543.
(Bucsányi máskép

Rétey^ Anna)

János 1582.

2-tól I. Benedek 1560.

(Kóvári Anna)

Miklós
1582-1625.

1649. Hont vm
flubst. alispán

(Palojthay Anna)

László
1607. 1625.

(Bory Julianna)

Zsófia 1634. 1642.

(Gyürky Gásp.)

II. Benedek
1557.

(Csery Zsófia

Özvegy 1552)

Anna 1645.

(Benkovits
Albert)

II. Tamás
1655.

(Bakó
Zsófia)

Judit
(Erady
Mátyás)

Márta
1560.

(1. Dubravicz-
ky Kristóf.

2. Adoriány
Ancfrásné)

János
1660.

(Thury
Bora)

L
Pál.

László

András

Ilona

(Placliy

Mihály)

Ferenez
(Uj falussv Julianna)

Julianna
(Osztroluczky

József 1587.

1601-1609.
Hont v. alispán

(Baloghy
Zsófia)

Bora
1604..

(Madáeh
Gergely)

Ferenez
1691. Hont v.

alispán

(Szent Iványi
Julianna)

Pál)

Borbála 1730.

(Nedeczky Kristóf)

r

Pál
1627. 1646.

honti alisp. s követ
(Ordódy Judit)

— -A-
m

,mm—

i

György Mária
1663. 1664.

(Sembery Ferenez)

András

Ferenez.

1650.

János
1634. 1647.

Miklós
1626.

(Özvegyét Dacsó
István vette el)

Éva
1664. özv.

(Sárközy István)

Mária
(Gedey Pál)

E vonalra vonatkozó történelmi adatok következk :

1544-ben Palásthy Benedek jelen volt Vas Istvánnak és

Csery Borbálának Hont vármegyei Farkas-Varbók helységébe a sághi

káptalan által Várdai Pál érsek és kir. helytartó parancsa folytán vég-

hez vitt beiktatásánál.

1549-ben kelt parancs, melynek erejével meghagyatott, hogy az

Endrédy Borbála fölperesn halálával Litassy Zsófiára elbb Szobonya

János, utóbb Palásthy Tamás feleségére és Csery Istvánra három-

lott osztályos ügy, megujitásképen újra fölvétessék.

1557-ben Palojthay János az esztergáim* káptalan eltt Hont

megyei Farkas-Varbók helységbéli birtokrészét kesziholozi Palásthy
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Benedek nejének Csery Zsófiának, Csery Gáspár és neje Krisztina leá-

nyának, stb. és Vas Istvánnak 20. m. forinton örökösen eladja.

1560-ban (Palásthy) Márta, elbb Dubraviczky Kristófné, az-

idoben már Adoriány András hitvese megnyugtatja keszihóozi Pa-

lásthy Benedeket, és ennek Kvári Pálnak leányától Annától

született fiát arról , hogy Ó (t. i. Márta) Kóvár , Bátorfalu ,
Apáthi,

Terbegecz , A.-Szelény), Szá9zd , Kis-Kereskény Hontmegyei és Tisza-

be, Kenderes és Etseg Heves megyei birtokjogokból hitbér és nász-

hozományképen teljesen kielégítetett ')

1561-ben tanuvailatások tétettek kesziholczi Palásthy B e n e-

dek végrendelete iránt ennek fia Benedek és ez utóbbinak neje

Csery Zsófia részére. 2
)

1562-ben kesziholczi Palásthy Benedek fiai II. Benedek és

J á n o s , és II. Benedeknek neje Csery Zsófia megnyugtatják Szörényi

Pétert és Névery Miklóst arról , hogy ezek minden nálok letétemény

gyanánt rzött ingóságokat és okmányokat visszaadtak. 3
)

1562 ben Chery Zsófia keszihóozi Palásthy (II.) Benedek
özvegye megnyugtatja Jánost, Benedeket és Zsófiát, fiait

és leányát másik Palásthy Benedeknek *) a hitbér iránt, s egy-

szersmind saját gyermekeinek Pálnak, Józsefnek és Borbá-
lának gyámságát Palásthy Benedekre bízza. 6

)

1562-ben keszihóczy Palásthy I. Tamás Hont megyei Keszi-

holczon lekv szljét 34 frtért örökösen bevallja Horvát Györgynek

és Chery Zsófiának ; °) ki tehát már ez évben els férje Palásthy II.

Benedek halálával másodszor is férjhez ment Horvát Györgyhez.

1582-ben Csery István nejétl néhai Bucsányi Zsigmondnak leá-

nyától Erzsébettl született fiának Csery Miklósnak nevében , úgy
szintén néhai Bucsányi Zsigmondnak íia Pál azon iktatásnak , mely

szerint Ebeczky Péternek Bucsányi máskép Réthey Annától született

lia M i k 1 o 3 , és néhai keszihóc/.i Palásthy Mihálynak ugyancsak Ré-

they máskép Bucsányi Annától született fia János, nemkülönben

keszihóozi Palásthy Tamásnak fia Miklós húrom nemesi ouriába

') Szentbenedeki Convent Prot D. pag. 117.

*) ugyan ott Prot. D p. 171.

J
) Ugyan ott Prot D. pag. 181.

') E szerint még egy M-dik Benedek is volt a Palisthy-ak között, ki a

családfin nem áll.

*) Szentbenedeki Convent Prot. D. p. 199.

*) ugyan ott Faac. VI. nio ltí
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és birtokrészekbe Petheöfalván és a Veneczei pusztán Nyitra megyé-

ben, a nyitrai káptalan által bevezettettek, ellentmondtak. *)

1587-ben Margit Vidffy Vitusnak, és Ilona Károlyi Ferencz-

nek nejei, különben Barbarith Györgynek Csery Zsófiától született

leányai nyugtatványt adnak Palásthy Józsefnél; és poltári Sóos

Jánosnak az általok visszatérített atyai ingóságokról. 2
)

1588-ban Katalin Elefánty Imre neje, különben Barbaiith

Györgynek Csery Zsófiától született leánya, úgy az apai mint az anyai

végrendelet végrehajtóit, névszerint poltári Soos Jánost, és Palásthy

Benedek fiát Józsefet azon végrendeletek elémutatására

idézik. a
)

1601-ben Palásthy József Hont vármegye alispánja. *)

1603-ban Baloghy Sebestyénnek Csery Margittól született fia

Sebestyén Hont megyei Cseri helységbeli birtokrészét 100 frtban el-

zálogítja kesziholczi Palásthy Józsefnek és nejének Baloghy Zsó-

fiának. ö
)

1604-ben Palásthy Benedek nek Csery Zsófiától született leá-

nya Borbála, kelecséni Madács Gergely neje Nyitra vármegyei

Kraszna , máskép Széplak és Hont megyei Cseri , K.-Patak , Puszta-

Varbók helységbeli birtokrészeit 200 frtbau örökösen elzálogítja Bar-

takovics Péternek és nejének Bnrbarieh Zsófiának. 6
)

1606. Palásthy József Barbarioh Györgynek Csery Zsófiától

nemzett leányaival tiltakozik Barbarioh Zsófiának Bartakovich nejé-

nek bevallása ellen , mely szerint Nyitra vármegyében Krasznán négy

telket Cziráky Zsuzsannának vallott be. 7
)

1 607-ben Palásthy József és László aláirtak azon egyez-

séget, melyet Lipthay Imre Darás helységbeli jobbágyaival kötött. 8
)

1609-ben Palásthy József Hont vármegyei alispán volt. ö
)

1625-ben Siraky Pál Gárdonban azon birtokrészt, melyet hajdán

1
) Esztergám! káptalan capaa 28. Fa*c. 12. nro 8.

*) Szentbenedekí Convent Proth. G, pag. 204

*) üg-yan ott Fasc. 55. nro 17.

4
) Lekoczky Stemmat. L
s
) Sz.-benedeki Convent Prot. J. p 782.

*) Ugyan ott Prot. J. p. 323.

*) Ugyan ott Prot. J. p 335.

») Nagy lva^ínpthay eaalád Pest 1358. 19.

•) Lekoczky id. h. I.
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Siraki Bernát utódai Palástby Miklósnak 50 frtban elzálogítottak,

Palástby Lászlótól kiváltotta. ]
)

1627-ben Palástby Pál Ilont vármegye alispánja. a
)

1630-ban Barbarics Zsófia (Barbarics Györgynek Csery Zsófiától

leánya) megnyugtatja keszihóczi Palástby J óz se fn e k fiát Pált,

ki ugyan azon Cseri belység és Varbok pusztai részbirtokból 50 írtai

kielégítetett. a
)

1630-ban Palásthy Pál Hont vármegyei alispán és követ volt;

valamint 1635-ben is.
k
)

1634-beii Palásthy János két telket malomrészszel együtt 500

frtban elzalogít Gyürky Gáspárnak. *)

1636-ban Palásthy Zsófia Gyürky Gáspár hitvese tiltakozik

férjének azon tanuvallatása ellen , melyet az 6 anyja Bory Judit ellen

tétetett «)

1639-ben Palásthy Jánosnak fia János leányának kiváltása

végett Hont megyei keszihóozi és dacsófalvai birtok részét 500 frtban

zálogul adja Bory Juditnak
, és ennek Gyürky Benedektl nemzett

Mária leányának , valamint Szent Iványi Rafaeltl nemzett fiának Ist-

vánnak. 7
)

1639-ben Csery Bálás Nógrád megyei Kis-Patak helységbeli ré-

szét 150 frtban elzálogítja kesziholczi Palásthy Pálnak. *)

1641-ben Palástby József Hont vármegye alispánja volt. •)

1642-ben Palásthy János, fölvévén 600 frtnyi auotiót, Alsó-

Paláston egy telket, F.-Paláston szintén egy telket curiával és malom-

részszel együtt Gyürky Gáspárnak és nejének Palásthy Zsófiának el-

zálogított. ,0
)

1646-ban Palásthy Pál Hont vármegye alispánja és követe. n)

1647-ben Palásthy János fölvévén 270 frt auctiór, A.-Paláston

>) Eredeti oklevél.

') Lehoczky Stemmat. I.

§
) Sz.-benedeki Conveot prot. L. p. 110.

*) Lehoczky id. b. I.

l
) Sz.-benedeki Conveot protoc L. p. 195.

• Ugyan ott prot. M. p. 59.

7
) ugyan ott prot. M. pag. 92.

N Ugy«n ott prot M. pag. 95.

) Lehoczky Stemmat 1.

*° Sz -benézek i ConveM
v
proloc M. p 147.

") Lehoczky id. h. I.
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fekv birtokrészét, és Dacsófalván egy telkét 70 frtban elzálogítja

Gyürky Gáspárnak, *)

lö 49-ben Palásthy Miklós Hont megye helyettes alispánja. 2
)

1 650-ben Palásthy János testvérével Andrással é3 ennek

fiával Férenc^czel fölvévén 1030 frtnyi auctiót , A.- és F.-Palás-

ton és Dacsólámban fekv részbirtokaikat elzálogítják Gyürky Gás-

párnak. 8
)

1653*ban Ordódy Judit Palásthy Pál özvegye tanúval] atást té-

tetett kis-pataki határoknak Bene András általi megzavarásáról, mely-

ben Bene András némely Palásthy jogú rétek zálogos birtokosául meg-

ismertetik. 4
)

1654-ben Palásthy Pál özvegye Ordódy Judit Bene Andrást

és Istvánt Kis-Patak pusztai pusztai részének használásától tiltja. 5
)

1655-ben Bory István utódai az atyai jószágban osztozuak Pa-

lásthy Tamás eltt. 6
)

1658-ban máj. 30-án Csery Jánosnak leánya Zsófia Korponán

kereszteltetvén, keresztanyja Palásthy Pál özvegye volt. ')

1660-ban keszihóczi Palásthy János fölvévén 1152 frtot auc-

tioképen , Hont megyei A.- ós F.-Paláston fekv 3 telket elzálogítja

Gyürky Gáspárnak. 8
)

1663-ban Balogh Gáspár Hont megyei F.-Cseri egész helységbe

beiktattatván , ennek ellene mondtak Ordódy Júlia Palásthy Pál Öz-

vegye , mint fiának Györgynek gyámja , Palásthy Mária Sembery

Ferenczné és mások. °)

1691-ben Palásthy Ferencz Hont vármegye alispánja volt. 10
)

1727-ben Palásthy József nejét Dúló Mária-Zsuzsannát, és

Csery Ferenczet Belosovics Boldizsár, Szen-.Iványi Menyhért, és Skul-

teti György a Cseri helységbeli birtokrész miatt idéztetik. 21
)

') Sz.-benedeki Convént prot. N. pag. 66.

2
) Lehoczky Stenimal I.

8
) Sz.-benedeki Convent prot. N. p. 245-

*) Okirat.
5
) A Bory család levéltárában.

•) Ugyan ott.

^ Cesry József közlése szerint.

8
) Sz.-benedeki Convent prot. P. pag. 112.

9
) Ugyan ott Capsa B. Fása II. nro 14.

10
) Lehoczky Stemmat. I.

") Sz.-benedeki Convent Fasc 75 nro 25.
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1797-bcn Palásthy József Hont megyei els alispán Alsó- és

Fels-Cseri helység birtok-arányositására nézve a feleknek vég határ-

idt tz ki. ')

Ezen adatokhoz sorozhatjuk még a következket

:

1444-ben Palásthy Bertalan (kirl fölebb van említés) és

László Korponán várnagyok voltak.

1561-ben Palásthy Márton és StÖckelms Erasmus kezesiévé-

let adnak adnak magukról azoknak , kik értök fogságukbóli megszaba-

dultok után jót álltak : u. m. Felpéozi Ferencznek , Öllé Andrásnak,

Papy Ferencznek, Paska Jánosnak, Madács Jánosnak, Bibi Lukácsnak

és Borsy (vagy Borfy) Barlabásnak. Ugyan ez oklevél végén Papy

Ferencz és Markházy Ferencz jót állnak és kezességet nyújtanak Fel-

péozi Ferencznek, Olló Andrásnak, Palásthy Mihálynak és

PalásthyTamásnak, Paska Jánosnak, Bibi Lukácsnak, Madács

Jánosnak és Borsy Barnabásnak , kik Palásthy Mártont és Stöck-

helms Erasmust kezességre kivették. *)

1616. jun. 29-én Palásthy Márton és neje Kövesdy Anna, fiók-

nak Palásthy Gáspárnak a török fogságból kiváltására több törfik

rabnak megvételére pénzt kölcsönöznek Szelényi Jánostól. *) E M á r-

tonnak a családfán helyét kimutatni nem tudjuk; hasonlóan nem

tudjuk ki fia volt azon

Palásthy Gábor, nyitrai nemes, ki elbb egyike a mindig harczra

kész bujdosóknak, utóbb si fészkében gazda, a vérengz Caraffa itél

széke által elmarasztva a zsarpadon tett vallomásainak alapján , hogy

Radvánszkytól épen 1687. újesztend napján pénzt vitt volna a mun-

kácsi várba *), 1687. máj. 9-én Eperjesen lefejeztetett.

Meg kell még emlitenönk , hogy 1626-ban Bory Judit Gyürky

Benedek özvegye miut fölperesn részére Domaniki Györgynek fia Fe-

rencz ellen, tanuvallatások tétettek, mely szerint az (t. i. Domaniki

Ferencz Klinzur Györgyuek leányával Palásthy András Özvegyé-

vei váltott jegyet, utóbb pedig mást vett feleségül. s
)

Végre 1636-ban tanuvallatások Gyürky Gáspár és neje Palásthy

Zsófia részére, mely szerint kétség alá hozatott, váljon Gyürky Be-

') Eredeti Caery Józsefnél

') Magyar nyelvemlékek III. 46.

») Oklevél.

*) Szalay Magyarom, tört. v 35*.

*) S».-be««deki Conv. Faic 117 nrr 9
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ncdek Bory Judittal valóságos házasságra lépett-e ? miután elbbi ne-

jévei Palojtay Zsófiával szerzetté az elészámolt több vagyont. J
)

Mind ezen adatok legnagyobb részben a közlött családfára vo-

natkoznak. Azonban . mint már fölebb említem, már a XVI. században

Palásthy Gáspárnak Tbúry Borbalátói származott fia Palásthy

Gryörgy a Dunántúlra származott és ott saerzé Sz -Györgyöt , Li-

tert és Papvásár pusztát. Ennek ága az , mely utóbb ismét Hont me-

gyébe is vissza származott
7
innen Abauj megyébe is birtokos lett , és

ott adomány utján nyervén Len gyei falvát, si palásthiel-
neve mellett emezt is használd, s mely ág végre máig is él. Táblá-

zata 3
) imez

:

Gáspár
1554.

(Tkurv Bora)
t

*
1

György
Sz-György, Liter,

s Papvásár szerzje.

János
Vas v szbiró

1630.
-- ^ - -

-

Péter
(flagymásy
Margit)

Sándöi

1664.
r-

Islván

1649.

György £va
(Baroza György)

Gáspár. Róza Mária
(Szalánczy) (Niozky)

Pál
(Sibrik

Magdolna)

Boldizsár

1717.

Ádám
1717.

Kata
(Séilyey

Pál)

Judit
(Rádo
István)

Krisztina

1752.

Zsigmond
(Kisfaludy

Mária
(Fábiánkovits

Laszlé)

Magdolna
(Hollósy
Boldizsár)

István. Eva
(mesterházi

Nagy Pál)

József v. Josua
1680.

(Bácamegyei
Bora)

Mihály
1732. 1746.

Eva
(Enessey
István)

József

1771.

Antal
pap.

Mihály
tábornok.

Folyt. köv. lapon.

1
) Sz.-benedeki Conv. Fasc. 120. nro 4.

*) Egy curialis perben fölmutatott származási rend szerint.
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Péter, hi as eUUi lafoa.

(Hagyinásy Margit)

JánO*. Zsigmond, f László

Miklós
notórius.

Ignácz
szépei kamarai
tauácsos 1760.

(Rajosánvi Kata)

Ferencz
referendariiis

1727-30.
(Várady Ersse
özv. Bertaótynéi

Judit
(Dániel

Ferencz;

Zsuzsa
(l. Sibrik Kristóf

2. Lansitz

György)

Ferencz
tábornok 1753.

(Baranyay Magdolna)

Márton 1784. Konstanczia

f (Almásy József)

iguácz

t 1800
(Kéry Anna)

József
1797. honti

alispán s követ.

Auguszt
szül. 1792

j.

Victor

szül. Paláston 1794.

lak. T.-Sápon
cs. kir. kamarás
(Géczy Karolina)

Gejza
cs. k. kapitány 1862.

Maria
(Bartakovios
Auguszt)

Ez ágazaton János 1 639-ban Vas vármegye szbirája volt. ')

Perencz 1727—1730-ban referendarius. Ennek Várady Er-

zsébettói özvegy Berthótynétól egyik fia F e r e n c z tábornok , kinek

fia Márton maguélkül halt el, leánya Konstanciia Almásy Jó-

atefnó volt.

Ignácz a szepesi kamaránál tanácsos 1760-ban és praefectus,

atyja Józsefnek az 1797-ben Hont megyei alispánnak, ki magnál*

kül halt el , és Ignáoznak (f 1800.) kinek Kéry Annától fia Au-

guszt (szül. 1792. és már meghalt), és V i k t o r , az éló (szüL Hont-

ban Paláston 1794 ben) ki 1841-ben cs. kir. kamarás lön. Gyermekei

Gejza cs. kir. kapitány és Mária Bartakovios Augusztnc.

A család ósi czímere a paizs udvarában könyökl kar , kivont

kardot tartva, elótte csillag, alatta félhold ragyog, a mint ezt T ara á s

1655. évi pecsét-nyomatán is láttam.

A család czímere megbÖvítetvén, jelenleg—mint fölcbb a metsz-

vény ábrázolja — négyfelé osztott paizs,
2
) az 1. ós 4. osztály arany

') 1630 tvi 3. törv. ez. v

') Ádám Scata genfri. to^o IX
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udvarában befelé fordulva pánczélos kar könyököl kivont pallost tart.

va, fölötte arany csillag, alatta ezü3t félhold ragyog. A paizs fölött két

koronás sisak áll , a jobb oldaliból melléig fekete bivaly emelkedik ki,

szarvai közt vörös kereszttel , a baloidalin pánczélos kar könyököl , ki-

vont pallóst tartva. Foszladék jobbról aranyfekete, balról ezüstvörös. *)

A Palásthy család , melynek egy ága K e s z i és A 1 s ó-K e r e s-

k é n y rl is irá eMmevét , e század elején birtokos Zemplin megyében

is M.-Isépen, Pelejtén. 2
)

Ezenkívül Abauj vármegyében jelenleg is él Palásthy család,

melybl többi közt Pál Kassa megyei pap, a m. kir. egyetemnél hifc-

tani tanár. Ezeknek azonban a fblebbiekkeli Összeköttetése elttem is-

meretlen,

Palaticz család. Szabolcs vármegye nemes családa, Erdély-

ben is szerepelt a fejedelmek korában.

György Basta üldözései ell V.-Hunyadra menekült, hol pes-

tisben halt meg 1 603-ban, János Rudolf király pártjával ment be

Erdélybe 1605-ben, de Toroozkón a nép által megöletett. 3
)

Palatkay család. (M,-Palatkay +.) Kolos vármegye kihalt

nemes családa. Úgy látszik, székely eredet, és elbbi neve „K a c z k ó"

lett volna. Teljes családfáját nem birjuk. A XVII. században már Ko-

los megyében Magyar-Palatkán birtokosok, innen elnevük is,

azonban a család némely tagja Palatkai helyett Palotkay - nak

is irá nevét.

1745-ben Palatkai András (ki Irsai leányutód volt), Torda

vármegye alispánja, M.-Járában lakott és birt. 4
)

1748-ban jul. 26-án Palotkay Zsigmond mint Kolos várme-

gye hites assessora egyik tanú a Suky István özvegye és fia közt B.-

Hunyadon kelt osztálynál. Neje Sombory Jusztina volt , s tán ettl

leánya Palatkai Jusztina Salánky Gáborné. 5
>

1751. dec. 11-én Palatkay László fbiró B.-Szolnok vármegye

ben. Ugyan az 1753. aept. 21-én is. Ennek egész nevével ellátott pe-

cséten ez íme re koronán könyökl pánczélos kar, kivont kard he-

gyén érezsisakot tartva. E Lászlónak özvegye alcsernátom Damokos

Mária él és bir 1772-ben Rettegen, B -Szolnok vármegyében.

*) A metszvényen balról vau az aranyfekete foszladék tévedésbl

*) Szirmay C. Zemplin not. top. 108. 247. 271,

») Wolph. Bethlen Hist.

*) Hodor Károly közi.

') Retteghy György naplójából Hodor K. szerint.
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Palatkay Fercncz 177G. év eltt élt

Palatkay II. László (tán fia a íblebb említett L k Da.

mokos Máriától) 1771 -ben B.-Szolnok vármegye törv, széki ülni

Nevezett megyének 1770. évi nemesi összeírásában „Kaczkó- P»-

1 o t k a i de Mafjyar-Palotk a 1 * néven vagy beje

téve : donatarius jure paterno et materno, eoouc donati odubitatus,

Élt és bírt Kaczkou , B.-Szdnok megyében. Mara Klára, hitv<

volt már 1760-ban Ettl Károm leánya: 1 E s z t e r Jékei Sándor

2. M á v i a Kcczely Istváuné, 3. Julián a a Veér Lászlóné.

177 1-hcii Palatkay Imre Kolos vármegye fjegyzje volt. Neje

Szász -czegi Balogh Borbála. Ivadéka rendje következ:

Imre 1771.

(Balogh Bora)

Anua Sindor
(Hegyesy József) 1792-9b'.

Kolos várai, aljegyz

Toré/. Klára N N.
lkéuosi Samlor (Sombory (Jánosi (Jánosi

Móxiea) Elek) Péter) Dávid)

A család ezekben kihalt. Leány-utódok Palotkáu Jánosi Róza

Alsó Zsigmondné, Rettegi László mint Jánosi Erzsébet fia atb.

Palrzmami Cftalatl. Szepes vármegye nemessége sorában

áll Fényes E. ('-rcographiája szerint.

Pa lei caalátl. (.Vagy de^ Pale.) De Pale M i h á 1 y-G y ö r g y

1791-ben II. Leopotd királytól ozíraeres nemes levelet nyert. Cztnicre

négyfelé osztott paizs . egy közép kisebb paizszsai, melynek arany ud-

varában hármas zöld halmon piros lábú fehér galamb áll, piros csré-

ben vörös kövu arany gyri tartva. A paizs 1. és 4-ik osztályának

vörös udvarában meztelen kard, 8 fehér irótoll keresztbe helyezve lát-

szanak
; a 2. és 3. osztály ké'v udvarában arany koronás ezüst tirit á^

kodik. A pai/.íí fölötti sisak koronájából leirthoz hasonló grif ni ki.

Posxladék jobbról aranykék, balról ezüstvöröa ')

Palesztrác/.y r.salátl N sztráczy J a k a b

\goston szerezték, Uikct III. Károly király adományozott, meg
I7?ö ben czímcres neme levéllel. l

)

Czíim ü két udvarra hasított paizs, a fels fekete

udvarban ketts farkú arany oroszlán látszik ki féli^, els lábait raga-

dozásra nyújtva ki ; az alsó ezüst uJvarbau vörös inez kar kifeszített

') Adaini ScuU gentil. toino IX.

Ugyan ott. v
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iwel nyilaz. A paizs fölötti sisak koronájából két kiterjesztett fekete

sasszárny között hasonló nyilazó kar könyököl. Foszladék jobbról

aranyfekete, balról ezüstvors. ')

Pitlfftlv&y c«&l&dL ismeretes közálök János 1647-ben egri

nagyprépost, 1656-ban erdélyi, 1659-ben n.váradi püspök haláláig

1662. évig.

Pálfalray Gábor Í73ö-baa a Tiszáninneni ker. tábla ülnöke.

Palffy csaS&d. (Erddi, gróf és berezeg.) E fényes ház, mely

egyike legrégíebb és most is virágzó családainknak , és utóda egyenes

férfi ágon a történelmi nevezetesség kihalt Hederváry nemzetség

Koní nev fényes ágának, S
j) eredetét a X. századig viszi föl, midn

nemzetünk az europ'á népesaiádok közé alkalmazkodása kezdetén I.

István királyunk atyja Gejza fejedelem korában a külföldrl jöv ne-

vezetesb nnegtelepedket, szerzett s szerzend érdemeik fejében a ha-

zafiakkal egyenjogosítva hoLÜusította. Ugyan is ezen korban lépett

hazánkba a Hederik nemzetsége, melynek elddeirl egyik legré-

gíebb krónikásunk 8
) írja , hogy a Hcraburgi v*gy Humburgi

grófokból származott V o 1 fg e r testvérével H e d r i k kel háromszáz

tegzes vitézzel bejövén , Gejza fejedelem neki a K i s c e n hegyet, és

Gyr mellett a Duna szigetét (Szigetköz) örökös szállásul adomá-

nyozta j a hol azután íavárat és a hegyen zárdát építetett , és ott te-

mettetett el Tle eredt a Hedervári nemzetség. — Majdnem szorul

szóra ezt irja Kézai Simon is, kinél ezt olvassuk: „Ezután Wolfer
jve be líedrik testvérével Vildoniaból , negyven tegzes lovaggal,

ennek a Kiszén 4
) hegyét adják szállásul, melyen favárat s végre

a
) Adami iá. k.

*) E család története elég bö irodalmi forrásokkal bir, mint az alább idé-

zettekbl kittmni fog, azonban örömmel v&ilom be. miszerint a legalaposb, ét

bírálati szorgalommal irt nionographiáját a Pál ff'yaknak a/on kézirat teszi, me-

lyet a herczegi ház egykori levéltárnoka A i b r e c h t József 1830. táján

„Monographi* h i s t o r í c o-d iplomatica oeleberrimae gen-

iis Paiffyanae' 1 czim alatt irt, s mn)yzt használnom engedtetvén, itt fö 8

tájékozó forrásul használtam.
3
) Turóczy Cronicon p. II. cap. Xí. De generálion* Filiorum

Hederik. Pest haec de Alemaaia Volphgerus cum fraíre *uo Hedrico de Co-

zuiiibus Homburg, seu Hamburg ortus, eí treeeniís dexkrariis phaietra-

Ü3 introivit, eui Duil Geiza montem K i s C e n et insiüam Danubii circa Jauri

num dedit pro deacensu aeterno, ubi castrum ligneum faciens » fecit in eodem

mouíe coenobiam, ubi et tumulatus est. De ístis Kcdrici generatio derivatur.

4
) Mons K i s c e n , Kiszén hegye, a mai Némel-UjYár, melynek Be-

rnét nev« G i e s s i a g , fekszik V
r
as YÁrm^gyéhen.
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barát- kolostort is építtete ,
*) melyben halála után temetve lön. Ettl

Teszik eredetüket a Henrikek. a
)

A Hedriky nemzetség aj hazájában dús virágzásnak indulván,

egyes ágai , rövidebb ideig , vagy megállandosítva is különféle nev
családokra oszlottak, megtartva mindég a közvér9Cg jogát, igy támad-

tak belle a Hederváry, Both vagy Poth, VialkaiToHi.
Ujlaky, Bakó,Tamásy, Konth. Páiffy nevek alatt részint

esak egyes ágak, részint több ideig virágzott családok, kihalván mind,

a legutóbb említett Fálffy-akon 8
) kivül.

A Hederváry család nerazék rendjét, mely a Bakó nevezetet, és a

Herczeg, Tamás v Ujlaky család ágazati torzáéit is mutatja,

e munka V. kötetének 74—79 lapjain láthatjuk. Mind e családok ki-

haltak ; nevezetesen az utolsó Hfdcrvárynak leányát Katalint lóai Vi-

czay János vévén nül, a flusított leány után aHederváryak örököse és

pedig bedervári elnévvel a most is él Viczay gróf osalád lön. A szin-

tén kihalt Uj laky családnak, melyrl e munka XI. kötete fog szólani,

ágazati törzse Bakó Miklósnak fia II. Lrinc? országbiró volt. En-

nek egyik fia II. Miklós, volt erdélyi vajda és nádor , Tóth ós

Konth oak ') is neveztetett, mely nevet utánna egyik ág állandóan

viselte, míg azt a mai Páiffy névvel, mint alább látandjuk, föl nem

cserélte.

*) Fejér Georg. Cod. dipl. tom. II. p. 144—146. E monostort, in loco. . . .

qui dicitur Quizin, Volfer gróf, (Walferus Comes) 1157-ben II. Geiza (vagy

Gyeica; király idejében alapította, mint megjegyzi Szabó Károly Kezai Simon

fordításában 88. lapon, azonban ez ellenvetés megoldható, ka föl tesszük, hogy le-

hetett több Wolfer is , egyik, ki Geiza vezér korában bejött, másik ennek utóda,

ki ÍJ 57-ben alapitá a kolostort.

\l Kezaí Simon M. krónikája, Horányi kiadása 136- lapon- Postea Wolf-

ger cum Hedrioo fratre suo introivit de Viltonia cum XL militibus phaletratis,

huic datur mons Kisoen per descensum, in ;uo oasti-um fieri facit lignenm , tan-

dem et coenobium monaohorum, in quo post inortero sepelitur. Ex isto uamque

Hederici rig o esse habét.

•) Bel Mátyás (Notitia nova Hung. I. p. 60) a Páiffy családot nem a

Humburgi grófoktól, hanem Altenburgi Konrádtól, vagy is Póth nev
Erneszttoi eredezteti, tévedésbe esve, valószínleg a Póth név miatt, melyet

Emészt is viselt. Azonban tudjuk, hogy a P ó t h név németül követet jelent.

Emészt nemzetségérl Kéiai Simon függelékében (6. §.) épen közvetlenül a Hed-

rik nemzetség után ezt írja: „Lébéni Petur ól. Ez után jve be Lébéni

Póth, kit más néveu Ernesztnek neveztek. Ez sok vitézzé! jött be M agyai or

szagba; tle veszi eredetét Konrád, altenburgi (óvári) gróf.

"

V A K o n th nevezet a német nyelvben (Kund. Kundé. Kuudschatt) fo •

galiui jelentésével mint hírnök rokon értelm a Póth (Bothe, Eothschaft ,

3*
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Valamint tehát az U j 1 a k y ak a H e d e r v á r i aktól , úgy a

Pálffyak a Konth októl és igy szintén a Hedervári aktól

származtak.

A Hederváry család, melynek történelmi nevezetesség ivadékát

e munkában a maga helyén olvashatni , feltnése óta az ország legma-

gasb méltóságaira emelt férfiakat mutatott föl a hazában. Elég legyen

itt közlök említenünk közlök azon Hederváry

Lrinczet, ki 1437-foen Magyarország ná-

dora lett, s kinek itt czímere Wagner mun-

kája ]
) után látható. E czímer paizsát három

függleges szelemen, vagy folyam képezi. 2
)

Említett Hederváry L 6 r i n c z nél jóval

elbb , még I Lajos király országlása alatt élt

az Ujiaky családból Konth Lrincz királyi

tárnok, kinek íiai Miklós az erdélyi vajda (utóbb nádor), és L e u k es,

királyi fasztalnok , még 1354-ben az Olgyai család Andits ágának ki-

haltával a Csallóközben tetemes jószágokra királyi adományt nyer-

tek 3
) Ezen nevezett Konth Miklós (1356— 1367-ig) nádornak egy

1636. évi oklevél szerint czíracrében jobbra dlt paizsban szintén lát-

juk a Hedervári czímer mássát , azonban már csak két szelemen

alakban, és ezeket is inkább vizírányos állásban. A paizs tetején pedig

szétterjesztett szárnyakkal koronás oroszlán látható, (Lásd e czímeri e

munka XI kötetében az Ujiaky családnál). Nevezett Miklós nádor kis

unokájának Ujiaky Miklósnak a macliói bánnak 1467-ben szintén az

volt czímere , azon toldással , hogy a paizson sisakja fölött az angyal

k Ö v" e t szó jelentésével , és igy miután a Hederváry család egyes tagjai P o t li

nevet is viseltek, az Ujlakyak egyik ága pedig Konthnak neveztetett,

emez elnevezések is a közös vérség családnál ugyan azon értelemben találkoz-

nak. Hogy a P o t h szó hajdán Péteri jelentett volna , (lásd Tud. gyjt. 1835

VIII. köt ,). kévés valószínséggel bir.

') Wagner Collect. geneal. dec I. a táblán.

2
) Lehoczky Stemmat. I. 169. a Hederváry család czímerefil a paizsban

egy csillagot és holdat említ. De erre eddig semmi bizonyító adat nem ismeretes :

és igy valószínleg tévedés. Sokkal valószínbbnek látszik az. a mit aKonth
cs. czímerérl mond , mely szerint e család czímere a paizs rostélyos udvarában

oroszlán lett volna Azonban ez állítás sem egészen állhat meg ; s csak annyiban

jöhet figyelembe , mennyiben az utolsó Hederváry János zirezi apát 1648. évi

czímer pecsétében mar latunk a paizs két osztályában oroszlánt Í3. lásd e czímtrt

Wagner után kiadva e munka V. köt. 78. lapján.
a
) tíartal, Csallóköz 6?.
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koronáján kétfej >as is látható; ') azonban itt a sas aligha nem min-

den fontos , nélküli hozzáadás, noha az utolsó Hederváry János apái-

nak ezfmer-paizsa fulott U látható (csak hogy egy fejti) sas. l
) Mind-

ezekbl csak azt látjuk
,
hogy a Hcderváry , Ujlaky ós Kont csaladok

ozímereben a lényeges hasonlat csak arra szorítkozik, hogy a szeleme-

nek (fasciak ) mindegyikben föltalálhatok. Valamint tehát az említett

ágazatok közös veraegét nem a czimerckbftli ingatag következtetések

után akarjuk meghatározni, ugy arra szükség sincs. A közös verség az

okleveleken túl a hazai történelmi forrásokban is bizonyítékát találja.

Turóczi krónikájában olvashatjuk a 32 nemessel Zsigmond király által

1393-ban lefejeztetett híres Konth Istvánról, hogy az a Hcdcr-

váriak fényes nemzetségébl vette eredetét. :<

)

Hogy a Pálffy háza hedervári Konth családból vette eredé

tét, az átalánosan elismerve van. Els, kirl a családi levéltár már

nyújthat adatokat, Kont Pá 1 volt. Ez egy múlt századi tudósunk sze-

rint *) Konth Miklós nádor fiának a lefejezett Kont Istvánnak fia, Lc-

hoczky szerint pedig magának a nevezett nádornak Szilágyi Erzsé-

bettl fia volt. *) Bár melyik allitás legyen a valóság, mindég bizo-

nyos marad, hogy Kont Pál egyenesen hedervári Konth Miklós ná-

dortól származott. Ezen Konth Páltól kezdve pedig a Pálil'y nem-

zedék leszármazása izrl izre hitelesen kimutatható. 6
)

') Wagner i. d. dec. II.

*) Ujlaky Lrinczaak a boszniai fejedeiemuek és Magyarország bí rajának

volt Szerencsem egy 15 19. évi oklevélrl fiiggó pecsétet láthatni. Ezen a paizs

yMé \;in osztva keresztinél- az 1. udvarban két oroszlán tart koronát;

a 2. éf o. ndvarbaa vizirányos két szelemen, a 4-ik udvarban egy vár latható. A
paizs fölött koronás angyal kiterjesztett szárnyakkal. Ima tehát itt lényeg a sze-

lemen, a többi járulék ; s a sasnak híre sincs.

•) Turóczi p, IV. cj.p. VII. „StephanunKontli, Dominói ion de H
dervara alto de saugvine ortus. u

•) Báró Keüer Károly volt kamarai tanácsos, kinek a kamarai levéltárból

tett kivonatos munkája kéziratban maradt.
s
) Lehoczky Stemmat. I. 2SS.

) A Pálffy család történetének irodain nrt ftleg kiemelendök : 1)

Bel M. Xotit. nova llung. tom. 1. -- 2 Lelioezky .Sfemmat. I. éa II. — 8) Laurni
i "yano-Erdftdianus, sive Sinojwis hiatorica de lieroibus excell. ao Ül. Familiae

Comitnm Pálffy ab Erdd et Rrddy de Monvorokereír. Tyrnav. 1730. S. - 4)
Pálffy Miklós. Hormayr Tasehenbueu 1823. éví foly. — 5) Albrechttól H Pa I Ilya k
-v t&\ három nádor. Ugyao ott. — 6) Paiffy Mikiós nádor. F.- magyarországi Mi-
nerva 1827 évi foly. - 7) Pálffy táboroaáaa. Hormayr Taaabanbuoh 1847. foly

8) Több halotti bcazéd



tS PÁlffy.

Konth I. Pál élt 1383. köri, nejétl Illés Erzsébettl fia volt

Konth II. Pál , ki 1425. köri élt; és a ki atyja keresztnevérl (mint-

hogy Pálnak fia volt) fölvette a Pálffy nevet. Nejétl vingárthi

Geréb Annától több gyermeke maradt, kik fleg Horvátországban te-

temes jószágokat bírtak ; ezen gyermekei kozi azonban bizonyosan

csak l. Miklóst nevezhetjük meg.

Pálffy I. Miklós 1480. köri élt, és De r esik ai ésRárói
elnevet viselt. Az korában már többféle elnev Pál ff y-akat talá-

lunk emlékeinkben , kikkel valamint e család összeköttetését nem is*

merjük, úgy azokat ide nem is számítva , külön említeodjük meg. Azt

sem vagyunk képesek kimutatni, váljon azon Pálffy Miklós ezre-

des, ki 1519-ben Szigethnéi eléfordúl, egy volt ezen dercsikai és rárói

Pálffy Miklóssal.

Nevezett Pálffy Miklósnak nejétl Kinisy Katalintól fia voit ká-

polnai és cseleszti Pálffy I. Lrinez, ki mint a Pozsony

vármegyei nemesség kapitánya 1526-ban Mohácsnál esett el Hitvese

Bánffy Anna újlaki Bánffy János leánya volt. Ettl született fia

HL Pál, ki már a dercsikai és rárói elnéven fölül még
Bethlenfalvárói is irta magát , és már a nagyságos czímzettel élt. Há-
zastársul erddi Bakocz Klárát vette el, leányát erddi Bakocz Ba-

lásnak *), ki T o ni p a-nak is neveztetett, nvérét Simonnak a zágrábi

püspöknek és unoka-hugát a nagyhír

bibornok prímás Bakács Tamásnak. E
házasságnál fogva eredt a P á 1 f f y-

aknak erddi elneve; valamint a

családnak ujabb czímere is , me^y az

erddi Bakocz család czímerével közös

alakot ; a hármas halom tetejébl fél

kerékbl kiemelked szarvast mutat-

ja 2
) Ez idtájban történhetett , hogy

a család az erddi Bakocz czímert el-

fogadván, si Hedervári és Konth
czímereinek emlékéül azok ábráit két

zászlóra iktatva , azokat az elfogadott

\) Albrecht szerint Bakóoz Bálás leánya volt Klára, PálJTy 111. Pálnak

neje , de e munka 1. köt. 103 lapja szerint Klára Bakocz (v. Bakács) Miklósnak

leánya volt. így írja ezt Wagner Ms. tom. LXX. 154

*) Lásd a Bakocz czímert egykorú raji után Török János, Magyarország

Prímása. Pest 1859. 298. lap.
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mostani Pálffy ozímer fié tüzeté, mint itt az ábra mutatja. E TIÍ Pál-

ffy Pál a törökök ellen vitt kocsinai harczban esett el. Fiai maradtak

1-ör nagyságos Pálffy I. Péter (de Zelina , Csábrágh, Ráró,

Kápolna, et ab ErcRd), élt lf>68ig, a midn a veliczai tö'-ök ütközet-

ben elesett. Neje szerdahelyi Dersffy Zsófia volt, nagyságos Dersffy x
)

Miklósnak és Batthyány Perpetuának leányuk Pálffy Péterrl a követ-

kezket tudhatni. 1535. évben (in fest b. Franmci conf.) Bécsben

kelt kir. adománynál fogva kapta Tompa Jánossal , nagybátyjának Si-

mon zágrábi püspöknek édes testvérével együtt a cirqueniki Bencsioa

család javait, Benesics Lászlónak magvaszakadtán, nevezetesen Bakva

kastélyt. Krös és Veroze vármegyében fekv jószágokkal, és azokba

a chazruai káptalan által be is iktattatott. Ugyan ez évben elfordul

mint birtokosa Hont vármegyében a csabrágbi várnak , melyet ez év-

ben nevezett Simon püspök monyorókeréki Erddy Péter f lovász-

mestertl a zilisi jószágokkal egyetemben 12,250 arany forintért meg-

veti 1536-ban említetik mint Várday Pál esztergami érseknek, kihez

neje után rokonság volt, javai igazgatója. 1539-ben a sághi convent

levelében 3abrághi elnévvel és nagyságos czímzettel jelöl-

tetik. 1547-ben az akkor már nem élt Simon püspök örököséül intik,

1553-ban András szakolozai plébánostól a hlinyiki hegyen két szlt
vett 226 írtért morva pénzben Hogy pedig már ez idben Szakolczán

curialis házat is bírt, kitnik udvarnokának Zerdahelyi Imrének 1556-

ban vezetett számadásából. Hogy pedig 1568-ban, neje Dersffy Zsó-

fia pedig 1569-ben az élk között nem volt, kitetszik onnan, hogy fo-

lyamatban lév ügyeikben ekkor helyettök már fiók Tamás jelene meg.

2-or Pálffy Lrincz de Kápolna et ab Erdd, elfor-

dul 1539-ben deák (litteratus) jelzvel mint ügyész , a kir táblának

ülnöke, és nagyságos. Elt még 1659-benis, a midn a Czobor és PÜs-

pergerféle éleski uradalom birtokosai részérl bizonyos határkérdések

ügyében meghatalmazottképen lépett föl. Az ez alkalommal kelt ok-

mány alá nyomott pecsété teljesen azon Pálffy czímert mutatja, me-

lyet a grófi ház jelenleg is használ. Ki volt neje s gyermekei? bizo-

nyosan meg nem mondható
y
st még egészen az sincs eldöntve, vájjon

édes testvére, vagy csak unoka-vére volt e Pálffy Péternek?

Pálffy Péternek Dersffy Zsófiától következ nyolez gyermeke volt

') A Derkffy cjalad hajdan Albrecht azerint Der«- Báru?y-nak i* nevezte-

tett, éj vértégés «,3*4ekötltttéaben Állott a Batth- monostori Thytöa családdá

a Virdayakka!.



1) ÍSrdMi Pálííy I. Tamás, nagyságos czímzet, Rudolf király

által testvéreivel együtt — mint alább megemlííendjük — visszatérü-

let jogán (jure postliminii) az ország szabad bárói sorába iktattatott,

Palota vár kapitánya és Zólyom vármegye fispánja volt. Született

egy régi családi jegyzék szerint 1534. évben sz. Simon és Júdás nap-

ján. Hitvese bedeghi Nyáry Sára volt, kit 1581. évi august. 20-án meg-

halván, özvegyen hagyott. *) 1562-ben Széesénynéí a török elleni üt-

közetben Sqós István és Csúthy Gáspárral résztvevn , elfogatott, 2
)

de kiváltatott. Eltemettetett Bazinban, hol a plébániai templomban

latin verses sírirata olvasható.

2) Erddi PálfFy í. György szabad báró , született 1540 évi

sz. György napján. A Temesvárnál történt üfközetbeu egy török dár-

dájával keresztül szúrá, s úgy látszik , ennek folytán halt meg 1562-

ben Ujvárott. (158 l-ben egy oklevélben többi testvérei között már

nem említetik).

3) Erdodi Pálffy í, János báró, Tata és Léva várak fkapi-

tánya, született 1548. évben sz. Máté napjához legközelebb es szom-

baton Eleseit Somosknéi török kéz által.

4) Erddi Pálffy í. István, báró , Gyr , Csábrágh és Szitnya

várak fkapitánya, született 1550. april 2-án. Neje Bogacsóczy Márta

volt, ki 1596-bac már mint özvegy Pozsony megyei Gocznad helység-

ben birtokolt Ezen Istvánnak vagy János testvérének volt leánya

PálfFy Erzsébet, nagyságos deregnyi Daróczy Ferenoz hitvese , ki

1611-ben Pálííy Katalinnak lllyésházy nádor özvegyének beiráta foly-

tán Gocznad egész helység birtokába beiktattatott.

5) Erddi Pálffy II. M i k 1 o s, a osalád els legnagyobb embere,

szül. 1552. évben sz. Miklós ünnepe eltt két nappal. Zsenge kora óta

Miksa és Rudolf királyok udvarában forgolódván , és a mi azon kor-

ban ritka volt, Németországot, Belgiumot, Francziaj Spanyol és Gö-

rög-prszagot beutazván, széles ismereteket és több nyelvben jártasságot

szerzett magának. 1580. deo. 23. Pozsony vármegye fispánja és ugyan

azon nev kir. vár fkapitánya lett. 1581. april 24-én Prágában kelt

oklevél által pedig Tamás, János, és István testvéreivel együtt sokféle

hadi és udvari h szolgálatainak tekintetbe vételével visszatérület jo-

') Leliocsky szerint e Tamásnak másik neje csebí Pogány Anna volt, és

ettl lett volna fia XI Tamás, és unokája III. Tamás.

*) Istvánffy iibro XXI. — Latinig PáüTyano-Erdriyanus p. 32—33.
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gán (jurc postliminii) az országbírói sorába iktattatott. ') 1581 dec.

9-én a meghalt Czobor Imre helyébe kir. fkomornok mesterre, 1582.

máj. 25-éo cs. kir. bels titkos tanáosos3á, 1584. sept. 20-án Komárom
vármegye fispánjává és ugyan azon évi ootob. 22-éo Erneszt föher-

ozeg nyilt levele mellett Kielmann András helyébe Komárom vára f-

kapitányává neveztetett; és ugyan ez év octob. 20-án ugyan csak Er-

neszt fherczegtl e fontos fkapitányi hivatalára nézve az utasítást

is megkapta. 1589. máj. 4-én az austriai fherczegségbeli indigenatust

nyerte. 1589. jun. 1-én Érsekújvár és a Dunán inneni Magyarország

*) Ezeu bárói diploma tartalmából érdekes fleg a következ : vEt cum
potiaaimum dictua T h o m a s Pálffy major natu fráter, in diverais confíniis Regni

nostri Hungáriáé nobii et dictia praedeoeasoribua nostria cnm sangvinis aui effu-

sione serviverit, ao diram tui cicám captivitatem aubiverit, et ex illa Dei bene-

ficio elapstia , nemi nem alium , quam praedeceaaoi es nostroa, cousequenter Nos a

puero servivit ; Nioolaus etiain Pálffy in Hispaniia aliiaque exteris Regnis

nostris continue lateri noatro adhaerena, et multa fidelia obscquia Nobis praeati-

tit, et hoc tempore sine intermissione praestat ; atque adeo dicti fratres ipsorum

Joannea Pálffy in arcé fmitima Lewa
,
Stephanus ver antea Jaurinii nunc ver

in Caabragh Capitaneorum oífioio fungentes. summa vigüantia et indefesso stú-

dió nobia et patriae ipsorum ac tóti reipubSicae chriatianae noncessant; prae-

terea ouin majorea quoque ipaorum , ac praccipue família Krdödyana, a qua pa-

ternam, DeraíTyana ver, a qua maternam ducunt originem, diverais occaaioni-

bus, et temporibua diversa etcumulata servitia praestiterint, magnasque rea domi

et foris, paceque et bello gesaerint , atque ii hon eatiasimura i n ter Barones
etMagnatesRegni nostriHunganac looum et onlineraob-
tinuerint, quem inertia potiua p a i e n t n m et temporumin-
juria, quam ipaorum culpa lapsum et i m minutum esso
(üiistat: propterea Nos , his et aliia ipaorum meritis

,
quac longum esaet re-

cen8ere, adducti , eoadem Nicolaum (quem hoaore Cottus Posonienais inter Baro-

nea Regni nostri Hungáriáé non postrerao antea eohoneatavimua) Thomam, Joau-

nem, et Stephanu8 Pálffy de dicta Erdd, fra trés earnales, qui omnes, ut praemitti-

tur veatigia suorum majorum secuti uobis fídeliter et diligenter in hanc u8que diem

serviunt, haeredesque et posteritates ipsorum utriusque aexua univeraos, de noa-

trae caeaareae et regiae Potestatis plenitudine ex gratia speeiali e coctu iiobilium

Regni n<>stri Hungáriáé, inter fjuoa etiam hacteaus potiorem, honeatumque ei

laudabilem looum oblinuerunt, txemptoi et aegregatos, in numerum et conbor-

tium Barouum titularium aeu Magntitum ejusdem regni nostri Hungáriáé recepi-

inus, aggregavimus et annun.eravimna ctc. etc. Dátum in arcé noafcra Regia Pia-

genai die 24. mensis április 1581. etc.** — Midn e bárói diploma 1610. évben

(feria 3. piox. poat domioicam Jubilate) Ny rmegy éuek Nyitrán tartott

közgylésen kihirdettetett, az oklevél hátára a nevetett . e Ivand-

czy Márton e szavakkal irta a kihirdetési bizonyítványt. ..Q.uae quid«?m Innlyta

Domus Pálffyanae Tamiiia, siouti hactenua habila ast, ita nunc quoque }»ro ver.'

et iudubifatis Baronibus et Magnatibus gratauter aeceptnti:-
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fkapitányává neveztetett. 1592-ben csehországi indígenatussal tisz-

teltetik meg, és ugyan ez évben Rudolf királytól avörski ')

urodalomra uj királyi adománylevelet szerez. — 1594. nov. 47-én a

bányavidéki végvárak hadainak vezére és Komárom vár parancsnoka,

ez évi dec, 8-án a bányavidéki végvárak és Esztergám parancsnoka.

1595. dee. 1-én Mátyás fÖherczegtl különös utasítást kap. 1595. jan.

28-án Rudolf király által egyik biztosul neveztetett azon szerzdés

eszközlésére , mely a császár és Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem

közt köttetett, és mely „Tractatus Transylvanicus" czim alatt a tör-

vénykönyvbe is az 1595. évi végzemények közé jutott. 1598. mart.

27-én vitte végbe társával gróf
}
utóbb herczeg Schwarzenberg Adolf-

fal Gyr várának a törököktl híres visszavételét, mely által a magyar

nemzet történelmében halhatatlan nevet szerzett magának. Atalában

huszonhat ütközetben harczolt a török ellen, és ezekbl a Fülek, Nóg-

rád, Drégely, Keresztes, Palánk, Esztergám és Buda mellettiek fleg

kiemelendk. a
) Midn a gyri diadal híre Bécsbe megérkezett, a csá-

*) Vörösk várát és uradalm*' 1535-ben a Fugger testvérek Rajmund,

Antal és Jeromos szerezték Thurzó Elektl, és arra 1536-ban kir. megegyezést

vittek. Fuggeréktl 1583-~8-bau Pálffy Miklós váltotta és szerezte meg
t
és reá

1592-ben kir. beleegyez adományt nyert. Pálffy Miklós halálával özvegye Fug-

ger Mária fiaival együtt egy ideig osztatlan állapotban birta; az 1619. évi jul.

20-án ieit osztályban pedig gróf Pálffy Istvánnak és Jánosnak jutott, ezek-

nek haláluk után Jánosnak illetéke P á 1 nádornak, és ennek rendelkezésébl az

fiának J á n o s-K á r o 1 y nak ; az I a i. v á n illetéke pedig M i k í ó suak j utott.

János-Károlynak vagy is inkább fiának Mikiós-Józsefnek kihalásával elbb em-

lített Miklósnak fiai 1707-ben úgy osztoztak meg - hogy Jánosnak Szuha az

egész uradalom 5
/s részével, Miklósnak pedig a maradék % rész jutott. János

után örökösödött unokája Jeromos tábornagy, ezután 1791-ben ismét János; ez

után végre 1821-ben testvére Ferencz; — Miklósnak része pedig ennek Leo-

pold fiától s unokái Miklós, Leopoid és Rudolf által 1735. máj. l*én tett

osztály alkalmával Rudolfnak jutott, mely rész az 6 utódai által jelenleg is bira-

tik. E szép és nagy urodalom áll 18 helységbl 2 pusztából és nagy erdségek-

bi, összesen mintegy 14 ezer holdból.

Voi Ösk vára története olvasható b. Mednyáaszky Alajostól a Tudomá-

nyos gyjtemény 1821. évi XII. kötet 6ö. lap; ugyan ahoz bvebb ismertetés

Gyurikovics Györgyti Tud. Gyújt. 1824. II. köt. 60. I és végre Albrechttl a

Hormayr Taschenbuch för Vaterl. Gesch. 1828. évi foly.

2
) L. Istvánffy História 1685-ki kiadás pag. 483.

Szegedi Rubrieae ad art. 7. 1597. 1598 : 4. ~ Bel. not nova Hung. tom. I.

64. és app. 339. 377. Vali Lexic. I. 659. Ortelius Kriegs Emporungen—Hormayr
Mednyánszky Taschenbuch 1821. évi 204. 1. 288. és 1825. évi foly. 11 - 17. Fesz-

ler Gesch. VII.
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3zár és király a hirnöknek 4000 arany forintot rendelt adatni, Schwar

zenberg 1 00,000 aranyat, és Morvaországban Husztopeczet kapta, Pál-

ffy Miklósnak elég volt azon ezer aranyat nyomó serleg, melylyel az

ausztriaiak megtisztelték. *) Hanem az 1599. évi magyar országgy-

lés áthatva PálfTy Miklósnak nagy órdemei által, a 48. törv. ezikkben

nem csak érdemei megemlítését iktaták be Örök emlékül, de egyszer-

smind önkény tesen egyhangúlag kerék is Rudolf királyt, hogy t és utó-

dait Pozsony várával és azon megyei birtokokkal örökös fispáni e/ím

adása mellett jutalmazza meg, vagy ha a fölségnek jobban tetszenék, a

Sz.-györgy i és Bazin várakban és uradalmakban királyi jogát örökös jog-

gal adományozza, és t és ivadékait örökös grófi rangra emelje. Ennek

folytán 1599. évi jul. 24-én Prágában kelt diplomában Rudolf király a

pozsonyi kir. várat annak örökös fkapitányságával és azon megye örö-

kös fispánságával az els szülött fiúra szabályozott renddel t, fiait és

utódait megajándékozta. E királyi oklevélben is elészámlálvák Pálffy

Miklós jeles tettei és érdemei ; de azok a történelembl is ösmeretesek lé-

vén , ismét lésök fölösleges. A jeles ember legszebb férfi korában, életé-

nek 48. évében 1600. évi april 23-án Vörösk várában meghalt. Eltemet-

tetett azon évi május 23 án Pozsonyban sz. Márton egyházában a család

számára szánt helyiségben a
) hosszú latin föliratú síremlék alá. 8

) Vég-

rendeletet még 1596. évi mart. 30-án tett Neje Fugger Mária, Aug-

sburgból származó kirchbergi és weissenhorni báró Fugger Márknak *)

') Ez arany billikom Miklós fiának gr. Pálffy Istvánnak, ki Bethlen fogsá-

gába, esett, kiváltásául egyéb családi kincsekkel együtt Bethlen Gábornak adatott,

eiiói a török szultánhoz, ettl pedig békekötés alkalmával ajándokúl 111. Ferdinánd
király birtokába jutott. Ferdinánd királytól visszaadatott a billikom PáüTy Pál
nádornak, ki azt azon karddal, melylyel atyja Miklós Gyr megvételében harosolt,

a család örök hitbizomáayául rendelte. A serleg 3 font 6 Lainyi , födele 1 font

28'Zi latnyi, összesen 5 font 2 1

/* latnyi nehéz. 1621-ben, midn Bethlen Gábornak
váltságul adatott 8 marka, 5 lat, vagyis 830 darab arany nehézség és 3735 ezüst

forint értéknek becsültetett Leírta e serleget Albrecht családi levéltárnok a

Horaayr Taschenbuch 1831. évi foly. 320—7. lapján, és Ipolyi Arnold színezett

képpel a Családi lapok 1866. évi folyamában.

*) Temetési pompáját emlékezetben tartja egy német kézirat, melyet Gyu*
rikovita György az „Arrhi* fér Gesckickte, Statittik, LHeraiur und Kuntt l 1826.

évi 19. számában kiadott

•) Közli Bel Bt is.

*) Fugger Márk fia volt Fugger Antalnak és Iiorgaui Reohlinger Anná-
nak A Fugger család , mely egy ágban herozegségig emelkedett, magyar nemes-

séget nyert 1 335-ben I Ferdinánd királytól kiadott czimeres neme* levélben, és

Stomía ( Borostyánk) és Vörösk várát jelzálogul birta
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horgtfui gróf Eberstcin Sybilláíól *) született leánya volt; kit 1 583-

ban vett feleségül ; és ki férje halálával annak végrendelete szerint is

mint özvegy 1619. évig a birtokban megmaradt, a midn íiaival megosz-

tozván, István nak és János nak Voroskeö, P á l nak pedig Stomí'a

jutott, az Özvegy anya pedig a néki jutott pénzbl Vöröske várában

élt haláláig 1646-ig: mely évben május 29-én— mi ritka eset! két íiával

I s t v á n n a 1 és J á n o s s a 1 együtt és egyszerre temettetett a po-

zsonyi székes egyházba a családi temetkez helyre, és e ritka temetés

emlékére ezüst érem is veretett Bel M. munkájában olvasható körirat-

tal. Mily tiszteletben és becsben tartatott életében mind Pálífy Miklós,

mind pedig Özvegye Fugger Mária, azt a családi levéltárban rzött, s

hozzájok az akkori legnevezetesb és legmagasb személyek által inté-

zett levelek tanúsítják, s köztök Rudolf császár és Vili. Kelemen pápa

leveleik foglaltatna!*:

Meg kei I még Fugger Máriáról azt említenem , hogy mint öz-

vegy 1603. jul. 7-én maga, és fiai I s t v á n , J á n o s , P á 1 és Mik-
lós részére Rudolf királytól adományt nyert Borostyánk várára,

melyet néhai férje PáhTy II. Miklós királyi megegyezés mellett

1592. mart. 11-én gróf Saimis és Nevburg Gyula zálog-birtokostól

84,156 forint zálogösszegen kiváltott, mely adomány folytán a Páiffy-

ház a s lomfai vagyis borostyánki vár c-s uradalom örökös birtokába

lépett, és mely Pálfíy Leopold ága által jelenleg is biratik.

6) Erdodi PálíFy Erzsébet, nagyságos Révay László felesége,

született 1538-ban sz. Márton második ünnepén. Meghalt 1592-ben.

Anyja lön Révay István, Miklós és Katalinnak.

7) Frddi Pálffy Katalin született 1542-ben karácson eltti

szombaton. Els férje nagyságos lepoglavai Krusich János, liptói fis-

pán, korponai kapitány, és cs. kir. tanácsos, és kir. fudvarmester, Ba-

zin és Szent-György várak ura volt; l
) ennek 1581-ben történt halála

után másodszor 1582-ben férjhez ment az akkor már szintén özvegy

IDyésházy Istvánhoz, ki 1608-ban Tvíagyarország (a protestánsok közt

') Gróf Ebcrstein Sybiíla leánya volt gr. Eberstcin Vilmosnak és gróf

Hannán Jankának.

*) Ettl született egyik leánya Krusich 1 1 o na (1581-ben) Ditriehstein

Miksa neje lett; de magnélkül elhalt 1586-ban sept. 14-én Sz.-Györgyön, es

Bécsben eltemettetett Másik leánya Krusich A n n a mint hajadon hak meg. E
Ditriehstein Miksának, testvére volt Ditriehstein Ferenoz-Károly olmüczi püspök,

herczeg-bibornok , ki testvérének I>. Miksának haláláról és 1611. jun. 14-ére

rendelt temetésérl PálíTy Istvánt tudósi tá
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els6) nádora lön ; éf 1609 május 6-én Bécsben meghalt, eltemettetvén

Bazinbnn. y
) Pálffy Katalin pedig másodszori özvegységében élt 1616-ig,

a midfln meghalván, férje mellé Bazinban temettetett, hol sirküve lát-

ható. Kegyes én adakozó hölgy volt: Kánban és Trencsinben 1609 -ben

iskolákat alapított:*) és mint gyermektelen, testvére Miklós fiainak

Jiagyta 1613-ban végreodelctiieg Basin és Sz.-gybrgyi zálogul birt

uradalmait. •)

8) erdo\li Pálíly Magdolna szül. 1546. szent Maróit ünnepe

hajnalán , neje lön báró btlassi Kliuen Kudolí'nak , Ií. Miksa király

fölovász-mesterénck. E házasságból születtek: 1. belasy Khuen János-

Euseb , cs, k. titkos tanácsos ezredes stb. , kinek nejétói taubi és laibi

báró Werkh Máriától született leánya Mária-Franciska utóbb

Pálffy V Pál nádor neje lön; — továbbá 2 Khuen Erzse Cavriaui

Oktaviánnó, 3. Anna Mekau Lenardné, és 4. Kata, Herberstein

Adámné. Nevezett Pálíly Magdolna, els férje Khuen János-Euseb-

nek halála után gyarmathi Halassá János neje lett.

A fölebb elszámlált nemzedék közül, vagy is Pálffy í. Péternek

legidÓsb fia I. Tamás báró, zólyomi íoispán és palotai kapitány nejétói

Nyáry Sárától egyetlen fiat nemzett II. Tamást, ki 1583-ban az

élk közt említetik, de még mint gyermek magtalan halt meg. ')

I. János lévai és tatai kapitánynak nejétói KÖrCsy Katalintól

következ Öt gyermeke volt : Í.Mihály báró , 2. Fruzsina ugy

látszik elÓbb Andrássy Mátyá9 neje , utóbb Kát hkay Zsigmond neje

és 1622-ben özvegye. 3. Borbála hodolini báró Schampach a Kot-

tenstein *) Zdenko neje, és 1623 ban özvegye, midn testvérei kiskorú

gyermekeinek szakolczai házátátadta. 4. Anna hajadon korában meg-

halt. 5. III. Tamás, kinek neje Szvicczkova Kata volt, ki 1610. nov.

Szakolozán halt meg, és nov. 11-én ott eltemettetett.

') L. Hormayr Mednyánszky Taacüoiibueh 1821 f. 288

*) Klein Prediger Geschichte 1.461.

•) E javakra késbb 1734 occ. 11-én PáUFy János országbiió (utóbb ná-

dor) fiaira éj ezek kihaltával leányágia Í3 adományt vitt, és azokba a pozsonyi

káptalan által be is iktattatott. M'st ezeket PalíTy János ága bh ja.

4
) Bel Not. nova Hung. 1. 65. lapon agyán M Ali, hogy c II. Tamásnak

lett volna leánya Sabina és fia IV. Tamás pfispökt Azonban családi okin.v

nyokból bizonyos, hogy — a mint a táblán is látható — IV Tamáá püspök 1.

János fiának Mihálynak fia, Sabina pedig I. Jáuos fiának III Tamásnak

leánya volt

*) Némelyek — mist Lehoezky is -» e névbl hármat és így bárom kiilö»>

személyt csináltak. Tévedés.
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I. Péternek György fia — mint foiebb említetett — Temes-

várnál esett el ; ennek, valamint testvérének I. István nak a szitnyai

kapitánynak semmi gyermekét nem ismerjük.

I, M i k 1 ó s nak nejétl Fugger Máriától gyermekei következk :

l.) Márk báró szül. 1584-ben; meghalt 1586-ban Komárom

ban. Errl anyja Fugger Mária végrendeletében, melyet veszélyes be-

tegsége alkalmával 1584-ben Bécsben tett és a gyri káptalan kikül-

döttje eltt Komáromban 1586. B. sz. M. rnenybemenetele ünnepén

megersített, világosan megemlékezik, mondván: hogy férjétl eddig

egyetlen fia Márk nemzeteit.

2.) II. István báró, utóbb gróf, (1. báró in Vereskeö et Bo-

rostyánke) Sz.-Gryörgy és Bazín ura , Bars vármegye fispánja , Po-

zsony királyi vár fkapitánya. Ez 1608-ban az ország sz. koronájának

re lesz, és mint ilyen a 75 évig távol volt koronázási jelvényeket II.

Mátyás koronázására Pozsonyba viszi. 1626. mart. 20-án E.-Újvár és

a bánya-vidék végvárainak fkapitánya , majd a dunántúli országrész

fkapitánya, aranysarkantyús vitéz, cs. kir. kamarás, és tanácsos. 1634.

febr. 13-án II. Ferdinánd király által az ország nagys ág o s a i

és báróirendjébl Magyarország örökös mágnásai sorában grófi

rangra emeltetett. a
) Elete egyik nevezetesebb mozzanatát és dicssé-

gét teszi az, hogy Í621-ben a Betblenpártiak által a Tátra begynél

megsebesítetvén, és elfogatván , királya hségétl elválni semmiképen

nem akart, s készebb volt kiszabadításáért 24,500 irtot, 3
) akkor rop-

pant összeget, és ennek fejében ékszereit Bethlen Gábornak átadni.

Ezek átadását bizonyító Bethlen Grábor nyugtatványaHunobrad morva

mvárosban 1621, nov. 15-érl a család levéltárában megvan, és abban

a váltsági Összeg, valamint az átadott ékszerek is részletesen megje-

lölve vannak
, a mini az egész nyugta-levelei tfct jegyzésben •) olvas-

') Vannak, kik e M á rk helyébe Mátyást, pannonhalmi apátiirt tesznek,

de nagyon hibásan.
a
) A diploma szaval szerint : tx ordine et numero Regni Hungáriáé Magna-

tum et Baronum exemnlus, ad gtadum cl honorem atque ordinem libetoruin majorum

utque í'erpeluorum ejusdcm regni Hungáriáé Comi'um a germanis r a f nnncupa-

torum noeptalur.

9) Stehenics nagyprépost halotti beszédében ez összeget 80,000 ffcra teszi,

az Erddy és Pá! ily családok történetérl szóló érdeklett A q u i 1 1 a pedig (pag.

49) az összeget 50,000 ftn;>k mondja. Hogy minden kétség ez Összegrl elosziat-

tassék, a következ jegyzetben Bethlen saját nyugtája közöltetik.

*) Nos Gábriel Dei gratía eleetus Hungáriáé, Dalmatiae, Ooatiae, Slavo-

niae Rex
, Transylvaniae FrinCöps, et Sículorum Comes ecc. noiura facimus per
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hatjuk. 1639. máj. 17-én III. Ferdinánd királynak minden hatósághoz

megküldött pátense folytán lovas-hadat gyjtött, azon octob. 28-án pe-

dig a esászári seregben a magyar könny lovasság tábornoka lett.

Utóbb gyenge s megrongált egészsége miatt a királynak saját kez
1644. jan. 14-én Béosben kelt levele által eddigi badi erdemei megdi-

csérése mellett az újvári , bányavidéki végvárak fkapitánságáról föl-

mentetett. Meghalt 1646. máj. 29 én és anyjával Fugger Máriával és

János testvérével együtt eltemettetett. Neje gróf Pucbhaim Eva-Zsu-

tsanna volt, leánya gr. Puchhaim János-Kristófnak, Göllersdorf, Müh-

berg, Krumbaoh , Kirchschlag és Saubendorf urának, császári udvar-

mesternek, hadi tanácsosnak , tábori lóvezérnek , alsó Ausztria Örökös

asztal nokának és nejének báró Uofkirchen Zsuzsannáuak. Pálffy Ii.

István e nóVel 1618. april. 17-én kelt egybe , azonban 1640-ben a nó

már meghalt és azon évi nov. 12-én Pozsonyban sz. Márton egyházá-

ban eltemettetett

3. II. János vöröskói és stomfai sz. báró , 1636. febr. 28-án II.

Ferdinánd király által grófságra emeltetett, mely oklevélben atyja

érdemei után az övéi is flemlítvék , ezekbl tudjuk azt is meg , hogy

6 már II. Mátyás király udvarnoka , utóbb az (érsck)ujvári várban lo-

vas íötiszt s több alkalommal vitéz katona volt. Éhez adhatjuk , hogy

os. kir. kamarás, tanácsos, aranysarkantyús vitéz, testvérének II. Ist-

vánnak lemondása után az 1625. évi 25 törv. ez. szerint Dóczy Ist-

vánnal a ra. sí. korona ó>e, és Érsekújvárban a lovasok vezére (tribü-

nül), 1643 ban Komárom vármegye fispánja. Meghalt 1646. máj.

29-én, és eltemettetett anyjával Fugger Máriával és testvérével II.

Istvánnal együtt Pozsonyban a sz Márton egyházi családi sírboltban.

Két neje volt : az elsÓ gróf Mannsfeld Anna-Lucia-Julianna, második

nagyságos várkonyi Amadé Judit , Thúry István özvegye ;
ki azután

harmadszor is férjhez ment monyorókeréki grór Erdody Gáborhoz,

kinek halálával 1651-tÓl 1672 ig ismét özvegyen élt.

praejentes. quibai expedit universie
, qaod magnifica D. Anna-Maria Fnggera,

Illusiria au Magnifioi oondam Nioolai Pálffy reliota vidua pro elibert&tione et

Ijtro Alii «ui Mgfici Stephani Pálífr per oertoa servitores suos nobis depón

i

lavit paratia in peenuiis flnoa l.ung. 10,000 idesf Decem mille ; ilem in aureia, ar-

genteiaque rebus ct eleuodiis diversi* 14,500 A. liung. ideát quatordeoim mille,

quingeutoa, quae umnia in uuam summám computando conatituuní flnos hung.

24,500, idest viginti quatuor mille quingentos. Super quibui eandem et eoadem

qnietain el absolutam, quietoeque et absolutos reddimua, hamm teetimonio litera-

rum medieute. Actum in Civitate Moraviae Hunobrodenai 15-a Novemhria 1621.

Gábriel m. p. (L S)
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4. IV. Pál nádor, ki 1625. jul. 3-án a magyar királyi kincstár

elnöke lett, e méltóságról lemondott 1616-ban. 1625. évi octob. 10-én

kir, f pohárnokmester, u. azon évi octob. 21-én m. kir. tanácsos, 1630-

ban a 6. törv. czikk szerint a pozsonyi országos ház elnöke, az 1649-ik

évi országgylés 73. törv. czikkében már mint nádor az országnak

minden jövedelmeirl , fleg a pozsonyi királyi vár újra építésére for-

dított költségeirl teljesen megnyugtattad k. 1634. febr. 14-én II. Fer-

dinánd királytól nyeri; kir adományleveiben örökjoggal és Detre-
k e ö i örökös grófi czímmel kapja Detrek várát , és ugyan abba

be h íkláttatik. J
) 1646. febr. 6-án országbíró, 1649. mart. 24-én pedig

(1. törv. czikk) Magyarország nádora, jászok kunok kapitánya, és ki-

rályi helytartó lett. 2
) Végre 1651. martius 12-én Pozsony vármegye

fispánja és Pozsony vár örökös kapitánya, mely méltóság

az idsbség rendje szerint különös királyi oklevélben a családnak ado-

mányoztatott. Ugyan ez idben IV. Fülöp Spanyol királytól az arany

gyapjas rend lánczát nyerte. A pozsonyvárallyai PálíFy curiát szerte,

s azt alapjából kiépíteté , valamint Malaezkán a sz. Ferenczes szerze-

teseknek a Balassaféle hajdani kastély romjaiból zárdát állitatott és

azt tisztes alapítványnyal megadományozta. A detrekeöi uradalmon

kívül a dévéni és bajmóczi , ugy Austriában a marcheggi uradalommal

családi birtokait szaporítá. Ezekbl a Detreke és dévényi uradalmat

a pozsonyvárallyi curiával magyar majorátussá, a pozsonyi uradal-

mat pedig családi senicratuasá rendelte 1653 nov. 5-én kelt

végrendeletében, melyre azon évi dec. 18-án III, Ferdinánd király

•) Detreke várát hajdán a Bozmi és Sz.-györgyí grófok bírták, ezek ki-

haltával Serédy Gáspár, ós ennek ÖCrfese György I. Ferdinándtól zálogban tar-

totta. Majd gróf Salmis kiváltása és átengedése vagy elzálogolása által a f'ug

gerok birtokába jött , ezektl Balassa Menyhért vá.\tá. magához. Utóbb Balassa

Péfer kihalta* a kir. ügyészre szállt. 1622-ben Pálfly IV, Pál 130,1)00 frfot fi-

zetvén a kir. kincstárba, 11. Ferdinánd királytól beiratképen kapta, tartozván

még ezenfölül nénjét PálíFy Magdolnát Balassa Péter özvegyét 27,137 írtai ki-

elégíteni ; ez különös egyezség utján megtörténvén, I634>ben Örökös adományt

nyert reá, a hozzá tartozó 16 helység, 2 puszta és rengeteg erdkkel együtt, me-

lyek jelenleg részben ep:y majoratusi uradalmat képeznek. L. Rormayr Med-
nyánszky Tasonenbuch 1S29. évfoly.

l
) Egykorú számadások szerint nádori évi fizetése 22,000 frt volt, mint

pozsonyi kamarai einök évenkénti fizetése 800 frtra volt határozva , melyhez

1626-tól mint tanácsosnak és fö pohárnok mesternek kir. rendelet folytán még
600 frt adatott. Mint országbíró 1200 évi fizetést vont.

*) Dévén vár leírását lásd Tudományos gyújt. 1820. X. köt 57 1. Es Hor-

mayr Mednyansrky Taschenbuch 1S28. évfoly,
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Regensburgban kelt oklevélbea királyi megegyezését adta; utóbb pe-

dig líí. Károly király rendelete mellett 1726. évi august. 22-én Po-

zsony, nov. 2-án pedig Esztergám vármegyében ünnepélycsen kihir-

det teteti. Á stomfai (= borostyánki; és malaezkai ka^íélyt alapjából

fölépítette. A borostyánki és marcbeggi várat nevezetesen kijaví-

tatta , a pozsonyi kir. várat pedig, melynek kapitánya volt, országos

rendelire közköltségen úgy kiigazítatta, ') mint az még e század ele-

jén is éllott Jels/ava volt: „Omnia cum tempore.^ Meghalt Pozsony bau

váralatti curiájában 1653 nov. 26-án esti 7 órakor. Teste dec 3-án

esti 9 órakor temettetett el Pozsonyban a családi sírboltban , szíve

pedig ezüst edénybe zárva dec. 5-én Malaczkán a 3z. Ferenczes szer-

zetesek zárdájában. Neje 1629. jul. 26. óta belasy gróf Khucn Mária-

Franciska volt, kit, miután azzal harmad ízen verségben állott, csak

pápai engedély és testvéreinek II. István é3 II. Jánosnak beleegyezé-

sével vezethetett oltárhoz. Gr. Khuen Mária, mint özvegy 1666-ban

alapítá a bajmóczi kegyes rendiek társházát és templomát. 1659-ben

( 22. törv. ez.) a férje által kezelt közpénzek számadásától ismét meg-

nyugtatást nyert. Gyermekeinek Antalnak, Károlynak és M. Teréziá-

nak gyámságát még férje halála után 1653. dec 13-án kir. rendelet

szerint elfogadá. 1661-ben a Pozsony vár alatti téren sz. Miklós temp-

lomát építeté. Meghalt 1672. május 9-én , elt^-nettetett Bécsben a sz.

Klára rendi apáczák zárdájában. E szerzetnek II. József császár alatt

eltörlése után 1782. nov. 19-én éjjel koporsója ugyancsak Béosben az

Ágoston szerzetesek templomában lév Pálfl'y családi sírboltba gr.

Pálffy Károly intézkedése folytán áttétetett ; és pedig mint utolsó,

miután az oda való temetés is II. József cs. rendelete folytán meg-

szüntetett. Ez alkalommal a koporsón volt német föliratos réztábla le-

maradván , Pálffyné szül. De los Rios Antónia marquise által megtar-

tatott, és ennek halálával a családi levéltárba jutott.

5. 111. Miklós, vöröskei és stomfai báró, 1599-ben született.

1606.jun. 7-én, kora 8. évében korengedély mellett Rudolf király által

a pozsonyi és sz. Márton egyházi prépostsággal és annak minden ja-

') Ezen kiigazítási költségekrl szóló számadások most is megvannak a

család levéltárában.

%
) Bajmócz várára és urodalmára 1645. april ö-Án III. Ferdinánd királytól

nyert adománylevelet, és abba be is iktattatott — 1726-ban aug. 12-én FálíTy

Miklós nádor és J á n o s ismét uj adományt nyert mind két ágra, pallósjog

gal, kegyúri, és szabad rendelkezési joggal, beiktattatván r. turóczi Convent ál-

tal. Jelenleg e gazdag uradalommal párosult vár Palíly János ágazatáé.

4
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vadalmaival adományoztatott , és azokba sept. 6-án Forgách Ferenoz

esztergami érsek , Naprágyi Demeter gyri , és Péter váczi püspökök

jelenlétében beiktattatott. 16 19-ben anyjával Fugger Máriával és test-

veiéivel István, Jáno3 és Pállal megosztozkodott. Meghalt 1621-ben.

6. ÍL Kata grómÖ, i608-tói ghtmesi gróf Forgách Zsigmond

országbíró és utóbb nádor hitvese, 1621. jun, 31 « óta Özvegye. í
)

?.} Zsófia grófn, 1617-ben gróf Trautmanasdorf Miksa neje,

ós 1660. juo. S. óta Özvegye. Meghalt 1662-ben.

8) Magdolna grófn 1-ör gyarmati Balassa Péternek Det-

rek urának neje, ennek 162 l-ben történt halálával 2-or sövényházi

Mórisz Márton neje
s
3-or báró Perényi György neje , meghalt gyer-

mektelenül Tornán 1629. ootob. 18-án.

I. Jánosnak a Tata vár kapitányának fia Mihály, ugy látszik

magán életet élt, róla a családi levéltár sem szolgáltathat egyéb adatot,

minthogy 1609-ben Tarnás testvérét és Fruzsina, Bora, és Anna nvé-

reit bizoiiyos si birtokai elosztásától tiltotta. Neje nevét nem tudjuk.

Gyermekei voltak

:

a) í 8 1 v á n , 1637-ben élt , róla csak annyit tudunk, hogy mag-

nóikul halt meg,

b) IV, Tamás, 1633-ban Pozsonyban, 1641-ben N,-Szombatban

te&ult, végre Rómában , a hol egyszersmind 1645. júniusban az el»6

misét tartotta. Hazatérvén, 1648-ban dee. 1-én esztergami kanonok és

bátrai apát. 1643. mart. í-én zólyomi fesperes, í 650- ti Csanádi püs-

pök , Heves és a két Szolnok vármegye fispánja , 1658-ban váczi,

1671-ben nyitrai püspök, 1670-tl Szegedy Ferencz váczi püspök he-

lyébe Magyarország udvari kanczelíára; kitt Leápold kitn" tehet-

ségeinél fogvs a „tanács angyaláénak (angelus oonsilii) neve-

zett. Re ndüleilen hazafiságát és ers alkotmányos
érzületét mutatja az, mint küzdött az osztrák kan*

czellár HocheV Pál ellen az 1678. évi országgylésen. 3
>

A nyitrai várat, az odavaló püspökök lakhelyét alapjától kezdve meg-

újitatta és tágította , melyet az épületen most is látható ozimere máig

hirdet. Meghalt Bécsben 1679-ben máj. 6. és 7-ke közt éjfélkor, elte-

mettetett ugyanott sz. József templomában. Jelszava volt : „Vixtrix

andacia íafci"

*) Áxváiils. L év. 140. Vr&y Msa. XX. é$.

*; Fewfer f iescli. IX Bd 273-4,
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I. Jánosnak második a III. T a in a s nejeti b. Szvieoskova Ka-

talintól egy leányt és két fiút nemzett , kik közül azonban egyik sem

térjészté ágazatát , és az ága (az úgynevezett szakolozai ág) elenyé-

szett. Említett gyermekei ezek

:

a) II. Péter báró , ez nejétl Kaunicz Eusebia-Sabinától , kit

1646 ban már özvegyen hagyott , több gyermeket nemzett, mint özve-

gye levelébl kitnik, ezek azonban nagyrészben kiskorukban elhaltak,

miután késbb csak egy leánya Katalin fordul el, ki 1660-ben

mint PáhTy András hagyományosa szerzdést köt, meghalt hajadon

korában 1658-ban. Ugyan e házasságból látszik születettnek PáhTy

Franoisoa, ki 1682-ben mint nemes Cziskay Márton neje fordul

el, a midn t. i. Nagy-Szombatban a hosszú utczában fekv kházát,

a zvoncsini három szlt , és a kiucsováni malmot, melyeket neki Pál-

fly Ferdinánd püspök végrendeletileg hagyott , férjének Örökösen be-

vallá. Azonban adatok hiányában ezen Franoiskáról semmi bizonyosat

nem állithatni. Kaunicz Eusebk-Sabina pedig férje halála után 1648-

ban másodszor férjhez ment Pedsztaczky Zsigmond-András pruszino-

viczi báróhoz.

b) András báró , é3 a Veterani ezredben 3000 lovas horvát

ezredese, Szakolozán gyermektelenül halt meg 1649. octob. 10-én,

ugyan ott a paroohiale templomban a PálfFy családi sírboltban elte-

mettetett.

o) S a b i n a neje s nem sokára özvegye is lett b. Recsiczky Sza-

niszló lengyel urnák , ki mint ftiszt Kázmér király alatt szolgált. E
hölgy neve is mint hagyományosé (legataria) eléfordul PálíTy András-

nak 1649-ben Prágában horvát nyelven kelt, és Pál ily Tamás battai

apát részére Szakolcza városa által latin nyelvben kiadott végintézke-

désben, és 1650-ben PálfFy Kata hajadonnal együtt gróf PáhTy Mik-

lóssal és Tamással a osanádi püspökkel egyezségre lépett*

Mieltt tovább mennénk, megkell itt említenünk báró PálfFy

Miklóst, kirl noha bizonyos, hogy e család ivadéka, mindazáltal

róla semmi bizonyosat nem mondhatni. Egyetlen okmány, mely róla

szól , meg nem nevezett testvéreinek egy levele Pozsony városához,

melyben az említett város e Miklós temetésére meghívatik. E levél-

bl látjuk , hogy ezen erdd i Pálffy Miklós vüröskeÓi és stoiniai báró,

oa. kir. udvarmester, és lovas kapitány volt , ki férfi korának kezdetén

1624-beu meghalván, mart. 30-án Pozsonyban a Pálflyak sírbolt-

jába eltemettetett. E gyászjelent levél PálfFy István pozsonyi fis-

pán köriratos pecsétével volt lezárva, és igy — ha már l Miklósnak

4*
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egy II. Miklós fiát nem ismernk, ugyan annak fiául tehetnek e Mik-

lóst is; igy azonban származata igazolatlanul marad.

Ugyan ez idkorban elfordul erddi Pálfíy 1 1 oo a , Komis

Zsigmond hitvese, kinek 1637. jun. 10-én történt halálát, és jul. 14-én

.Papmezn elteraetését nevezett férje jelenti gróf Pálffy Istvánnak. Ki-

nek leánya volt Ilona? mind eddig sikeretlenül nyomoztatott; ugy

látszik I. Istvánnak vagy testvérének Györgynek leányául tehetnk.

Kitérésképen állhat itt a Pál-

íFyak azon legátalánosabban hasz-

nált czímere , mely a vért kék

udvarában hármas dombon fél-

kerékbl kiemelked szarvast, és

paizs tetején álló sisak koroná-

jából hasonló szarvast mutat; a

paizst mindkét oldalról díszít

aranykék foszladékkal ; mely czí-

mert a grófi ág grófi koroná-

val , a herczegi ág pedig her-

czegi korona és hermelines pa-

láit alatt viseli mai napig.

Pálfíy II. István nejével

Puchaim Éva-Zsuzsannával kö-

vetkez gyermekeket nemzé

:

1-örIV. Miklóst (gróf), ez elvégezvén 1634— 1636-ig N.-Szom-

batban, azután Bécsben, és 1644-ben az ingolstadti egyetemben tanul-

mányait, Olaszországban tett utazást. — 1649. január 17-én kir. ud-

varnok lett, 1650. jul. 22-én m. kir. f ajtónálló mester, 1653. dec.

13 án áranysark. vitéz, Pozsony vármegye Örökös fispánja, utóbb a

m. sz. korona re, és bels titkos tanácsos. 1662. nov. 22-én magyar

orsz f komornokmester , miután ezen zászlósi méltóság gróf Erddy
idsb Györgynek tárnokságra emelése által ürességbe jött; 1669. jun.

29-én jeruzsálemi lovag. Meghalt Pozsonyban 1679 aug. 12-én, és a

Pálffyak szokott sírboltjában eltemettetett. Ifjú korában hadi szolgá-

latokat is tett, és ezek közt egyik legdicsbb az volt, midn egy török

csapatvezért maga kezével vágott le.
J
) a család ausztriai uradal-

mait Krumbachot, Kirchschlagot, Saubersdorfot, és Kenitzet Sziléziá-

ban örök jogúvá tette. Neje volt 1649-tl gróf Harrach Mária Eieo-

V „Lorbeerkranz" nyom. 1662. 96. lap.
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nora '), ki férje halála után 1686. jul. 31-én a császári udvar és I.

Leopold gyermekeinek felügyeljévé lett. Meghalt 1693. deo. !-én, és

Bécsben az Agostonrcndi szerzeteseknél a Pálffy cryptában elte-

mettetett.

2. Mária grófn, 1635. aug. 25-én meni férjhez gróf Erddy

Gábor kir. komornokboz, és 1648-ban meghalt.

II Jánosnak els nejétl gróf MannsíeM Auna-Lucziától követ-

kez gyermekei születtek :

1. I. Ferdinánd gróf
,
jesuita, csanádi és 1 673. óta egri püs-

pök és jászói prépo3t 1678-ban. Meghalt 1680. octob. 31-én Kassán,

és ugyanott végrendelete folytán a jesuitáknáí eltemettetett. A nagy-

szombati Pázmány által alapított egyetem épületét is növelvén, ott

tzen nemestettét egy 1701-ben tett latin feliratos emlékk tartja fen.*)

2. Franc ziska grófn , Révay Miklósnak neje , és három

gyermeknek : 1. R.-E merentiának (Révay Eleknéoek) ,2. Eleo-

nórának Forgách Farkasnénak, és 3. L e o p o l d i n á n a k Beniczky

Lászlónénak anyja lett.

11. Jánosnak második nejétl Amadé Judittól Terézia leányán

kívül, ki mint hajadon halt meg, más gyermeke nem született.

IV. Pál nádornak gr. Kimen Mária-Franciskától született gyer-

mekei következk :

1. III. János (Antal,) detrekeöi örökös gróf, vöröskeöi és stom-

fai sz. báró, született 1642-ben. Már 1679. aug. 21 -én Pozsony vár-

megye fispánja, és a pozsonyi kir. vár Örökös kapitánya, 1683-ban

april 26-án cs. kir. és Fülöp-Vilmos rajnai választó fejedelem kama-

rása és tanácsosa lett. Meghalt 1694. nov. 29-én kora 52. évében ; te-

temei a pozsonyi többször említett családi sírboltba tétettek, szíve pe-

dig az atyjáéhoz helyeztetett hasonlóan ezüst edényben , a malaczkai

cryptába a Ferenczes atyák lauretani kápolnája alá. Két neje volt; az

elst fogarasi gróf Nádasdy Anna-Tereziát 1668. júniusban

vette. Ez meghalt Bécsben 1683. mart. 22-én, és ott az ágostonos

atyáknál eltemettetett. Másik neje Molarth Mária- Eleonóra
cs. k. palota-hölgy volt, kivel 1685. mart. 12-én kelt egybe, kit azután

özvegyen hagyott, és ki utóbb gróf Volkrahoz ment férjhez.

2. IV. János (Károly), detreki Örökös gróf, vöröskeöi és stora-

') Gr. Harrach Kárcly LénárJoak és lierezeg Eggenberg Mária Franciig

kanak kánya.
2
) Toobet olvadhatni róla Schmit Eppi Agriensea 1768. Tyrnav. 4r.
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fai báró ; a bajmóczi , szuhai , uj-lempachí várak és uradalmak Örökös

ura, 03. kir. kamarás , hadi-tanácsos , hadi-vezér, és egy vasas lovas ez-

rednek ezredese és tulajdonosa, Sabaudiábana császári sereg vezényl

parancsnoka; született 1645. dec. 4-én, katonaságra lépett 1672. jul.

3-án, és két ezredet
,
(egy magyart és egy horvátot) saját költségén

állított, és azoknak ezredese lévén , a branyicskai, eperjesi, debreczeni

sz. kereszti csatákban (részint a török, részint Tökölyi hívei ellen) vité-

zül viselvén magát, tábornok lett, majd 1672-ben lovas-tábornokká ne-

veztetett Az 1681-ki soproni országgylésen a fels udvar és a kir. sze-

mélye rzésére rendelt ftrség elöljárójává lett. 1687. aug. 18-án fhad-

vezéri helytartó, 1683—1688-ig Párkánynál és Esztergámnál aförökok

és telkelk ellen vívott gyzedelmek részese volt; nem sokára az angol,

belga, velenczés és egyéb német-római birodalmi fejedelmekhez követ-

ségben járt, A savoyi herczeget, 1693. octob. 4 én afrancziák ellen Pig-

narolla mellett nyert diadala által megmentette, mely harezon alóla há-

rom ló hlt el, és ott elesett fia is II. F e r e n c z , egy vasaslovas szá-

zad kapitánya , kit két puska-golyó terített le. Ezen dicsséges harez

után hadi vezérré neveztetvén, kora halállal múlt ki 1694, nov. 3-án

élete 49. évében Majlandban és ott eltemettetett. A kegyesrendiek pri-

vigyei lakháza emlékét sírirattal tisztelte meg. Neje hczg. L i o h t e n-

stein Sidoai a-

A

gnes volt, hzg Liohtenstein Hermannak gr. Salm

Reíferscheid Sidoniától született leánya , kivel 1669. mart. 3-án kelt

egybe; és ki ntáns sokkal késbb 1721. mart. 20-án Bécsben halt meg.

3. M á r i a-M agdoina grófn , elször férjhez ment gróf Zin-

zendorf Augusthoz, azután degli Obizzi Ferdinánd masquishoz, ki

Bécs város parancsnoka volt. Gyermeke egyiktl sem maradi Meghalt

Bécsben 1684. novemb 20-án és a sz. Lrinczféle egyházban az apá-

czáknál eltemettetett. Ez szerzé Austriában a Heidenreiohstein uro«

dalmát , és ezt élete fogytáig második férjének hagyta
f
ennek halála

után pedig a Pálfiy családnak majoratusképen végrendelte.

Következik a nemzedék rendje szerint IV. Miklós ivadéka, mely

fleg azért is kiemelend, mivel ezektl j le az egész most is virágzó

Pálfíy ház; és pedig IV. Miklósnak két öa V.Miklós és IV.

János (mindkett nádor) által két fvonalon. Utóbb V.Miklós
vonala unokáiban ismét három fágra oszlott ; az els vagy is. VIII.

Miklós ága a detreki vagy herozegi ágat, K. L e o p o 1 d é astom-

fai vagy boroetyáokei, és I. -Rudolfé a vereskei ágat

képezi. — Ama elbb említett ÍV. János vonala pedig bazini vagy

királyfaivi ágazatnak, vagy ifjabb águak is neveztetik



PJlify. ft*

IV Miklósnak Dejétl gróf Harrach Eleonórától következ

gyermekei voltak :

1. V. Miklós gróf, Vöröske örökös ura, a vöröski , dévéni,

stomfai, bátorkeszi , marcheggi, krumbaebi, kirohsohlagi, saubersdorö,

és heidenreichi várak és urodalmak Örüköse és valóságos birtokosa,

Magyarország nádora, kunok birája, és királyi helytartó, aranygyap-

jas vitéz, Pozsony, úgy Pest, Pilis és Zsolt törv. egyes, vármegyék

fispánja , a pozsonyi királyi vár Örökös kapitánya, os. klr. tábor-

nagy, kamarás és v. bels tik tanácsos , egy német gyalog ezred tu-

lajdonos ezredese , a m. kir. helytartó tanács és hétszemélyes tábla el-

nöke stb. született 1657. máj. 1-én, 1673-ban a bécsi egyetemben ta-

nult, 1675. jun. 15-én cs. kir. udvarnok, 1687. april. 19-én Asperraont

ezredbeli alezredesbl valóságos ezredes, és Esztergám várának (3000

írt évi fizetéssel) parancsnoka, 1688. sept. 1-én egy saját költségén

állított és 12 századból álló magyar gyalog ezred tulajdonos ezredese;

1690. május 30-án tábornok, 1692. aug. 6-án altábornagy, 1693. april

7-én mint már Kassa vára hadi parancsnoka , Magyarország f komor

nok mestere lett, 1694. dec. 10-én Pozsony vármegye örökös fispánja,

és a pozsonyi kir. vár Örökös kapitánya, 1700. aug. 2-án val. b. titkos

tanácsos , 1701. jun. 19-én a m. szent korona re és a csász kir. gya-

log testrség fkapitánya , ugyan azon évi sept 27-én tüzér ezredes,

1707* jun. 1-éo tábornagy. 1711-ben Eleonóra oszászár- királyné f
lovászmestere, 1712. mart. 30-án III. Károly király (mint császár

Vl-ik) által saját kézirata és saját megemlékezésébl arany gyapjas

vitézzé tétetett , melyrl azon évi május 3-án kapott ünnepélyes okle-

velet, 1713. jan. 6-án országbirája , 1714. octob. 14én Magyarország

nádora, kunok kapitánya, Pest, Pilis és Zsolth törv. egy. vármegyék

fóispánja, és kir. helytartó lett Ez utóbbi méltóságban t i. mint nádor,

szerepelt már III. Károly király koronázásánál; az 1722-ik évi ország-

gylésen pedig elmozditá és befolyása által törvényozikkelyi érvényre

aegité emelni azon kétoldalú kötést , mely sanotio pragmatioa
nevezet alatt Magyarországot, a os. kir. ausztriai házzal egybekötve,

ennek hazánkban ni ágoni örökösödését is megalapítá ; mint errl

III. Károly királynak PállFy Miklóshoz sajátkezleg intézett Bécsben

1722. jul. 4-én kelt, és a család levéltárában rzött kézirata 2
) elismer

bizonyítványt nyújt. — 1723-ban azon évi 97. törv. czikk szerint a m.

*) Campi Mareacliallue « tábornagy

•) Kiadta Lehoczky Stemraat I. és Fessler Gesch. X. 49. a) jagy tétben.
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kir. helytartó tanács és hétszemélyes kir. tábla elnöke lett. Meghalt

1732. febr. 20 -án déleltti. 1 1 és 12 óra között Pozsonyban , és Ma-
laczkán eltemettetett a Ferenczes barátok lauretani kápolnája alatti

sírboltba. Még fiatal korában Belgrádnál álgyú-golyó által megsértet-

vén, e sebe miatt egész éltében sántított Midn ama sebét kapta, és a

helynek alkalmatlansága miatt sokáig kell gond, st élelemben is

hiányt kellé tapasztalnia , igy kiáltott fel:' „mind ezt, st ennél
keservesebbet is eltrnék királyomért é s haz ám é rtí"

Magas míveltségét és elfogulatlan belátásátjellemzi többi nemes tettei

között az is, hogy az akkor élt nevezetes történetbuvár Bel Mátyást,

kit messze terjed buvárlata már már gyanúba hozva, veszélyei fenye-

getett, bajából kimenté, st t évi segélylyel láttatá el. Neje volt báró

Weichs Kat a-E r z s é b e t , báré Weichs Ferdinándnak báró Mo-
rian Adolfától született leánya, és Eleonóra császárnénak udvari höl-

gye és k&marásnéja, kit í. Leopold király és nevezett neje engedélye

mellett 1680. nov. 24. vett feleségül, és ki nálánál elbb t. i. 1724,

jun. 5-én Pozsonyban meghalván, jun* 8-án eltemettetett Malaczkán a

családi sírboltba, hol az egyházban a nagyoltár eltt vörös márványban

férjének l&iin siremlék-irata olvasható.

2) M á r i a - Z s u zsánna grófn , 1 672. febr. 28-án férjhez

ment monyorókeréki gróf Erddy Kristóf-Antalhoz , Várasd örökös

fispánjához, legutóbb koronarhez stb.

3. I. FerenoZ gróf, 1676-ban Gráczban tanult, 1677—78-ban
Hollandiában, Angliában , Italiában utazott , azután cs. kir. kamarás,

és Fáltíy IV. János tábornagynak vasas-lovas ezredében ezredes , és

következleg tábornok lett. Elesett 1687-ben Eszéknél álgyu-golyó ál-

tal a törökök elleni harczban magok a sánczok eltt, magának említett

IV. Jánosnak szeme láttára. Neje volt homonnai gróf Drugeth Krisz-

tina, elbb Forgách Andrásné, utóbb pedig Pálffy Ferencz halála után

gróf Bercsényi Miklós neje, ki Nyitra megyei Tavarnok helységben

gyermekágyban halt meg 1691. mart* 17-én, kora 36. évében.

4. Mária-Eleonora grófn , neje gróf Waldsteih (vagyis

Wallenstein) Miksa cs. kir. kamarás és birodalmi tanácsosnak, ki 1716-

ban halt meg , míg neje sokkal elbb 1699. dec. 26-án végezte be éle-

tét és Bécsben az ágoston szerzeteseknél a Pálffyak temetkez helyére

takaríttatott.

5. V. János (Bernárd István) gróf , Voröske . Bajmócz , Sz.-

György , Bazin örökös ura, aranygyapjas vitéz, Magyarország nádora,

kunok birája és királyi helytartó, tábornagy, egy vasas ezred ezredese,
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cs. kir. kamarás, és val. beh titkos tanácsos , Pozsony vármegye brö*

köSj Pest, Pilis és Zsolt h vármegyék valóságos fispánja, a h ötszemé-

lyes kir. tábla elnöke, született 16C4. aug. 20-án, miután 1677-ben

Bécsben, 1679-ben pedig Pármában tanult volna, 1681-ben a neu-

burgi utóbb Isemburgféle német gyalogezredbe állott ónkénytesnek, B

meg ugyan azon évben gr. Pálfiy IV. János vasas e mint zász-

lótartó lépett át ; és abban 1683-ban is Bécs védelmében unt zászlós

harczolt, ugyan ez ezredben 1684-ben lett kapitány, és mint ilyen ma-

radt ott 16S7-Í2, részt vévén Buda 03tromában is. 1688-ban Károly

lothringeni berezeg és fvezér oldalas segéde, 1689-ben a C/.obor ma-

gyar lovas ezredbeu ezredes, és ennek még ez évben gr. Czobor Ádám

ipa halála után vezényl" parancsnoka, 1693. april 3-án tábornok lesz.

Életének e szakában nevezetes párbaja volt a császári házhoz sógor-

ságban álló János-Fridrik würtembergi herczeggei, kit — némely a

magyar sereg ellen ejtett sért szavaiért a magyar nemzet dicssége

iránti kegyeletbl megboszulandó párviadalra hívott ki, és pisztolylyal,

—melynek híres mestere volt,—kalapját (a királyfalvi család levéltár-

ban most is láthatót) ltte le ; erre azonban a másik fé! golyója által

is találva, összerogyott, mire a nevezett berezeg Lengyelországba fu-

tott, késbb I. Leopoldtól kegyelmet nyervéu. 1700. január 26-án al-

tábornagy lett; Ó3 étidig magyar huszárezrede helyett német vasas

ezredet kapott. 1704. január 15-én Dalmaczia, Horvát- és Tótország

bánjává , ugyan azon évi május 5-én lovas tábornokká neveztetett

;

1709. april 24-én tábornagy lett 1707 évtl számított ranggal. Ugyan-

csak 1709-ben november 7-én a htlenségbe esett Rákóczy Ferencz

helyébe Sáros vármegye fispánjává neveztetett; 17i0. mart. 28-án

Magyarország fels részének vezényl f hadi parancsnoka, 1724. jan.

5-én m. kir. helytartósági tanácsos, 1731. octob. 5-én gr. Koháry Ist-

ván helyébe országbíró . ugyan azon évi octob. 27-én a hétszemélyes

királyi tábla közbirája, 1732. mart. 14-én Pozsony várraegye Örökös

fispánja, ós azon vár fkapitánya; 1740. febr. 20-án aranygyapjas

rend vitéze, mirl azon évi mart. ÍO-én kapja az ünnepélyes oklevelet;

szintén azon évi dcc. 16-én (M. Terézia által) val. bels titkos tanácsos,

1742. dec. 16-án szóval, utóbb kinevezés által a. magyarországi cs. had-

sereg fvezére; 1741. jun 22-én az országgylésen magok a kijelöltek

*) Lásd Abrah. B&kaay Scumcnicz, PattBCnii Seoretárii J. 1). Pala-

tini Syradyenais Pcloni Chronologiaoa iíiuig. Tv ajico 3747. I'o-

sonii tyjúa Rcyerianis impresso adnexam ad annum 1692. és körülményemebben *

Arckic fúr Getchichte etc. Jahrganq ÍS2'\ Nro 140. UU
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állal is *} ánlva, Magyarország nádora 63 királyi helytartója. Végre
171. mart. 24-én alkonyatkor Pozsonyban meghalt kora 87. évcbcD,

és mart. 27-én ugyan ott a családi sírboltba eltemettetett Jeles hadi

teAteit, polgári érdemeit, történelmi érdek mködését Magyarország

történet-könyvei bven tárgyalják, eszközlé a Rákóozyakkal 1711-

ben a szatmári békességet ;
J
) valamint az ausztriai háznak leényági

örökösödése megállapításában nem csekély érdemekkel fáradozott;

mely érdemeinek emlékéül M* Terézia királyasszonytól, ki t atyjának

nevezte
, egy drága ménnel, arany karddal és gyémánt gyrvel aján-

dékoztatott meg. 2
) Ugyan 6 vitt még 1734-ben a családja által jelzá-

gúl birt baziní és sz.-györgyi uradalmakra Í3 örökösít kir. adományt.*)

Neje kett volt : els ezobor-sz -mihályi gróf Czobor Mária-An-
na-Teréz, gróf Czobor Ádám tábornoknak gr, Erddy Borbálától

1669-ben született leánya, kit 1687-ben jegyzett el, és a ki 1733. oct

3-án Pozsonyban halt meg, és ott az annyiszor említett családi sírbolt-

ban eltemettetett* Második neje gróf Stubenberg Mária*Julianna,

gróf Zichy Károlynak 1741, jun. 14. óta özvegye volt, kit ugyan azon

évi august 28-án vett nül, és a ki mint özvegye 1756. april 20-án Po-

zsonyban halt meg, ugyan ott temettetett is. Pálffy V Jánosnak a po-

zsonyi sz. mártom székesegyházban ékes síremléke latin nyelven irt

shnratával együtt most is látható. *}

III. János nak nejétói gróf Molarth Eleonórától egy, atyja ha-

lála után 1695-ben Pozsonyban született leánya Mária-Borbála
volt, ki gróf W a 1 d s t e i n Venczel Józsefhez menvén férjhez , 1769.

január Í3-án mint már özvegy Prágában kora 74. évében halt meg.

Egyetlen leánya gróf Waidstein Mari a-J o z e f a gróf PálíFy II. Leo-

poldnak lett hitvese.

IV. J á n o s-K árolynak feleségétl herozeg Liohtenstein Ka-

talintól következ két gyermeke voK :

1. VT. M i k 1 ó s J ó z s e f
,
gróf, detreki örökös gróf, storafai és

*) Leírta esnek folyamatját, történetét, gr. Pálffy Jánosnak Rákóczyval

és Karolyival folytatott levelezéseivel együtt, titkára P u 1 a y János, és azt

gr. Czobor Máriának gr. Pálffy Jánosnénak ajánlotta; mely manka kéziratban

több helyen található. Horányi azt irja, hogy ki is adatott, de ez tévedés.

2
) L. Fessler Gesch, X. 131. magát a levelet.

a
) Láthatni ebbl, mennyire tévednek azok, kik azt hiszik, hogy a Rakó-

ozyak elkobzott vagyonaikkai magyar furak gazdagítottak.
4
) A három Pálffy náder életrajza, és e Jánosnak arczképe olvasható s lát-

ható Albrechttól Hormayi Mednyánszky Taschenbuch 1828. évfoly. 59—79.
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vóröskeöi szabad bárd, Bajmócz, Dévény , Aíarchegg, Baumgarten Hei-

denreiohatein , Keu-Lempnoh , Szucha és Kisvárda ura , cs. kir. kama-

rás, és tanácsos, a magyar szentkorona re, és egy könny lovas ezred

ezredese. Született 1671-ben. Meghalt 1706-ban aug. 10-én forróláz

fogytán Carpi városában a császári hadsereg mellett. Nül vette 1693.

májusban Bécsben líomonnai gróf Drugetb Juliannát
,
gróf Drugeth

Zsigmondnak buzíni gróf Keglevioh Teréziától született leányát, mely

házasságból Bécsben 1695. januát 7-én született egy fiók József-

Károly-Ignácz, ki azonban négy hónapos korá!>an meghalt. Az

özvegy Drugeth Julianna pedig másodszor 1709-ben férjhez ment gr.

AUh&nn Mihály-Venczelhez , s élt még 1727-ig, midn benne a ho-

roonnai Drugetb név sírba szállt.

2. II. Ferencf gróf, detreki Örökös gróf, atyja vasas ezredé-

ben kapitány, és ugyan annak szcnie láttára esett el Olaszországban

Pignarola mellett aperonsi völgyben 1693. octob. 4-én azon élesharcz-

ban, melyet a franoziák ellen intéztek , és épen akkor, midn az ellen-

ség bal szárnyát megtámadná, két puska -golyó leterité

V. Miklós nádornak báró Weiohs Katalin nejétl követ-

kez tizenegy gyermeke született:

1. I. Leopold (József-Ignácz-Kálmáu) cs. kir kamarás és ez-

redes. Született 1681. octob. 15-én. Azon nevezetes harozban Hooh-

stádt vagy Blindheim mellett Bajorországban a neuburgi herczegség-

ben, mely a francziák és bajorok ellen folyt, lováról leesvén és össze-

tapodtatván , ebbl származott nyavalyája folytán Bécsben meghalt

kora 38. évében 1720. mart. 27-én, és ugyanott az ágostonos szerzete-

seknél a Pálflyak cryptájábau eltemettetett. Neje volt gróf De
Souches Ratvit Mária- Antónia, gróf Ratvit de Souches

Károly-Lajos cs. kir. ezredesnek , és komornoknak ') gróf Puohaim

Mariannától 1683. jan. 13-án született leánya, kivel 1708. jun. 8-án a

császári udvari parochián kelt egybe, és a ki özvegységben 1750. aug.

18-án Bécsben d, e. II órakor halt meg , és másnap oda, hová férje,

eltemettetett

2. Eleonora-Mária-Teréz Bonaventura szül. 1 682. nov.

7*én, férjhez ment gróf Abensberg és Traun Ferenoz-Autalho* , meg-

halt 1729. sept. 9-én

') Ennek atyja gróf Ratvit L a j o « de Souchei cn. kir. v. titk.

Un. ktciai-iA, tábornagy volt, kt 1808-bnn uniletett, éf 1683. aug. 6-án balt meg,
kora 75 évében; kinek érciarobor firtialéke MorvaorszíUrban Brünben t nekim-

egytatbjua látható ; ée ki magyarországi táborozásairól is óaroervte*
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3. Mária Erzse-Pluíippina-Bora , Í700. jul. 6-án eljegyezte-

tett , és aug. 29-én egybekelt gróf Bouquoy de L o n g u e v a l

Káról y-K a j e t á n vauxi báróval , Rosenberg, Liebicz , és Graeczen

örökös urával; és 1732. nov. 8-án Bécsben az augustiniusokoál elte-

mettetett.

4. VI. János (kereszt.) József-Antal-Prosper, szül. 1685. június

25-én, cs. kir. ezredes, és Eugen fvezér hadsegéde, elesett 1716-ban

Péterváradnál.

5. III. F e r e n c z Rudolf-Lrincz , szül. Bécsben 1686. aug.

11-én. — 1693. jun. 4-én korengedély mellett máltai lovag, majd os.

kir. kam.és tábornok és egy magyar gyalog ezred tulajdonos ezredese,

1734. jun. 29-én a pármai ütközetben megsebesülvén , ennek folytán

1735. mart. 24-én Stomfán meghalt, és Malaczkán a barátoknál el-

temettetett

6. II. Károly József-Miklós-Roehus , szül. 1687. aug, 16-án,

cs. kir. kamarás, az Altban lovas ezred alezredese , Belgrádnál 1717.

:iug. 16-án kapott seb miatt meghalt Pesten 1720. jun. 13-án.

7. IV. Ferencz Henrik-Antal szül. Bécsben 2688. aug. 17-én;

meghalt ugyan ott 1689. május 17-én, s eltemettetett a augustimanus

barátoknál.

8. Caroiina-An na -Dorottya szül. Bécsben 1689. sept.

19-én , neje volt gróf Roggendorf Károíy-Lajo3nak.

9. II. Ferdinánd Grillyén 1
) Zsigmond, szül. Bécsben 169(X

dec, 17-én, és ugyanott 1694. febr. 23-án meghalt. Eltemettetett az

ágostonrendi szerzeteseknél.

10. I. Lajos szül. 1692. máj. 17-én, meghalt 1693. máj. 17-ón.

Eltemettetett ugyan ott Bécsben.

1 1. M á r i a-A n n a Ernesztina-Carolina szül. Bécsben 1 693. nov.

4-én, férjhez ment 1717, aug.. 1 1-én gróf Weissenwoif Antalhoz.

A Mrályfalví vonal.

V.János nádortói ered az úgy nevezett 1 e g i fj a b b , vagy

uradalmi birtok fejétl Királyfalvárói irt király fal v i vonal, melyet

szaggatottság nélkül a mai nemzedékig itt bemutatunk. Nevezett V.

János nádornak els nejétl gróf Czobor Teréztol következ mag-

zatai születtek

:

v
) Guilelmua.



Í.Mária-Anna, gróf Prschehorzovszky Ferencz neje, meg-

halt 1756. évi mart. 10 én , é9 Bécsben az ágostonos szerzetnél a csa-

ládi cryptába temettetett.

2. VI. János cs. kir. komornok, atyja vasaslovas ezredében al-

ezredes, elesett Belgrádnál 1717. aug. 16-án. Neje volt herczeg Es-

terházy Anna-Eleonora, hzg Esterházy Mihálynak grófDeschan Anna-

Margittól való leánya, kivel 1715-ben kelt egybe.

3. Szidónia 1710. jun. 17-én galanthai gróf Esterházy Fe-

rencz tábornagy ós íútárnokmester neje ,
meghak 1 743. január 3-án

Pozsonyban.

4. III. K á r o 1 y - Pál - Engelbert , Vöröske örököse, cs. kir. val,

b. titkos tanácsos, a hadi tanács tanácsosa, tábornagy, egy vértes ezred

tulajdonos ezredese, Pozsony vármegye örökös fispánja és a hason-

nev kir. vár örökös kapitánya , Magyarország f ajtónálló mestere,

szül. Pozsonyban 1697. octob. 38-án , meghalt ugyanott 1774. sept.

14-én, reggel nyolczadfél órakor. Három neje volt : az els gróf S t u-

benberg Mária- Margit , Amália Özvegy császárné udvari höl-

gye , kivel a császári udvarban Bécsben 1718. uov. 23-án egybekelt,

és ki 1724-ben meghalt. A második Proskau gr. Berge Jozefa, ezt

nül vette 1734-ben, meghalt 1748-ban. A harmadik gróf Stah-
remberg Máiia-Erzse, aRüdiger vonalán gr. Stahremberg Konrád-

Zsigmondnak herczeg Löv/enstcin Mária-Leopoldinálól 1725. decemb.

17-én született leánya, Erzsébet özvegy császárné udvari hölgye, és

csillag ker. nj ezzel egybekelt 1749. octob. 12-én.

6. VI. Miklós szül. 1699. octob. 24-én Pozsonyban, cs. kir.

kamarás, elóbb hzg Hohenzollern lovasezred rnagya, utóbb az Althan

lovas ezredben ezredes; elesett Pármánál i )34. jun. 20-én. Neje volt

gróf Schlik Jozefa (de Passaun et Weisskirchen) Erzsébet császá rné

udvari hölgye, kit 1726. april 29-én a Laxenburgi várban vett el.

6 M á r i a-Anna-Teréz-Erzse, szül. Pozsonyban 1701. nov. 9-én.

7 Mária- Anna -Erzse-Teréz-Emercntia , szül. Pozsonyban

1708., férjhez ment 1727. scpt^6-án trakostyáni gr. Draskovios Leo-

poldhoz, meghalt 1740-ben.

8. Eleonóra-Magdolna szül. J 710. cet. 8-án Pozsonyban.

VII. Jánosnak nejétói gróf Esterházy Anna-Eleonorától két

gyermeke volt. a következk :

a) Mária-Anna szül. 1716. jul. 27-én, gróf Maldbaila de Ca-

nale Jeromos-Lajosnak, Szardínia bécsi rendkiv követének neje.

b) Teréz, meghalt hajadon korában.
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Itt K ároly Páln ak els nejétl gr. Slubenberg Mária-Mer-

gittól következ négy gyermeke volt:

í. Mária-Terézia-Káíar Walbur ga, szül. Pozsonyban

1719. octob. 2~án, férjhez ment 1734 nov. 24-én gróf Cobenzl
Károly- Lajoshoz, a császári udvar belga követéhez, é& meghalt Bel

giumban 1789-ben.

2. Mária-Anna Gisberta- Jozefa szül. Bécsben 1721.

mari. 25 én, meghalt 1723 mart 3 in.

3. János-Jógsef- Antal-Kajetán-Xipót szül. Bécsben 1 722

nov. 16-án. Meghall 1724 jun. 1-én.

4. M á ri a A n t o ni a szül. Bécsben 1724. máj. 28-án , férjhez

ment gróf Esterházy József cs. kir, kamarád és altábornagyhoz , kitol

1759-ben özvegyen maradt.

ILI. Károly-Pálnak harmadik nejétl gr. Stahremberg
Jozefától két gyermeke született: a) Pál szül. 1750 nov. 17-én, meg-

halt dec. 3-án Pozsonyban, b) Leopoldín a-M ária- Anna - Jozefa

szül. octob, 2.. meghalt dec. 4 1752-ben, szintén Pozsonyban.

VI. Miklós nak gr. Schlick Jozefától következk a gyermekei

:

1. M á r t a-T e r é z i a-A n n a szül. Pozsonyban 1727. jul. 27-én,

férjhez ment 1746-ban gróf Erd dy János kamarai elnökhöz.

2. VIII. János (ker.) Leopold-József-István, szül. Pozsonyban

1728. aug 18-án, cs. kir. kamarás, altábornagy, és egy magyar gyalog

ezred tulajdonosa, Borsod vármegye fispánja, a magy. nem. testrség

alkapitánya. Nül vette 1 762 jan. 27-én hzg. C o 1 1 o r e d o-M a n n s-

f eld Józsefnek 1741. jun. 23-án született leányát Mária-Gabriellát

csillag-keresztes hölgyet.

3. Mari a-L e o p o 1 d i n a-Monioa, szül. Pozsonyban 1729. sept

10-én, férjhez ment 1748. aug. 28-án herczeg Kinsky Ferencz-József-

hez, kinek 1752. mari 23-ban történt halála után élt, és meghalt

Parisban.

VIII. Jánosnak nejétl hzg. Coiloredo-Mannsfeld Maria-Gab-

riellától gyermekei ezek

:

a) Jozefa-Gabriella szül. 1765-ben.

4) M á r i a-F r a n c i s k a szül. 1 77öben, kéthelyi grófHunyady

Jánosné.

c) X. JánosGábor szül 1775-ben, cs. kir. kamarás, meghalt

Bécsben 1821. mart. 15 én és Pozsonyban a sz. Márton egyházi családi

sírboltban eltemette feeit. Neje herczeg De Ligne Eufemia szüí. 1773-

ban, meghalt 1834. mart. 30-án.
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40 V, Ferencz-Alajos, szül. 1780. jun. 22-én. Vöröak Örö-

köt ura. Bajmóca, Királyfalva, Sárf, Nyárosd és Smolenicz birtokosa,

Pozsony vármegyei örökös fispán, a hasonnev vár örökös kapitánya,

cs. kii kamarás. Meghalt 1852. nov. 14-én. Nül vette 1808. aprii

27 ~én gróf £ r d d y Natália csillag-keresztes hölgyet. Gyermekei kö-

vetkezi :

1. XIV. János szül. 1829 aug. 12-én , ki atyja halála után a

k irályfalvi vonalt fér íi ágon egyedül képviseli.

2. Gabriella nüL 1833. nov. I7-én, férjhez ment 185Ö. jan.

25-én gróf Andrássy Manóhoz.

Az idcsb vagy ú> v Miktds vonala.

I. Leopoldnak nejétl gróf Ratvit de Souohes Maria-

Antoniátcl következ Liienoz gyermeke született :

1. Mária-Franciska- Jozefa - Antónia szül 1709. mart.

5-én, cs azon évi június 2-án meghalt

2 VII. Miklós (József Maria János Domokos Tádé) Vörösk

cfrököse, Marchegg, Detrekeó, Dévén, Bátorkesz, Krumbach, Kirsch-

lag, Saubersdorf, Heidenreichstein , és Weissenbach várak és urodal-

mak örökös és valóságos birtokosa ;
aranygyapjas, és szent István kir.

apóst. re. djének nagy keresztes vitéze, országbiró, Pozsony vármegye

és Detrek, valamint Heidenreichstein Örökös grófja, Pozsony vár örö-

kös kspiránja , cs. kir. valóságos b. titkos tanácsos , valamint m. kir

helytartósági tanácsos, a hétszemélyes t. kir. tábla közbirája, szül. Bécs-

ben 1710. sept. 4-én. és ott atyja házában gróf Puchaim Ferenoz neu-

stadti püspök által megkereszteltetett , é* a Scotoknál a kereszteltek

könyvébe beíratott. — 1732-ben lett cs. kir. kamarás, 1734. jan. 16-án

Magyarország fudvarmestere, 1739. octob. 7-éo a m. kir. udv. kan-

ozellariánál tanácsos , erre nézve 1741. octob. 6-án letéve az esküt , és

mindjárt a kanczellár után kapott széket; 1745. oct. 5-én í. Ferencz

császár kegyébl a római német birodalmi titkos tanáoso^ágot nyerte;

17 16. jun 4-én M, Terézia királyasszony decretuma szerint val. bela

tit. tanácsos, ugyan ez évi jul. ö-án váratlanul a kanczellariai tacáosos-

ságoi leteszi] azonban 1/68 mart 15-éu Magyarország fkanczeliára

lesz, 1759. nov. 13-án I Ferenez római császártól az aranygyapjas

rendet kapja, róla novemb. 30-an az ünnepélyes diplomát; 1760. sept.

28-án Pozaonyban mini királyi biztos az újonnan állított magyar ne-

mes testrcéget felesküdtette 1762 nov. 27-én a kanc/.eilar^agot le-
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tette ; valamint a hétszemélyes táblától is búcsút vett; 1765. april

27-én M. Terézia királyasszony által Magyarország birájáva nevezte-

tett, és ugyan azon fbiség eltt az esküt is letette ; 1767. jul. 30-án II.

József császár által sz. István apóst. kir. rendjének nagykeresztesévé

neveztetett és jul. 22-én róla ünnepélyes oklevelet kap. Meghalt Bécs-

ben 1773-ban febr. 6-án éji 11 órakor kora 63. évében, és ott az Ágos-

ton szerzeteseknél a családi sírboltba temettetett. 1
) — Eljegyzette

1733-ban jan. 11-én gróf Althaim Maria-A-Szidóniát, gr. Althann

Mihály -János spanyol grand, római sz, birodalmi örökös fpohárnok és

cs. kir, flovászmester leányát ,
2

) Erzsébet császárné udvari hölgyei,

és megesküdt vele jan. 12-én a bécsi udvari parochián. 'Meghalt e nö

Bécsben I790.octob. 4-én kora 76 évében, és Maiaczkán eltemettetett.

3. Mária- Jozefa, szül. 1712-ben , meghalt 1721. Becsben

kora 9. évében.

4- Mária-AntoniaJohanna-Jozefa szül. 1713. május 27-én

Malaczkán.

5. M.-A u gu s t i n a-J o z e f a - Johanna - Franciska szül . 1714.

aug 2B-án Bécsben, csillagker. hölgy, Í730 april 10-én férjhez ment

gróf Kinsky Ferencz - Ferdinándhoz, Csehország kanczellárához,

meghalt 1739. mart. 3-án.

6. V. Pál (Henrik János- József-Ignácz-Judás-Tadé) szül. 1715

«

octob. 23., meghalt 1716. febr. 19-én.

7. II. Leopold (István József-János -Judas- Tádé-Antal) Vö-

róskeö Örökös ura, Stomfa vár és urodalom ösi valóságos birtokosa, Sz.

István kir. reud nagykeresztese, cs. kir. kamarás, v. b. titkos tanácsos,

tábornagy, egy magyar gyalog ezred tulajdonos ezredese, Pozsony vár-

megye örökös fispánja és Pozsony vár örök. kapitánya ; a m. szent

korona re, és Magyarország f hadi parancsnoka. Született Becsben

1716. és a Skótoknál megkereszteltetett. — 1734. jan. 13-án (III. Ká-

roly kir. decretumánál fogva) ezredes lett és engedélyt nyert egy ma-

gyar gyalog ezred állítására, 1741. jul. 26 án (M.Terézia által) tábor-

nok, 1752. jul. I2-én tüzér-tábornok, 1758. jul. 26-án a m. szent ko-

rona re, 1758. sept. 15-én mind a két fölség cs. kir. val. bels tit. ta-

*) Gyász-szertartás tartatott fölötte Malaczkán febr. I3-án.

*) Gróf Allhann Mihály -János-sziil 1679. octob. 8., meghalt 1722. mart.

26-án. Neje volt Maria-Anna, herczeg Pignatelli Domokosnak (ducis de Belris-

gvando) leáaya, ki szül. 1689. jul. 26., férjhez ment 1709. febr. 12. Meghalt

1755. raart. 3-én.
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nácsosa, 1760. octob. O-én tábornagy, 1763. mart. 8-án Magyarország

f hadi paranosnoka (l 0,000 írt évi díjjal) 1765. január 28-án sz. Ist-

ván rend nagykeresztes vitéze. Meghalt Pozsonyban saját házában

1773. april 9-én estendi 6 órakor rögtöni gutaütés által, eltemettetett

a malaczkai sírboltban april 12 én. Két neje volt: az els gr. Wald
s tein Maria-Jozefa csillagkeresztcs hölgy, (gróf Waldstein Venczel-

Józseíuek gr. PábTy M. Borbálától leánya), ki 1720. febr. 25-én Cseh-

országban Rozdiaiovicz helységben (jungbunczlaui kerületben) szüle-

tett; ezzel házasságra lépett 1739 január 20-án ; meghalt Pozsony-

ban 1763. mart. 29-én, eltemettetett Malaezkán. Második neje volt

gróí O g i 1 v i Vilhelmina (II. József császár második nejének els ud-

vari hölgye, ki ízül. 1728. sept. 15-én Bécsben; férjhez ment 1765.

april 15-én , meghalt mint Özvegy 1804. jun. 30-án kora 76. évében.

és eltemettetett Malaezkán.

8 Emánuel (Tamás-József-János-Vilibáid) szül 1 717. dec.

22-én, meghalt 1718. jun. 10-én.

9. 1. Rudolf (József, Joachim. ker. János, Vilibald, Adorján,

Júdás, Tádé) Vörösk , Sz.-György , Bazin örökös ura , cs. kir. kama-

rás , altábornagy , egy magyar lovas-ezred tulajdonos ezredese, szüle-

tett Bécsben 1719. mart. 4-én. Meghalt Pozsonyban 1768. april 1-én,

és a malaczkai sírboltban eltemettetett mart/ 4-én Neje volt gr. Kau-

nitz Rittberg Eleonóra, kit 1742. novemberben vett e), és ki Vüröskn

1776. máj. 7-ér. kora 54. évében halt meg, és Malaezkán eltemettetett-

A most elsorolt kilencz testvérek közül VIII. M i k l ó s a detrr-

Koi v. herezegi ág ,
II. Leopold a borostyánki vagyis stomfai ág, és

I Rudolf a vöröshöz ág alapítója lön. Mind a három ágat külön egy-

niá- után terjesztjük elé :

a) a detrehoi vagy herczegi ág.

VIII. Miklósnak nejétol gróf Althanu Annától következ

nyolez gyermeke volt

:

Í.Mária Antónia (Jozefa, Janka) szül. Bécsben 1733. nov.

22*én. Férjhez meni 1752. april 3-rn De Los Rios Ferenci mar-

quishoz, ki cs. k. kamarás, altábornagy, M. Terézia rend vitéze, els

osztályú spanyol grand, és Bol.T'umban niuporti kormányzó volt, meg-

halt 1772 jun. 13-én; özvegye pedig gr. PálíTy Mária-Antónia meghalt

Becsben 18CÜ. mart 8-án ,
ú< azon hó 12-én a malaczkai sírboltba

tetetett

5



66 Pálffy-

2. IV. Károly-József-Jeromos, gróf, utóbb herczeg, Vrösk
Örököse, detreki és heidenreichsteini gróf, cs. kir. kamarás, val. bels

titkos és állam tanácsos, Magyarország fkanczellára, aranygyapjas,

és sz. István kir. rendének nagy keresztes vitéze, Pozsony vármegyé-

nek örökös és valóságos fispánja , Pozsony vár Örökös fkapitánya,

Magyarország fudvarmestere. Született Bécsben 1735. octob. 2-én,

és ugyanott az udvari parochián kereszteltetett. Elbb a bécsi császári

kamaránál tanácsos, 1774-ben alelnök, majd a m. udv. kanczellariánál

udvari tanácsos, 1779. mart. 12-én Zempiin vármegye fispánja, beik-

tatva e méltóságba Sátoraliya-Uj helyben azon évi jul 7-én. — 1780.

júniusban a budai m. kir. egyetem fölavatásakor kir. biztos, 17S2. évi

nov. 14-én II. József császár saját kézirata mellett r
) aranygyapjas

vitéz, melyrt utóbb ünnepélyes oklevél szól. 1783. aug. 14-én Ma-
gyarország fudvarmestere; 1791. máj. 14-én idsb gr. Páiffy János

halála után a Pozsony vármegyei fispánságba és azon nev vár f-

kapitányságába iktattatik. Végre egy félszázadon át dicséretesen vi-

selt közhivatalos pályájáról lemondott 1807-ben, mely alkalommal azon

évi novenib. 1 -én I. Fereucz császár és király valamint seinek ugy

hosszú évsoron át szerzett saját érdemeit , a királynak és hazának kü-

lönféle s fontos ügyekben tett szolgálatait tekintve, ausztriai birodalmi

herczegségre emelte , férfi ágon els szülöttségi joggal e méltó-

ságot utódaira is kiterjesztvén. Meghalt Bécsben 1816. május 28-án

kora 81. évében; eltemettetett Malaczkán. Házastársa volt hg. Ltch-
tenstein Mari a -Terézia, (hzg Lichtenstoin Emánuel arany-

gyapjas vitéz és v. b. titkos tanácsosnak gróf Dietrichstein-Weichsel-

stadt Mana-Antóniától 1741. sept. 1-én született leánya), kivel 1763.

april 20-án történt eljegyzés folytán azon hó 24-én megesküdött ; és

a ki 1764. máj. 3-án a csillagkeresztes hölgyek sorába iktattatott, meg-

halt 1766. jun. 30-án reg. 9 órakor Becsben, eltemettetett Bécsben az

augustinianus barátoknál.

3. M á r i a - A n n a Jozefa Francisca de Paula , szül. 1747. dec.

28-án. Férjhez ment Pozsonyban 1771. nov. 21-én gr. Esterházy Já-

noshoz, akkor a Siskovics magyar gyaiog ezredben kapitányhoz.

4. T e r é z i a-J o z e f a Krisztina Franciska de Paula, szül. Marcii-

eggen 1749 máj. 2ö-én; meghalt ugyan ott azon évi május 31-én.

Eltemettetett Malaczkán.

5. Jozefa- Francziska de Paula , (Szabina , Janka,) szül

*) Köali Lehoczky Steramat. I. 94. !.



Bécsben 1750. octob. 28-án, megkereszteltetett a Skótoknál, meghalt

ugyanott 1753. jun. 14-éu, és Malaczkán a családi sírboltba temettetett.

t>. Víl Pál., (ker. János, József, Ferenoz, Benedek, nep. János)

szül. Bécsben 1752. mart. 10-én, kereszteltetett a Skótoknál , meghalt

Bécsben ugyan azon hó 25-én , és az ágostonrendi szerzeteseknél el-

temettetett.

7. Francziska Seraph. (Mária , Janka , Jozefa , Francisoa de

de Pauia) szül. Bécsben 1753. octol). 20-án , ugyanott a skótoknál

megkereszteltetett, 1777-ben férjhez ment gróf Batthyány Lajoshoz,

herczeg Batthyány Ádámnak gr. Illésházy Teréziától született Gához.

8. M ária-Terézia, (Janka, Jozefa. Franciska de Paula, Mária

Anna) szül. 17G0. január 1 2-én , megkereszf eltetett a császári udvari

parochián, férjhez ment gróf Zichy Istvánhoz.

Mind ezen nyolcz gyermek közül a férfi ágat csak IV. Károly
terjeszti'- tovább ennek nerczeg Liehtonstein ÍM ária-Teréziától követ-

kez két fia volt :

a) III Jó zsef (Paulai Ferenc/. Vincze, Ferrerius, bor. Károly,

Nonnonus) gróf és 181 6-tól herczeg, Detrekeo" Örököse , Detreke6\

Dévén, Bátorkesz , Marczelháza, Marcln?gg, Krumbaeh , Kirsohlag és

Soubersdosf , Heidenreichstein , Eisenreich és Weissenbach várak és

uradalmak si és valóságos birtokosa , cs. kir. kamarás, és v a 1. bels

titkos tanácsos , Pozsony vármegyének Örökös és valóságos fispánja,

és a hason nev vár örökös kapitánya; született Bécsben 1764. sept.

2-án, megkereszteltetett a skótoknál. 1802-ben bels titk. tanácsos,

elbb a m. kir. helytartóságnál, utóbb az udv. magyar kanczellariánál

titkár, majd tanácsos és udvari eladó , J 808-ban Pozsony vármegye

fispáni helyettese, és 1825-ben oug. IG-nn Pálfly Leopold halála után

a Pozsony vármegyei fispánságba és pozsonyi várkapitányságba be*

iktattatott. ') Meghalt Pozsonyban april ló-án 1827-ben délutáni 3

') Az 1825. évi június 17-én ke*t knályi oklevélben, melyben a g»\ Palffy

LeopoM halálával megtiresitlt pozsonyi vár kapitányságát kapja ,
nevezetes és

tudni érdeke* követktr"> />radck fordul elé •* „... 'Ifi jure et de faoto légiimé

raoans, aimul oum oonsvtta jurisdictione, praerogativU, coiiditiouibtia, emolu-

m«ntis. et autkoritate, (excepta tnnr.cn ipsa arcé nosíra rosoniensi pro majestate

nostra et auccessoribus aoatria iegitimia Hungáriáé Rcgibus abaolute remanente,

•i reaervata) elemen ter danduin duximus ci < onferemlum, ita lamcn, ut ipse Prin-

•aps Joaephus PáliTy ab Erdd pro faootíooe ja»n faíi oflurii capitaneatua non

ocu* niai oum beniguo praescilu noatro vei camerac nostrae R. H. A. in dicta

aroe diapouerc, et hajuamodi oífícii mnnia in ewntu r^i exeroere, pcragereque

posait, ac v*!eat ; imo damitb et eonfttitoua hamin nustrarum

5*
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óra tájban. Tetemei végrendelkezése folytán april 15-én (estendi 6

órakor) Esztergám megyei Bátorkeszi helységbe vitetett és eltemette-

tett, hol síremlékén latin fölirat olvasható. Özvegyen hagyta nejét gr

Hohenfeld Carolinát csillag ker. és palota hölgyet, gr. Hohenfeld Otto-

Ferencz leányát, ki szül. 1774 nov. 9-én, férjhez ment 1792-ben,

2. X. M i k 1 ó s (József, paulai Ferencz , xav. Ferencz-Mátyá3).

Vöröskeö örökös ura, szül. 1765. dec. 3-án Bécsben , és a skótoknál

megkereszteltetett; cs. kir. kamarás, tábornok, máltai vitéz volt. Szol-

gáit mint katona Richecour, Lobkovicz, Wuriuser és Zeschwitz ezre-

dekben. 1797-ben a dunáninneni fölkel magyar nemesség vezére volt,

és ez alkalommal Trencsin vármegyétl egy arany karddal ajándé-

koztatott meg, melybe e szavak metszettek ; „J. D. C. N. P. Insur-
gentium Duci, Giyl, militi boxio,forti, generoso in

signum grati devotique aniraí.44 Elesett 1800. máj. 2b* -án

Olaszországban Romano mellett Aosta völgyében , egy golyó jobb ol-

dalát fúrván keresztül. Eltemettetett ugyan csak Olaszországban (mint

latinul irják : Augustae Taurinorum). Vitéz magaviseletérl és jeles-

ségérl a hadsereg vezérének Méla 9-nak atyjához herozeg PálfFy

Károlyhoz irt levele tanúskodik. *)

Ili. József herczegnek házastársától gr. Hohenfeld Karolina*

tói gyermekei következk

:

1. Antal-K ároly szül. 1793. febr. 26 án; az orosas sz, Wla-
dimir , és bajor korona rend lovagja , több polgári érdemrendnek tu-

lajdonosa, cs. kir. kamarás, és v. bels titkos tanácsos, a szász kir. ud-

varnál volt követ és meghatalmazott miniszter, Atyjának 1827-ben

történt halála után herczeg, és a herczegi majorátus ura. Hitves

társa 1820. jan. 15. óta herczeg Kaunitz-Rittberg Leopol-
dina Dominica Priska *) csillag ker, és palota hölgy (szül. 1803.

febr. 18.)

2. XI. M i k l ó s gróf, szül. 1797. január 7-én ; a brazíliai d'avizi

sz. Benedek rend commendatora , a szicziiiai királyi Reunione hadi

rend lovagja, cs. kir. kamarás, érdemült lovas kapitány, vadászat al-

kalmával véletlenül élete legszebb korában mint 34 éves 1830. aug.

6-án a halál áldozata lett. Eltemettetett a podhragyi temetben a Der-

rek várallyi kastély közelében, hol latin iratú síremléke áll. Leopol-

dina ausztriai íherczeg asszonynyal. portugalliai királyné kíséretében

*) L. Pozsonyi újság 1800. évi 46. szám.
a
) Hg K&unitz AJ&josnak gróf WeissemrouT Franoziakától leánya.
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Braziliában is járt. Neje 1822. dee. 23 óta gróf Rossi Teréz, ki

1805. april 23-án született.

3. Anna-Maria grófn született 1804. april. 19-én. Férjhez

ment 1825 april. 12-én gr. Schönfeld Adolf os kir. udvarmester, és

máltai tiszt lovaghoz.

XI. Miklós nak gr. Rossi Teréztl gyermekei következk

:

a) T e r é z i a-V i 1 m a Karolina Maria Caelana , született 1824.

január 24-én ;
férjhez ment 1849. mart. 21 -én gróf Sohaflgotsoh Frid-

rik akkor uhlantis rnagyhoz.

6) Karolina szül. Bécsben 1825. sept. 26-án és meghalt ugyan

ott 1826. april 3-án, eltemettetett Malaczkán

e) Pál József Miklós szül. Bécsben 1827. jun. 27-én cs. kir.

kamarás, és lovas kapitány, nül vette 1855. máj. 9-én gróf Károlyi

Geraldinát.

<0 Antal József Miklós szül. 1829. jun. 10-én, szintén a cs. k.

hadseregben szolgál.

e) Miklós szül. 1831. január 28-án. Huszár ezredes.

b) A borustyánheöi vagy stomfai-ág.

Ez ág I. Leopoldnak fiától II. L e u p o 1 d tói ered.

II. L e o p o 1 d nak els nejétl gróf Waldstein Maria-Jozefától

következ nyolez gyermeke volt:

1. III. Leopold szül. 1739. octob. 24-én reg. 10 órakor Stom-

fán, és ott megkereszteltetett. 1759-ben cs. kir. tanáosos, 1762-ben a

m. k. udv. kanczcllariánál udvari tanácsos, 1772. január 1. v. bels

titkos tanácsos, Csongrád vármegye fispánja és m. ország f komor-

nok mestere lett. Meghalt 1799. octob. 4-én Bécsben, és eltemettelett

Malaczkán. 1762. júl. 12-én házastársul vette magának gr. Daun
Teréziát , gróf Daun Lipót Thianoi berezeg és tábornagynak 1745.

nov. 25-én született leányát , a honnan ez ág. — mint róla alább szó

lesz, — késbb a Pálffy név mellé a Daun nevet és e családnak

czímerét si cziraere mellé fölvette.

2 IX. Miklós szül. és meghalt 1740-ben.

3. Karolina szül 1740-ben, férjhez ment gróf Kornis Mihály-

hoz, az erdélyi kormányszék tanácsosához, meghalt 1799. april. 26-án

kora 58. évében Vöröskn, eltemettetett Malaczkán

4. Antónia szül. 1742-ben • neje lett gr. Auersperg Richárdnak.
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5. Júlia szül. 1744. Meghalt 1750. nov. 15-én, eltemettetett

Malaczkán, hol síremléke latin fölirattal látható.

6. M á i i a-J o z e f a született és meghalt 1747-ben.

7. VI. Pál szül. 1749-ben, meghalt 1750-ben.

8. II. József? éter szül és meghalt 1751-ben.

Uf. Leopoldnak nejétl gróf Daun Teréziától következ tíz

gyermeke született

:

a) IV. Ferencz szül 1763. cs. kir. kamarás, és görezí kor-

mányszéki tanáosos, meghalt 1803. máj 18. eltemettetett Malaczkán.

6) IV. Leopold (Lipót) születeti 1764. katonai pályára lép-

vén, a Schachmin ezredben mint hadnagy kezdte szolgálatát, 1779-ben

ugyanott fhadnagy, 1785 ben a Grneven huszár ezredben kapitány,

1790-ben rnagyi ranggal a m. kir testrcéghez lépett át, 1793-ban a

Cavanagh va?a? ezredben rnagy, és még azon évben alezredes, 1796-

ban ezredes, 1799-ben tábornok, 1810-ben dandár tábornoki ranggal a
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hadi pályától búcsút vesz, ezután Pálffy Károly herczeg halálával

1816-ban v. bels titkos tanácsos, Pozsony várraegye fispánjává és a

pozsonyi kir. vár kapitányává beiktattatott 1822. aug. 12-én. Meghalt

1825. február 24-én ; febr. 28-án Malaczkán eltemettetett. Neje volt

joehensteini báré Jöchlinger Karolina.

c) IV. József szül. 1765-ben, egyházi pályára lépett, de már

1778-ban meghalt

i) V. Károly szül. 1767-ben cs. kir. komornok, az Erddj hu-

szár ezredben kapitány, rnagyi fokozattal kilépett. Meghalt 1823. jan.

28-án, kora 56. évében Bécsbea, eltemettetett febr 1-én Malaczkán.

Özvegyen maradt házas társa gróf II o y o s Eroesztina.

e) Mária-Terézia szül. 1768-ban, férjhez ment grófNádasdy

Leopoldhoz.

f)\. Emészt szül. 1769-ben, cs. kir. kamarás, a máltai rend

commcndatora, és a Gyulai gránátos ezredben volt kapitány, 1827. évi

april 13-tól nemzetsége legidsbje. Meghalt Horn halsban Becs mellett

1832. nov. 30-án ; eltemettetett dec 5-én Malaczkán.

g) Jozefa szül. 1771. meghalt 1772.

A) I. Domokos szül. és meghalt 1772.

i) II. Ferdinánd szül 1774-ben cs. kir. udvarnok, elbb bá-

nyai, utóbb v. buls titkos t.mácsos
,
1832. nov. 30-kától csalódja leg-

idsbje, meghalt 1840. febr. 4-én.

k) I Fülöp szül. 1775-ben, a Mihalkovicsféle önkénytes ezred-

ben kapitány, a Landreczi csatábau,— melyben testvérei Leopold, Ká-

roly és Emészt is részt vettek, elesett 1794-ben.

IV. Leopoldnak nejétl báró Jöchlinger Karolinától követ-

kez gyermekei születtek :

í) Ludovica szül. 1805-ben, férjhez ment 1826. octob. 24-én

gróf Zichy Györgyhez.

2) 111. Ferdinand-Leopold szül. 1807. dec 2-án; cs. kir

kamarás, 1835-tl Pozsony vármegye fispáni helyettese, Vorösk Örö-

kös ura, Borostyánk , Stomfa birtokosa, Pozsony vármegye Örökös

fispánja és a hasonnev vár Örökös kapitánya, utóbb val. b. titkos ta-

nácsos, nagyanyja gró( Daun Terézia jogán mint gróf D a u n József

hitbizományi örököse, az 1853. mart. 11-én kelt császári beleegyezés

mellett, és az 1855. aug. 30-án kelt diplománál fogva si Pálflfy neve

és czímere mellé a D au n család nevét és czímerét is fölveszi, mint ez

összeolvadt Pá 1 f f y -Da u n íéle czimert itt a metszvóny mutatja,

melynél fogva egyszersmind Tb ianoi hero/.eg. ó* Rivoli marquis, és
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els osztályú spanyol grand. Házastársul vette 1832. nov. 6-án berezeg

Lobkovicz Szidónia csillag ker. és palota hölgyet, ki 1812. febr. 13-án

született, és kitl a következ gyermekei lettek

:

í) V. Lipót szül. 1834. aug. 20-án, volt huszár fhadnagy, ki

Olaszországban a pápa mellett is harczolt
y
ki aDaun féle Örökségét

következ testvérének engedte át.

2) V i n c z e-V i 1 m o s szül. 1836, jun 15-én, máltai vitéz, szin-

tén katonai pályára lépett.

.7) György szül. 1838. sept. 15-én.

*) Mari a G a b r i e 1 a Anna szül. 18.41. aug. 19-én.

.?) K

'

á r o 1 y-H u g o-M iklós szül. 1844. jun 30-án.

c) A vJröskot vagy Rudolfi ág.

Ez ág I. Leopoldnak fiától I. Rudolftól j le, a kinek gróf

Kaunitz Eleonórától következ tiz gyermeke született ;

1. Antónia szül. 1743-ban, neje lett gr. Cziráky Lászlónak.

2. IX. János szül. 1744-ben cs. kir. kamarás
,
gránátos kapi-

tány, rnagyi ranggal nyugalomba lépett. Meghalt 1794. febr> 22-én,

Neje galanthai gróf Fekete Franeziska volt.

3. Franeziska szül. 1746-ban, férjhez ment gróf Serényi

Károlyhoz.

A II. Rudolf szül. 1750-ben, es. kir. kamarás, és a Pálíí'y va-

sas ezredben százados, mint rnagy a katonaságtól búcsút vett. Meg-

halt 1802 ben mart. 23-án kora 53. évében Vöröskn , és april lén
Malaczkán eltemettetett. Neje volt gróf Kolowrat-Krakovszky
Maria- Antónia.

5. Eleonóra szül. 1751., meghalt 1758-ban.

6. Mari a-A n n a szül. 1752-ben, férjhez ment joohensteini báró

Jöehl inger Jánoshoz , meghalt Pozsonyban 1802. febr. 7-én , és

febr. 9-én Malaczkán eltemettetett.

7. J oze fa szül. 1753-ban , férjhez ment kászoni báró Bornemi-

sza Jánoshoz.

8. Terézia szül. 1754-ben. neje lett gr. Erddy Jánosnak.

9. VII. Pál született 1761-ben. meghalt 1763-ban,

10. Ernesztina szül. 1764-ben. Férjhez ment báró Perényi

Jánoshoz.

IX. Jánosnak gróf Fekete Franeziska nejétl következ két

gyermeke lett:

/.Amália szül. 1774-ben, neje lett gróf Erddy Eleknek
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2. VI. Ká r « 1 y-J á n o s szül. 1778. jul 27-én. Ifjú korában va-

sas ezrcdbeli hadnagy , utóbb cs. kir. kamarás , val. b. titkos tanácsos,

Pozsony vármegye örökös és val. fispánja és Pozsony vár kapitánya;

meghalt 1858. január 2l-én. Kétszer nsült, els neje 1799 jul 16-ka

óta gr. Rindsmaul Luiza volt, ki 1813. január 30-án halt meg Pozsony-

ban , és Malaczkán eltemettetett; második neje báró Pruglach N., ki

1828-ban halt meg. Els nejétl maradt három leánya, úgymint:

a) Mari a-T e r é z i a szül. 1801 . sept. 6-án.

b) P a u l i n a szül. 1 804-ben.

c) E u f e m i a szül. 1806-ban.

II. Rudolfnak házastársától gróf Kolowrat-Krakovszky An-

tóniától tizenöt gyermeke született, mint következnek :

1. Erzsébet szül. 1783-ban mart. 22-én, gróf Lazanszky Já-

nos hitves társa ; és 1830-tól fogva haláláig özvegye.

2. Vilhelmina szül. 1784. mart. 21-én, Brünben alapítványi

hölgy-

3. VI. Ferencz szül. 1785. máj 23-án cs. kir. kamarás, meg-

halt Vöröskn szélhdésben 1841-ben jun. 28-án. Neje gróf E r d d y

Jozefa meghalt Pozsonyban 1813. april 3-án, eltemettetett Malaczkán.

Gyermekeirl alább.

4. III. Rudolf szül. 1786-ban, meghalt 1803. máj. 18-án.

5. Borbála szül. 1787. jul. 23-án férjhez ment gróf Wenok-

heim Ferenczhez; özvegy 1838. mart. 13. óta.

6. 1. Fi de l is szül. 1788. aug. 24-én, cs. kir. kamarás, a m. kir.

helytartó tanácsnál, utóbb a m. kir. udv. kanczellariánál tanácsos, és udv.

eléadó, Árva vármegye fispánja , utóbb f tárnok mester, val. b. titk.

tanácsos , a hétszemélyes kir. tábla közbirája , aranygyapjas rend és

sz. István rend nagykeresztes vitéze, Pozsony vármegye fispáni hely-

tartója, mely utóbbi méltóságba 1828. jul 21-én iktattatott be
;
de

melyrl 1832-ben gróf Pálfty Ern halálával lemondott Nül vette

1816. april 24-én jobbaházi gróf Dry Emészti na csillag, ker. és

palota hölgyet, ki 1791. febr. 12-én született. Gyermekeikrl alább.

7. IV. József szül. 1789-ben, meghalt 1790. sept 29-én-

8. I. Vin ez e szül. 1792. jan. 13-án, cs kir. kamarás és kapi-

tány, meghalt 1854. octob. özvegye gróf Csák y Apollónia, ki 1796-

ban született, és kivel 1818-ban kelt egybe Gyermekeikrl alább.

9 XI. János nep. Károly szül cs meghalt 1793-ban, kora 6

havában.



n Pálffy.

10. M á r i a 8231, 1 794. jun. 6-án.

11. XII. János evang. szül. és meghalt 1796 ban, kora 3.

havában*

12. XIII. János-Kár oly szül. 1797. jun. 7-én cs. kir. kama-

rás, nyugalm. altábornagy ; nül vette 1830. sept. 4-én gróf Erddy
Amália csillag ker. hölgyet, ki 1800. april. 29-én született. Gyerme-

keikrl alább.

13. M. A n n a szül. 1798. Meghalt 181 l jul. 4-én.

14. Antal szül. és meghalt 1800-ban kora 7. havában.

15. A laj os szül. 1801. jul. 26 án, elbb a m. kir. udv. kanezel-

larianái titkár , és cs. kir. kamarás, majd a triesii kormányszéknél ta-

nácsos, utóbb val. bels titkos tanácsos, és 1848-ig velenczei kor-

mányzó ; nül vette 1833. aug. 16-án herczeg Jablonowszky
Zsófiát, hg Jablonowszky Lajosnak 1812. dec. 28-án szül. leányát, pa-

lota hölgyet , kitl gyermekei alább láthatók.

VI. Ferencznek gróf Erddy Jozefától gyermekei

következk ;

a) Hermina szül. 1809. mart. 13-án; 1841. octob. 16 án férj-

hez ment gróf Tolóméi Marius cs. kir. alezredeshez.

b) József szül. 1810. nov. 15-én. 1848. eltt a fels ház egyik

ellenzéki szónoka, 1848-ban Pozsony vármegyei fispán.

c) Móricz szül. 1812. jul. 12-én, cs. kir. kamarás, tábornok és

dandárnok, utóbb altábornagy, v. b. titkos tanácsos , és 1861. óta Ma-

gyarország kir. helytartója. 1850. máj. 6-án nül vette Wilczek Mária-

Paulina grófnt, ki 1829. aug. 19-én született, sititl gyermekei kö-

vetkezk : 1) ír ma -Gabriella szül. 1852 mart. 17-én. — 2) József
szül. 1853. sept. 8-án. — 3) Gizella szül. 1854. sept. 22-én. — 4)

Mária-Terézia szül. 1856. január 25-én.—5) János nep. Maria

József szül. 1857. mart. 19-én.

I. Fidelisnek gr. Dry Ernesztinától gyermekei

:

a) Con&tantiu szül. 1816. jan. 25-en, 1842-ben lett cs. kir.

kamarás, meghalt magtalanul.

b) Antónia szül. és meghalt 1819-ben, kora 10. havában.

c) Fidelia szül. 182Í. aug. 23-án. gróf Königsegg Sándorné,

meghalt 1843-ban.
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V i 11 o z é n e k gr. C 8 4 k y Apollóniától gyermekei

:

1 . Pál, meghalt.

2 IV. Rudolf szül. 1822. ju!. 20-én, házastársul vette 1850.

april 27-én Donáti Paulina misst, ettl gyermekei :a) Alioe Mawd
szül. 1851, mart. 5-én. b) Janka Konoria szül. 1854 dec. 13-án.

ej Júlia Jaoqucline szül. 1855. april 16-án.

3. Anna Valéria szül. és meghalt 1825-ben . mint 23 napos

csecsem.

4. Valeriána szül. és meghalt 1826 ban, élete 20. napján.

5 Gabriella szül. 1823. sept. i 4-én.

6 Georgina szül. 1827. máj. 1-én.

7. István szül. 1828. jun. 3 án, cs. kir. kamarás, és helytartó-

sági tanácsos , Bars vármegyében cs. kir. megyei fnök ,
és ugyan ott

os. kir. úrbéri türv. széki elnök lSGO-ig. Neje 1856. jan. 15-tol gróf

Dessewfly Mathild , a ki szül. 1828. mart 17-én , és kitol született

1857. april 7-én leányuk A 1 o j z i a.

8. Béla szül. 1829. octob. 28-án, meghalt 1857-ben mint os.

kir. kapitány.

9 Sarolta szüJ. 1832. máj. 14-én.

10. Ernesztina szül. 1833. dec. 3-án.

XIU. J á n o s-K á r o 1 y n a k gr. Erddy Amáliától gyermekei

:

1. Gejza szül. 1834. mart 23. (1859-ben már) cs. kir. huszár

fhadnagy.

2. E m i 1 szül. 1837. april 24-én
,
(lg59-ben) szintén huszár f-

hadnagy.

3. András szül. 1839. aug. 14. (1859-ben) uhlanua hadnagy.

4. Gyula szül. 1841. máj. 5-én.

Alajosnak hg Jablonowszky Zsófiától gyermeket

:

1. Eduárd szül. 1836. cs. kir. kamarás, és Rrünben helytartó-

sági fogalmazó 1859-ben.

2. Zsigmond szül 1837-ben, cs. kir. dragonyos hadnagy

1859-ben.

3. A n t o n i a szül. 1 839 ben.

4. Zsófia szül. 1842-ben.

A család leszármazási faja következ :
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I. tábla.

Konth I. Pál
1383.

(IliéB Kata)

Pálffy II. Pál

1425.
(vingárti Geréb Anna;
r-

I. Miklós 1480 k.

dercsikai és várói Pálffy

(Rinisy Kata)
r—

-

stb.

I. Lrincz
kápolnai és cselesztvi Pálffy

elesett Mohácsnál 1526.

(Bánffy Anna)
r~
nagyságos III. Pál

dercsikai és rárói Pálffy

(csornai Erddy Klára)

I. Péter
nagys.-tfttödy Pálffy

elesett 1568.

(Dersffy Zsófia)

II. Lrincz deák
1539. 1559.

kápolnai s erddi Pálffy.

I. Tamás
szül. 1534.

palotai

kapitány
1581. báró.

(Nyáry
Sára)

íjTramás
fl583.

Mihály
1609.

f

Erzse György
sz 1538 sz. 1540.

(b. Révav báró
László)* fl562.

sebben.

Kata
sz. 1542

1 1616.

(l.Kru-
sich

Péter

2. Illésházy

Istv. nádor)

Magdolna I. János
sz. 1546. sz. 1548.

(1. b. Kimen tatai és

Rudolf
2. Balassa

János)

lévai

Ívapi t.

(Körösy
Kata)

I. István

sz. 1550.

t 1596.

eltt
(Boga-
csóczy
Márta)

Erzse ?

(Daróczy
'

Fer.)

II. Miklós
sz. 1552.

a gyri
hs,

1581. báró

f *600.

(Fugger
Mária)

IFolyi.IL
táblán.

István

1637.

Fruzsina
(1. Andrássy

Mátyás
2. Ratkay

Zsigm. özv.

1622)

IV. Tamás
kanezellár

8 püspök.

+ 1679.

Bora Anna
(b. SeUampach f

Zdenko)

III. Tamás
(b. Szvieczkova

Kata
f özv. 1640)

b. II. Péter

f 1646.

(Kaunitz
Eusebia)

András
ezredes

1 1649.

Szabina
1650.

(b. Recsiczky
Szaniszló)

Kaía

t 1658.

Franciska
1682.

(Cziskay
Márton>



Pálffy. 77

II. t á b 1 a.

II. Miklós, ki a% í. táblán.

sz. 1552. f 1600.

1681-ben háró.

( Fuggcr Mária)

-+

i

II. Istvm
korona-6r
1634. gróf

t 1646.

(gr. Pu-
c^iaim

Era)

IT. János

t 1646.

1636. gróf

(1 gr Manna
féld Anna-

Luczia.

2. Amadé
Jndit)

IV. Pál III. Miklós Kata Zsófia

1636. $ró/" sz.1599. (gr. For- (gr Traut-

1646. nádor f 1621. gách raannsdorf

f 1653. pozsonyi Zsigm. Miksa)
(gr. Khuen prépost, nádor)
Franoziska)

I. Ferdinánd
egri püspök

f 1680.

Franciska

(b. Révay
Miklós)

2-tól Teréz

t

Magdolna
+ 1629

( 1 . Balassa

Péter.

2. Móricz
Márton.

3 Perényi
Györsy)

III. János
sz. 1642. f 1694.

pozsonyi fisp.

(l.gr Náclasdy Ágn.
2. gr. Molarth Eleonóra

IV. János- Károly
sz. 1645 f 1694

tábornagy
(hg Lichtenstein

Kata)

Mária-Bora
sz 1695. + 1769.

(gr. Waldstein
Venczelné)

M. Magdolna

f 1684.

(1. gr Zinzendorf
August.

2. Obizzi Férd.
marquis)

Mária
(gr. Pálffy II Leop.)

VI. Miklós -Józa
sz. 1671. t H06.

korona-r
ezredes.

(homonnai
Dcugetk Julianna)

i

*
»

J'zsef-Károly
szül. 1696.

f korán.

II Ferencz
kapitány

elesett 1693.

IV. Miklós
föai tónál ló

inb. !b7y.

^gr. Harrach
Maria-E! aoiK»ru)

v"Ülifelóa

sz. 1667. mh. 1732.

nádor

\b. Weiohs Kata,
kitol ll^gyermek)

Folyt IV. táblán.

Mária
mh. 16*8.

(gr. RrdÓdy
Gábor)

M. Zsu
v^ffr. Erdódy
Kristóf)

I. Ferencz
tábornok

éles. 168?
(Drugeth
Krisztina)

M Eleonuia
(gr Waldstein

Miksa)

V. János
sz. 1664. mh. 1761.

nádor

(1. gr. Czobor
Teréz.

!'. gr. Stubenberg
M. Júlia)

IrVjf. 111. táblán.
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III. tábla.

A királyfalvi vonal.

V. János, ki a Th táblán.

sz. 16(34. v Í751.
nádor

(1. gr. Ozobor Teréz
2. gr. Stubeuberg

M-Julia)

AJ ária A. VIÍ. János
-] 1756. alezredes

(gr. Prsche- e i es. 1 717

.

horzovszky (hg.Ester-

Fer.) házy
A. Eleonóra)

Szidónia

f 1743.

(gr. Ester-

házy
Ferencz)

Mária-Anna
szül. 171G.

(gr. Malabaila
Canale Jeromos)

Teréz
j korán.

III. Károly-Pál
az. Í697.

f 1774.

tábornagy
íoajtónálló

(1 . gr. Stuben-
berg M.

2L gr. Berge
Jozefa.

3. gr. Stahrem-
berg M.)

VI. Miklós
sz. 1(^9.

f 1734.

ezredes

(gr Schlick

Jozefa)

o

M A.Eizse W
sz. 1708.

f 1740.

(gr. Dras-
kovics

Leopold)

l-íl MVIeréz M.-Anna János-Józs. M. -Antónia 2-tól Pál Leomold
szül. 1719. sz. 1721. sz. 1722. sz. 1724. sz. f. sz. és mh.

fl769. fl723. f 1724. (gr. Esterházy 1750. 1752.

(gr. Cobenzl József)

Károly)

M. Teréz
•züi. 1727.

(gr. Erddy
János)

VIII. János
bzi- má.

borsodi íoisp.

altábornagy
(gr. Colloredo

Mannsfeld Gabriella)

Jozefa-Gabriela
sz. 1765.

M.-Franeiska
szül. 1770.

(gr. Hunyady
János)

X. János
sz.1775. H321.

cs. k. kam.
(hg. De Ligne
Eufemia)

M -Leopoidina

szül. 1729.
-j- Parisban
(hzg Kínsky

Ferenez)

V. Ferenoz-Alajos
sz. 1780.fl8.V2.

cs. k. kain.

(gr. Erddy
Natália)

XIV. János
sz. lvS29.

Gabriella
sz. 1833.

(gr. Andrássy
Manó)
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IV. tábla.

V. Miklós, ki n II. táblán.

«. 1657. f 1732.

nádt
(b^rií Weiehs Kata

kitol il fryerraeke volt)

1. LeopoM Eleonóra Maria VI Jam>s
o. 1681. sz 1682 f 1730. sz. Itf85.

f 1720. rah. 1729. (gr Longue- f 1716.

ezrede. (gr. A ben- vaí Károly) ezredes.

(gr . Souolies berg Fe r.

)

Mária)

III. Ferencz'íS

«z. 1686. y
t 1735. »
tábornok 2.

» •

— n

ff
f* 3
>-- O*
o: «

9° -*" J5

fi 2.

8
* ,1 58 -*•

x fi P
f

M. FrauoUka
sz. é« mh.

1709.

VII. Miklós
az. 1710.

f 1771
kanczeltár

i>rszágbiró

(gr Althann
M. A. Szidónia) -j

•Ü £2 M. Auguszta

g ? Í1739.

P o c*. k. hölgy
• ?' (&r Kimzky ^

Ferencz)

II. L"0|>olü

sz. 1716.

t 1773.

tábornagy
korona- f>r

5(l.grWald-
$* stein Jozefa.
-!- 2. gr. Opilvi
m Vihna)

táblán.

7?

W 1. Ruioli

£ altábornagy
5 a*. 171).

5. f 1768.
* (gr. Kaunitz

L Eleonóra)

£ *W*f. VI.

£ l#Mo*.
-a
-*

Bt. Ant'mia IV. Ktroly M. Ama Terét
az. 1743. «. 1735. az. 1747. 1 1749.

tl8»)í- fi $16. (gr.EsW-
O^s U « • kauezeilár bázy
marquis) k. ad. ni est János)

hercieg i*Ü?

.

*ig. Lichtenstein

íM. Teréz)

Jozefa
szl750.

I 1753.

VII. Pál
sz. és

t 1752.

Franciska M. Teréz
sz. 1753 sz.1760.

(gr. Bat- (gr. Zichy
thyány István)

Lajos)

iierczeg III. József- Ferencz
•z. 1764. f 18V7
v. bein* titk. tan.

(gr. Hohenfeld
Karolina)

i * ——

)

Folyt. kóc. lapon.

X. M-klÓA
sz. 1765. •} 1800.

tábornok
elesett.
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herczeg III. József-Ferencz, ki a& elbbi lapon.

sz. 1764. f 1827.

val. bels titk. tan.

(gr: Hohenfeld Karolina)

Antal-Károly
sz.1793.

"

szász orsz. követ
(gr. Kaunitz
Tjeopoldina)

XI. Miktós
sz. 1797. f 7830.
Cd. k. kani. kapit.

több rend vitéze

(gr. Rossi Teréz)

A. Maria
sz 1804.

ígr. SchönfeM
Adolf)

Teréz V. Karolina
sz. 1824. sz. 1825.

(gr. Schaffgotsch f 1826.

Fridr.)

Pál-Antal
M. 1827.

cs. k. kapit.

(gr. Karolyi
Geraldiua)

Antal-Józ8.

sz. 1829.

föhadn.

Miklós
sz. 1831.

kapitány

V. tábla.

A borostyánki ágazat.

II. Leopold, k* tt IV táblán.

sz. 1716. f 177í>.

tábornagy

,

korona-r i

(1. gr. Waldstein Jozefa.

2. gr. Qgjjvy Vilma) _
III.Leopold IX. Miklós
sz, 1739. sz. és f
+ 1799. 1740.

k. fö udv. mest.

(gr. Daun
Téré*)

Karolina Antónia
sz. 1740. az 1742

f 1799. (gr. Auers-
(gr. Komis perg Ri-
Mihály) charcl)

%
v o

-3 !-•

-a

VI. PA1

sz. 1749.

t!750.

II. József-
Péter

sz. és f
1751.

IV. Ferencz V. Leopold IV. József V. Károly M.Teréz
sz. 1763. sz. 1764. sz. 1765. sz. 1767. sz. 1768.

f 1803. f 1826. f 1778.

görczi korm. dandártá-
tan. bornok

pozsonyi fisp.
(b. Jöchlinger

Karolina)

1. Ern
sz 1769.

f 1823. (gr.Nádasdy f 1832.

rnagy Leopold) máltai
(gr Hoyo8 lovas

Erneaztina
1

! kapit.

o yN 3

9
Pr*

a> Cn co

3 l«

*9 <*>

Ludovika
szül. 1805

(gr. Zichy György)

VVUpót
sz. 1834.

III. Ferdinánd
sz. 1S07. aranygyapjas

(hg Lobkovicz
Szidónia)

"+ 5. m

N?

5" •

B

Vincze-Vilmos
szül. 1836.

máltai lovag

György
sz. 1838

M. Gabriella

sz. 1841

Károly-Hugó
sz. 1844.

00

O;
- 5*

3
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VI. tábla

Antónia
•z. 1743.

(gr Criráky
László)

A t&rthfa nyitat.

I. Rudolf, ki n íl. tnhláu.

Bt. 1719. f 1768 altábornagy
(gr. Kaunitz Eleonóra)

Amália
íz. 1774.

(gr. Erddy
" Elek)

IX. János
bz. 1744 | 1794.

kapit.

(gr. Fekete
Franciska)

Franciska
Bt 1746

(gr. Serényi
Károly;

VI. Károly
52. 1776. f 1858.

V. b titkos tan

(l. gr. Rtndsmaul Luiza
5. b. Prnglaoh Rj

II. Rudolf
-, i7öo. : i

rnagy
(gr. Ko'owrat-
Krakovszky

Mária)
tizenöt gyer-
mek* közül

) tói M. Téré*
az 1S01.

l'aulina

sz. 1804

T-ífemia

sz. 1806.

S^S?i
8 >

— SS • ** -j •

00
~
3

í
5

» 2 » "

- ~
g. "

*j - £ 9
üi -i • -« 2i »- ":

•4 •

C" "^ i» —

J

s -» <>

3 o. w
2. c-

*-»
i"3

** C
i

o v
.01

Brae Vilma VI. Ferencz III. Rudolf Bora
sz.1783. «/..l784. az 1785 sz. 1788. sz 1787.

(gr La- alap.ii. t 1841.

zans/.ky aak.kám.
Jácos) (gr. Erdódy

Jozefa")

Hermina József Móricz
ez. 1809 sz. lblu. sz. 1812.

(j^r. Toló Pozsony altáborn

jn?i Ma- v. íisp. m. k. Lely- cs. k. kr.in

rius; tartó f
(gr. Wilczel
M. Paulina)

(gr.'Kö-
uigsegg
Sái>

'

Irma
sz 185?

r

József

•7 1853
Gizella M. Teréz

sz 185G.

Janói n<

;»z IS.

Tal

1

IV.Rndolf
€Z. Uttl

(Miss Donáti
i'/iina)

Gabriella

n ]82o.

t>- < £

líat

sz. 13SI.

Janka
sz. 1854

Júlia
sz I8ttt

István H'«la

sz 1828 1829.

£ 2.4 roH megyei f 1367.

n S § Bolt

» (g*
S f •'

^ ^ 00
oo * »o
»C '^ -J
- -• •

tiid)
1

—
"^"l

—

AU'
sz. 18,17.

- —

O <T»

-

Pl

>>:

t*
^

I. Fidelis i. Viuczo >!

sz. 1788. sz 1792. 5
i 1800. (gr.Weack- tárnok 1 1854

heim Fer.) mest. cs.k.kam.

(gr.Döry (gr.Oaky
Eruesz- Apoll~

tina) ma)

Konstantin Antónia Fidelia

9z. HIö. sz.^9 mii. sz.1821

1819. + I84:i.

o

-

Gtjza
sz. 1834

Kmi]
sz. 1837.

András
sz. IS39

OM

°- w 3

a
.>

N

C —

Gyula
sz. 184

Cs

Eduárd Zsigmond Aut »nia

n.1886. sz 1837. sz. 1

6

"Tv-1
SZ. i
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E családhoz kell még a régiebb idkbl számítanunk azon Pál-

ffy-akat is , kik kápolnai elnévvel éltek , a mint láttuk , hogy ez

elnevet az említettek közül egy pár viselte. Miután azonban a kiága-

zást megmutatni, s a fölebbi családfán helyöket kimutatni nem tudjuk,

csak névleg kell megemlítenünk azon kápolnai Pálffyakat, kiknek em-

lékezetét okmányok tartották fen. Ilyenek az 1565. évbl kápolnai

Pálffy Lrincznek gyermekei : Zsigmond, Vitális, Páles
J o b , továbbá atyjokfíai (fratueles) Kristóf és János.

1560-ban kápolnai Pálffy Lrincz deáknak (litteratns) és atyja-

fiainak (fratueles) K r istófnak és Jánosnak adományozza Ná-

dasdy Tamás nádor Slavoniában Kruskovecz helységet

1582-ben kápolnai Páltfy Ambrusnak adományozza Nádasdy

nádor Tolna megyei Ki'my helységet.

1591-ben kápolnai Pálffy Zsigmondnak nejétl Pogány Er-

zsébettl gyermeke M i h á 1 y és leánya Margit említetnek.

1616 ban Pálffy Erzsébet nagyságos deregnyi Daróczy Fe-

reneznek özvegye Szatmár, Szolnok és Ung megyei birtokait több

idegen embernek elzálogíija.

Pálffy család. (Gyorsókai f) A virágzó gróf és herczeg

Pálffy házon kívül még több hasonnev nemes család élt Magyaror-

szágban , különösen Pozsony vármegyében is. ilyen a gyorsókai Pái-

ffy-ak családja, melybl 1529. évben említetik gyorsókai Pálffy Má-
tyás Pozsony megyei nemes ember,

Ugyan ezen gyorsókai Pálffy családból Andrásnak fia Ist-

ván, valamint több gyorsókai nemesek után azok htlenségi bélyegén

javaikat 1520-ban adományban nyerte Nagy-Luchei László.

A pozsonyi káptalan adatai szerint 1610 ben ismét eléfordúl a

gyorsókai Pálffy család
>
a midn a többi közbirtokos családdal Pálffy

György és Imre II. Mátyás király adomáuylevele folytán Gyorso-

kán beiktattatuak.

Azonban e gyorsókai Pálffy család az erdd i Pálííyakkal semmi

vérségben nem áll, mint ezt ez utóbbi családnak ievéltárnoka Albrecht

is oknyomozatos kéziratában irva hagyta.

Pálffy család. (Obranóoz-szent-miháiyi f). E néven találjuk

1481-ben Pálffy Lászlót, és 1501. 1507-ben Obranócz nélkül

szén t-m i h á 1 y 1 elnévvel élt Pálffy Bálint ügyvédet — Ezek is

kihaltak.

Pálffy család. (Marczélfalvai t). 1510-ben oklevelileg emli»
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tetik nemes marczilfalvi PálfFy Péternek fiitól Páltól származott

unokája István.

Pálffy család. (Folcsúthi.) 1519-ben említetnek közutak

János ésGyörgy; — mi vérségbc álltak (s átalában álltak-e ?) a

fblebbiekkel ? nem tudjuk,

PálJTy család. (KisLégi.) 1528-ban említetik kis-légi PálfFy

Péternek fia Gáspár, ki testvérei István és Kristóf terheit

is magára vállalta,

Pálffy család. (Sik-abonyi.) Ily elnévvel 1526 ban találjiik

PálfFy Istvánnak gyermekeit Albert, Györgyöt és Ilonát

Pálffy család. (Zokoli.) 1559-ben zokoli Pálffy Ambrus-
nak adományoz Nádasdy Tamás nádor Somogy és Tolna vármegyé-

ben jószágokat

PálH> család. (Hetesi.) 1560-ban élnek hete« Pálíí'v Mik
lós és Imre.

Pálffy család. (DadL) 1560-ban oklevélben eléfordúl dadi

Pálffy J án os.

Pálffy család. (Tarcsafalvi.) Erdélyben a liascnló nev szé-

kely családok egyik jelentsbike.

Származási kimutatását 1505. évig rÍ9zik fel, *) a midn Lu-

kács egy a székely nemzet 17 bírája közí Ennek fia Péter, a

Kovács Zsófia férje, ki 1592-ben mint 70 éves prímipilus említetik 2
)

Ugyan ez idben élt Pály Bálás, tán szintén e osalád sarja. *)

Az újabb nemzedék Pál ily István tói. ered következ rendben

:

litván

(Zágo&i Uákhf !)

Dienes
(Bakó Anna)

Dénei. Muri* Elek
(£zcnt- lváayi (PálJTy

ZfiignioRtl) Anna)

Anna Zsuzsa István Erzse
(#a#yi (belényesi (Keres5 (Szombatfalvi
r.ilffy Nngy Bor»)_ Fcrencx)

Bon
Antal) Zsigmond)

£!ek
Udvarhely «z.

királybíró

1848.

Dénes
(Hegyesy
ZíiOMl)

Anna
(Hegyesy

Elek)

« János
oroz. képvisel

1848.

I>4nts.

*) Fanctalr Kóváry szerint.

*) Ugyan az gytíjlcm. nro 40. P. betú

•) Székely nonizrt konstlhiczioji 8T2
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A végs nemzedék közt álló János szül. Tarosafalván és Í848-

ban kora 45. évében Pesten a nemzeti gylésen képvisel , és alsóházi

alelnök; pénzügyi status titkár; már elbb honában Erdélyben több

országgylésen Udvarhelyszék követe, ellenzéki szellem szónok volt.

Vallásukra nézve unitáriusok.

Palft'y család. (Gragyi.) Szintén Erdélyi székely család ga-

gyi predikátummal. Els ismert se gagyi PáiiTy Ferencz 1631-ben

nejével Barcsai Katával említetik. Ennek tán unokája An tal, kitl

igy származik az utóbbi nemzedék : ')

Antal
f
——™

1

Zsigmcnd
(Domokos Anna)
' Ü Antal

(1. Gálí&lvi Anna)
2. tarcsafalvi Pálily Anna)

III. Antal Zsigmond Ann?<.

rnagy f (PálíFy Elek)
lügron Anna)

Póli r Domokos Nina
(Cserényí (Nalác7.y (Daczó
József) Bora) Gergely)

Ez ágon kívül Gagyban még más ág is él.

A két utóbbi Páiífy család közí valamelyikhez tartozhatott

Pálíl Mi klós, ki 1676 ban Udvarhely szék alkirálybirája volt; — to-

vábbá Pá!£ András, ki ugyan ott 1651-ben szintén alkirály-

bíró volt. a
)

PálíFy. (Várfalvi.) Aranyos székben Várfalván honos. And-
rás 1791 és 1792-ben az országgyléseken Aranyos szék követe,

s alkirálybirája. Zsigmond táblabíró, Mózses 18 í 5-ben írnok,

késbb törvényszéki ülnök. András 1849-ben honvéd
,
jelenleg b.

Bornemisza János jószág igazgatója.

Pálffy család. (Aranyos-rákosi.) Hasonlólag aranyosszéki

család, melybl István ugyan ott törvényszéki ülnök 1815-ben.

Pál ily család. (Mrlei) Dunántúli család, közlök 1742 febr.

12-én nemes Kovách János lovaai szljét 240 forintért eladta Pálffy

Jánosnak s nejének Mészáros Juditnak s gyermekeinek Páinak>

Ádámnak , Mihály és Juditnak. 3
) Még elbb 1737-ben ugyan csak

ezen Pálffy szintén a lovasi hegyen egy hold szl5t vett.

J
) Kváry, Erdély nev- cs 200

2
) Káilay Székely nemzet 5574

*) Veszprémi káptalan.
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1750. jan. 8-án PálíTy Andrásnak István fiától származott uno-

ja PálíTy P á l Zala * ti nemesi bizonyítványt kapott.

1753 ki jol. 6-án PálíTy János szintén Zala vármegyétl ka-

pott nemesi bizonyítványt , és aztjul. 17-én Veszprém vármegyében

kihirdettette.

Ezen kívül még több megyébeu találunk Pál fiy nevezetüeket.

N.-Váradon 1807-ben lakott. Pálffy Tivadar.

Pál Ily család. Pálffy Imre 1795-ben I. Ferenoz királytól

nyert ezím levelet

Czímere vizirányosan kétfelé osztott paizs, az alsó kék udvarban

zöld téren arany oroszlán ágaskodik, els jobb lábával arany zászlót

tartva. A fels arany udvarban zöld domb fölött egy fej természetes

azinü sas rej>ül. A paizs fölötti sisak koronájából a leirt arany oroszlán

emelkedik ki , els jobb lábával arany zászlót tartva. Foszladék mind-

két oldalról aranykék, *)

Páli család. fKis-Páli.) Zala és Somogy vármegyétl 1702.

mart 31-éu Páli István kapott nemest bizonyítványt , mely Zala-

Egcrszeghcn kihirdettetett.

Palikutya, jelenleg

Palikul<*eviiyi család A nemességet Palikutya János
nyerte í. Perencz királytól 1801. aug. 14-én Bécsben kelt armalis ál-

tal, mely lakta helyén Krassó vármegyében 1802. april. 6-án kihirdet-

tetett. *)

Czímere négy részre osztott paizs, az 1. és «£ kék udvarban hár-

mas zöld halmon daru (v. gólya) áll egy lábon, másik fölemelt lábával

arany kalászt, tart. A 2. és 3 vörös udvar közepén vizirányos ezüst

szelemenen három kék rózsafej látszik, A paizs fölötti sisak koronájá-

ból két kiterjesztett fekete sasszárny között pánczélos kar könyököl,

kivont kardot tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörr

A C3alád birta Krassé vármegyében F u r l u k és D e z e s t y e

helységet. A nemesség szerz Jánosnak három fia maradi Péter,

János és Sándor, kik nevttket Palikucsevnyi alakban vették

használatba , st ujabb idben Palik- ucsev ni alakban i * talál-

juk irva. A nevezett íhk köziíl Péter Krassó vármegyének volt f-

szolgabírója
,
jelenleg az I8GI. évi országgylés után Torontál várme-

fispáni helytartójául neveztetett ki. Neje báró BernáthfFy leány.

') Adami Scuta geatil tomo IX.
*N ^$y*u ott, e« Ed irm. jegyzökönyve
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János cs. kir. kapitány ; Sándor 1857-ben úrbéri törv. széki se-

géd
;
gyermekei vannak.

Paüs család. Grömör várraegye czímerleveles nemes családai

sorában található.

Pálinkás család. Bihar vármegye nemessége sorában em-

líti Fényes Elek Greographiájában.

Palismay család. (Kihalt.) Történeteinkbl ismeretes köz-

lök Palisnay J ános 1382-ben auranai perjel, ki I. Lajos király özve-

gyének Erzsébetnek egyik legnagyobb ellensége volt. Meghalt 1389-

bcn ütközetben nyert seb következtében. Atyafia , vagy tán testvére

Palisnay György 1526-ban bosnyákországi püspök, a mohácsi ütkö-

zetben esett el.

Palkó család. (Lindsinai.) Hunyad vármegyében találjuk

1836. körül mint megyei törvényszéki ülnököt Palkó Ferenczeí.

Palkovics család Esztergám és Sopron vármegye nemes-

sége sorában találjuk. Ez utóbbiban Palkovies Károly 1861-ben

választott els alispán volt.

Palla család* <TÖmÖr vármegye cvímerleve'es nemes csalá-

dai közé van írva.

Békés megyében hason nev család 183'»-ben hirdetteté k» ne-

messég ét.

Pallaghy család. Paílaghy János 1735-ben L Ferencz

királytól czimerlevélben nemesítetett meg, mely Krassó vármegyében

1796. jul. 11 -én kihirdettetett. Czímere vizirányban kétfelé osztott

paizs, az alsó vörös udvarban fehér sziklás halmon hátulsó lábain ezüst

oroszlán ágaskodik, eis jobb lábával kivont kardot, a balban levágott

törökfejet tartva ; a fels kék udvarban egymás fölött három, középen

ékbe men arany csíkolat látszik , az eltérben zöld halmon hátulsó

lábain ágaskodó farkas van ; a fels jobb szegletben ezüst félhold, a

balban arany csillag. A p<*izs fölötti sisak koronájából két kiterjesztett

fekete sasszárny között a paizsbeli ezüst oroszlán hasonmássá látható.

Foszladék jobbról aranykék. balról ezüstvörös ')

A nemesség srerzo P. J á n o s Krassó vármegyénél fpénztárnok

volt. Utódai ott nem léteznek.

Pallavicíni család. (rgróf) Hazánkban Pallavicini Ed-
vard marquis az 1827. évi országgylés 43. törv. ez. folytán nyerte

a magyarországi indigenatust , és a család magyar házakkal sógoro-

') Adarai Scuta gentil. toaao Cl.
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fiodvft, és itt terjedelmes jószágokhoz jutván , egyike lett honos ultabb

indigeua családiunknak.

Kredetét Olaszországból vette. Állítólag 1360. jun. 2-án nyerte

az örgrófságot (marchionatus), 1427-ben a velenczei patrioiatust. sei
ktf/ul volt azon Sforza Pallavioini (szül. Romában 1607- ben) bibor-

nok, ki a trienti zsinat történetet leírta.

A. XVI ÍI. században a család Ausztriába származott és két ágra

oszlott, az egyik ág Bajorországba terjeszkedett, a másik Ausztriában

és Magyarországban telepedett meg.

Pallavicini M i o b i e 1 1 o C a m i 1 1 o nül vette Orimaldo Ceba

Geronimát, kitol fia Sándor, ennek nejétl Mari Líviától íia Ka-

rolj (mb 1789) os. k kamarás és tábornok nül vette vásonyki gr.

Zicby I^opoldinát (szül. 1758. f 1846,), kitl fia Eduárd (sz. 1787.

mh. 18ö9. april. 20.) Magyarországban— mint fölebb emiitk— 1827-

ben indigenatust nyert , és a Duna Tisza között mindszenti,

áuyási és dóczi uradalmakat kapta. Neje lett 1806-ban gr. Har-

degg-Glatz Jozefina (szül. 1784 f 1850.) Ettl származik az egész

most él nemzedék, mint a táblázat mutatja:

Mihály
(CVimaldo Geronima)

Sandot
(Mari Lívia)

!
- «

»

Karoly í 178b.

(gróf Zichy j^eojiold ina )

Eduárd
az. 1787. f IS39

(gr. Hardcgg-Giau Jozenn)

Alfonz
sz. 180i.

tábornok
<gr Fúrsten-

berg
(labriclla)

Arthur
be 1<SJ0-

rnagy
(gr Spaur
Teiéz)

Irene

öz. IHU.
(gr Arco
Alajos)

ípoly

sí.. 1S'.»

borvatoraz.
birtokú*

kapitány
(gr. Erdody
Karolina)

Átfred

íl. 1SI3.

tt«V

sz. 18J-.

Vay
b'ulaliftj

Usvald
1817.

alezredes

(gr. Zichy
Ilona)

Jnlia

•a. 1857.

Alfréd
sz. 184*.

Erne.'ztina

sz. I84<>

Edvard
ss. 184.5.

János
sz. 1848.

Marin
az. 1849

Antal
sz. i85a

Anirt-M
az. I

JL.

Leopoltiina

sz 1845.

Teréz

sz. 1816.

Jozefina

ts. 1849.

Gabrielia

•z. 1851
Osvald

sz. 1853.

Maria
sz. 1856.

A család czimere arany lábú és csr, koronás kétfej fekete sas,

melynek mellén egy koronás tojásdad vérté*. $t arany s n»'-gy k'*k kocz-
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kás udvar Foglalja el nagy részben , ezek fölött ezüst mezben vizirá-

uyos helyzetben fekete hármas kereszt látszik, h

PalSfásty család. (Taplánfaivai). Köziök Lajos 1628-ban

Vas vármegye alispánja volt.

Pallics család. Pallics Péter 1715-ben IIÍ. Károly király

által nemesíteteti meg. 2
)

Czíraere négy részre osztott pajzs , egy közép vérttel , melynek

vörös udvarában egy magas szikla, alul nyilassal látható. Az 1. kék ud-

varban zöld téren egymássá! szemközt két arany oroszlán ágaskodva,

els lábaikkal arany koronát tartanak; a 2. fekete udvarban arany grif

jobbfelé fordulva, hátulsó lábain áll ; a 3-ik vörös udvarban zöld téren

balról magas sziklát egy bányász kalapácsával üt; a 4-ik arany udvar

üres. A paizs fölött két koronás sisak áll, a jobb oldaliból a leirt szikla,

és átellenében kalapácsával dolgozó bányász szemlélhet; a baloldali

sisak koronájából két fekete bivalyszarv között grif emelkedik ki . els

jobb lábával kivont kardot tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról

ezüstvörös.

PaUoeska család. (Körösi.) Közlök Lajos kir. táblai

ügyvéd M.-Vásárhelyen 1848-ban.

PaSlttS család. (Kis-enyedi.) Alsó Fejér vármegyei nemes

család ; közlök József adóiró biztos , megyei táblabíró. Miklós
Zalathnán kir, kamarai írnok. Gyula és Árpád diódi , István
mikefalvi birtokosok.

Palm e*s*tlá«l Palm Dávid az 1687. évi országgylésen a

29. törv. czikkben vétetett magyar indigenává.

Pálma rsa Iád. (Szóblahóí). Trenc3Ín vármegyei eredet csa-

lád, meiy szóblahói elnévvel él. Trencsín vármegyében 1690-ben

Kis-Kolacsinban székeltek tagjai.

Utóbb (1803.) egyik ág Árva megyében N
T

emes-Dedinán, a má-

sik ág Liptó megyében Rózsahegyen lakozott. Ez utóbbi helyen szü-

letett 1735. aug. 18 án Károly-Fer encz történet irónk, elbb je-

suita, egyetemi tanár, 1776-ban kalocsai kanonok, í 7 79-ben nagypré-

post, 1784-ben czitnz. püspök, és érseki helyettes. Meghalt Pesten

1787. febr. 10-én. Testvérétl való egyik unokaOcscse József- Fe-

renc z 1771-ben ügyvéd, 1788-ban Nógrád megyében a Józsefi rend-

szer alatt judieium subalternumnál actuarius. Neje kereskényi Keres-

*) Ádarai Seuta gentil. torao IX — Hist. herald. Haadbuch , és Gotha

Almanach
2

) Coliect. herald, nro 616
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kényi Kva , kivel P -Szántón birtokrés/t kapott, és ki 1800-ban már

özvegy, Ettl gyermekeit a táblázaton láthatni. Közlök Elek szül.

17S2-ben Sziígyben, elbb a kir. küriánál irnok, utóbb mintegy (1822-

I ) ügyvéd és a pesti kir. egyetemnél tanácsjegyz ós kézi pénztárnok.

Els neje Bisztric/ky Évá, másik Gelle Mária 1831-iL Meghalt 1849.

dec. 18-án kora 67. évében hosszas vizkorságban, maga után hagyván

egy húrom hónapos leánykát Máriát. — Testvére Pál (szül. 1789-

ben). jelenleg makiári plébános és aíespor

A családfa igy áll

:

Palm* N.

N. N.

Jóisef-F^renoz
(Kereskényi Bva)

N.
.

.

— _/*»_
,

Károly
kincstári ügyem

n bánságban.

K:i roly-tVre.no/.

.1. 1735 f 1787.

kalocsai ;t. prépost

történet író.

.j'.mka

(Mésxáros
Vgc3ton)

Mária
(Mórász
Imre)

Pál

bzüI. 1789.

plébános
alespereá.

Elek Karolina
as. 1782 f 1649. (Bftlái

•ÍTyetemi tanács- Józseíné)
jegyz.

(J. Bisztriczky Eva.
2. GelleJVTária)

2-tól Mária
szül. 1849. aug.20.

A család ezímere négyrészre osztott paizs . az 1. és <1. udvarban

pálmafa zíjidei ; a 2 ég 3-ik udvarban oroszlán ágaskodik , els jobb

lábával kivont kardot tartva. A paizs fölött két koronás sisak áll , a

jobb oldaliból két kiterjesztett sasszárny emelkedik ki, a baloldaliból a

leírthoz hasonló oroszlán emelkedik. A paizst foszladék veszi körül.

PáluiafTj cslilád (Elbb Polimbe«ger.) Polimberger Fü-
löp nevét PálmaíTy-ra változtatva. 1801-ben I. Ferencz királytól

nyerte czímeres nemes levelét. Czímere négy részre osztott, paizs, egy

közép paizszsal , melynek kék udvarában hármas zöld halmon arany

koronából fehér bárány emelkedik ki, szájában három arany kalászt

tartva; a paizs 1. és 4. osztálya jobbról balra rézsútosan ezüst-vörös

részre oszlik, az eltérben oroszlán ágaskodik, mely az udvar színeivel

ellenkezleg vörös-ezüst szinti, a 2. és 3-ik arany udvarban az oldalból

fél testevei kinyúló kétfej fekete sas látszik , kinyújtott karmai közt

egy pálma-levelet tartva. A paizs fölötti sisak koronáján két kiterjesz-

tett sasszárny küzött , melyek közül a jobb oldali vizirányosan félig

ezüst felig vörös . a másik félig fekete, félig arany, a leirtboz hasonló
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ezüst, bárány emelkedik ki , szájában három arany búzakaíászt tartva.

Foszladék jobbról ezüstvörös, balról aranyfekete. *)

Pálmaííy Ferdinánd 1844-ben a m. k. udvari kancelláriánál

fogalmazási gyakornok.

FálmaiTy István Fehér vármegyében Kórt vélyesen földbir-

tokos 1860-ban.

Paloesay család. (Báró.) E családból már e munka V. köt.

155. lapján Horváth nevezet alatt szólottam, miután a család elbbi,

vagy teljes nevezete paloesai Horváth.

Eredetileg Horvátországból származik , innen els nevük Ma-

gyarországban „Horvát" volt; amott K issevich nevet viseltek.

Els ismert törzsük lomniczai Horváth Mihály, a Szapo-

lyai-ak Árva várának vámagya, a ki Írva várát bizonyos összeg-

ben beiratképen (inseriptio) Corvin Jánostól bírta, és a mely várat

nevezett lomniczai Horváth Mihály, Frangepán Beatrix Corvin Já-

nos özvegyének beleegyezésével is özvegy Szapolyay Tstvánnénak,

Hedvig tesseni herczegnnek és fiainak Jánosnak és Györgynek visz-

szaadta • miért viszont pénzének némi megtérítéséül , és érdemei te-

kintetbe vételével Hedvig herczegn meg a Sáros megyében fekv
Palocsa várat a hozzá tartozó jószágokkal 1505-ben lomniczai Horváth

Mihálynak adta és adományozta. 2
)

E Mihálynak egyik fia voít János, ki azon 1505. évi oklevél-

ben , melyben Hedvigtl s fiaitól Szapolyay Jánostól éd Györgytl a

szepesi sz. Mártonról czimzett prépostságot kapta, csak Lomniczai*
nak (de Lomnicza) neveztetik • hasonlóan ugyan azoknak szinten azon

évi ieveiében is , melyben egyházi javadalmak adományozására jogot

nyert, szintén csak Lom ni czai-nak iratik. 9
)

Mihálynak unokáiban a család kétfelé oszlott , az egyik ág meg-

tartá si K i s s e v i c h nevét , hozzá vévén még a II a r v a t h nevet,

s lomniczai praedicatumot ; a másik ág a paloesai elnév Mel-

lett maradt.

Mihálynak egyik unokája: paloesai Horváth 0-yörgy 1583-ben

a La3kó családtól Szepe3 vármegyében Dunajecz várát raegvevé.

') Adami Ssntr, £entil. tomo IX.
r
) Wagner, jüipl. Sáros p 7*5. ei Katona Hiat. eritic tomo XVIIL411.

3
) Wagner, AnaJecta Scepas P. III. p 73. és f 355. Katona XYUL 409. 410.
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nagybátyja néhai Horváth János jogán. *j Ugyan csak 6 szcrzé 1593-

ban Szepej vármegyében Laudek helységet is.
s
)

Palocsai Horváth Györgytói, kinek néhol nejéül Sulyok

Krisztinát olvassuk, 3
) másutt meg els" nejéül Büdy Klárái, másodikul

Bocskay Krisztinát, 4
) — következleg származott le a mull századig

a családfa

:

György
1593.

(1. Bocskay Krisztina)

2. Budi Klára)

1-tól Kata
(Dessewffy
Kucucz)

>tól Gábor
ppoay
lona)

(Anpony
lln

M -Anna
(Batthyány

Kristóf)

látván

(Jakusics

_Kaüi)

István

(Károlyi
Judit)

I

András. Ilona. Zsuzsa. Annaff v. Krisztina

(1. Kend> ístván

2. Báthory Gábor)

György
(1. Bsgossy Eva

2. Forgach Júlia)

Klára
x

Erzse

( JoanellI

József)

Mihály
(Perényi
Krisztina)

1-tól László

t
Krisztina

(Perényi
Farkas)

15 gyermek közül

Utván
^Csák^Bora)

Zsigmond
igersei Petho

Róza)

Klára
''Deasewífy

Sámuel)

Róza
(b. Sennycy

Imre

Ferencz
az. 1699. spr. 19.

(Lutriuszky
Bora)

Sándor
sz. 1702.

mart 13.

Julianna
sz 1703.

(BerÜuUy
Miklóané
1728-tól)

Klára-Róza
az. 1704.

József
sz. 1708.

febr. 2.

Anna Klára
sz. 1716.

(Szent-Mik-
losy Ferencz)

Bora. Eruerenüa József Magdolna Anna.
té% silói

a ctalád.

Paloosay Mihály egy általam birt Bon tini históriájának kiadá-

sába jegyzé be a következ családi jegyieteket , melyek szerint 1C95

») Wagner Anai. Soepus. P. I. 186

*) ugyan ott 439.

•) Szirmay C. Zemplin. not. top. 71.

•) A geneal. autb. I. k. Györgynek nejéül egyszer 1. Rí untai Kata, 2 or

Bocskay Kata yan írva, ismét ott *gy másik táblán 1. Büdy Kata, e* 2 Bruntalka

Kata; — mindkétszer bizonyosan hibásan. —
- Hogy Györgynek nejei 1 Büdy

Kata, és 2. Bocskay Krisztina voltak, Wagner után e munkában ta iHe'o "salad

tábJáxatain láthatjuk. Volt-e Sulyok Krisztina is neje? - el a-m hatá-

rozhatjuk
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aug. 15-én jegyzé el magának Perényi Istvánnak Í4 éves leányai Pe-

rényi Krisztinát Uj hely ben , és 1696. júliusban volt a lakadalom Ki-

rályházán Nyaláb vára alatt. E n meghalt 1732. máj. 9 -én. Ettl szü

letett 15 gyermeke:

1. Éva szül. 1697 mart. 4-én Palocsa várában; ugyan az nap

meghalt.

2. József szül. 1*398. febr. 5-én, meghalt ugyan azon napon.

3. Ferencz szül. 1699, april J 9-én ; kinek íiai a táblán állanak,

s valószínleg tolc származott a legutóbbi korig élt Paloesay család

4. József, szüL ÍTOÖ. cet. 3-án. Utóbb meghalt.

5. Sándor szül 1702. mart 13 án

6. Julianna szül. 1703. máj 28-án, 1728. máj. 10. férjhez

ment Berthóty Miklóshoz,

7. Klára-Rozália 3zül. 1704, nov. 2-án. utóbb meghalt.

8. Boriska szül 1705. sept, 19-én, meghalt 17Í4. sept Bán.

(1707. nov. 4-<!'i\ — mint irja —- királya igaz hivségeért elbujdo-

sott Sziléziában, visszajött 1710. oct. 19-én).

9. József szül i 708. febr. 2-án.

10. A nna-M ária szül. 1711. sept. 11-én, kimúlt 1716. mart 24.

11 és 12. Antal és János ikrek születtek 1714. jun. 7-én, az

els meghalt jun. 18. a másik jun 21-én

13. Anna-Klára szül. 1716. jan. 1.3 án

14. Pál János szül. 1717. jan. 25-én.

15. András szül. mint idétlen 1717. nov. 13 án , és azonnal

meg is halt.

Mintj le Mihálynak tán F erén ez fiától a késbbi nemzedék,

azt adatok és családfa hiányában nem tudjuk

A családfán nem találjuk Paloesay Krisztinát, ki homonnai

Drugeth Bábnt neje volt. a
)

Az 1597. 33. 1604. 15.es 1618:63. törv czikkek szintén a

Paloesay családról szólnak.

Báróságot a család 1700-ban nyert ,*) tehát ugy látszik Mi-

hály volt szerzje.

Az ujabb idben báró Paloesay Józsefnek üa gróf Fáy Ágoston

leányát vette ej.

Báró Paloesay Ferdinándnak szoraolányi Nagy Alojziától na Ti-

vadar meghalt I835~ben kora 26. évében.

) Szirmay Szatmár várni, II, 138.

*) Lehoczky Stemmat, I.
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A legutóbbi idben b. Patocsay Sándor meghalt 1856. jan.

2-i-én kora 3G. évében Pesten; a hírlapi gyászjelentés szerint 6 volt

cdládja uf 'gj H > c szerint a cs.tlád kihalt.

Ctiraere ugyan az a családnak, a mi a Horváth Kis^evich csa-

ládé, t. i. kék udvarban arany koronából kiemelked grif, els" lábaival

koronát tartva; ugyan ez alak látható apaiza fölötti sisak koronáján is.

Miután a Paloesai Horváth családdal a Horváth-Kisscvich csa-

lád egy törzsbl eredt, ugyan azon czímerrel. is élt, s ugyan csak szin-

tén báróságig emelkedve, szintén kihalt, s miután ennek is leszárma-

zása a munka V. köt. 152. lapján hiányosan volt adva; érdekes lesz

azt itt újra közölni; annál is inkább, mivel — úgy látszik — a követ-

kez táblázat elén álló László testvér volt paloesai Horváth György-

gyei, kilói a fölebbi tibiázat származott; íme a táblázat:

Loroniczai Kissevicli

Horváth László
szepesi alispán 1604— 1016.

(1 O.éczey Kata)
% Móric; Kata ö*v. 1627)

l-tól Mihály 2M Auua Kristóf

SóosJEfzsc) 1627. 1627.

György IQ77? ,

(Abrmkmmfoay Kata)
(

1686. báró. Zsigmond. Klára György Gábor
(Kubínyi) (Czinge'y (Boreczky

______ Bora)
"

Teréz)

i*nnaM. Gáspár. Klára József.

(BarvuUzky János

j

(Tke Tamás)
1760.

A lomnizai Kissevich Horváth család ezen származási táblázata

csak a múlt század végéig terjed , ugyan látszik , ezekben a íiág is ki-

halt. Egyes tagjairól ismert adataim már e munka V köt. 152. lapján

kléadvak. Ott áll, hogy ez ágból is Mihálynak íia György báróságot

oyert 1686-ban, az eltr a pozsonyi kamaránál mint tanácsos szolgált.

Czimerök tcljereo egyez a Paloosayakéval.

l»aló<»£Ay cfcalail Ez különböz család a paloesai Horváth

családtól. Nemességet és ozímcrt Paloesai A n d r á s nyert 17 17- ben

III. Károly királytól V
("zimere következ: a pai/s fels részébl lefelé két vonal által,

melyek két függöny gyanánt oszlanak szét, a paiz3 három részre osz-

lik, a két fels szögletes arany udvarban egy egy fekete kiterjesztett

sasszárny látszik
,
a közép alsó kék udvar alján zöld téren két csouka

tornyú vár emelkedik , négyszeg faragott kövekbl épitve, alól kapu-

1 Collect L«.rald. nro liM;.
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val, a két torony között pedig fekete arany zászló lobog, közepén ezüst

csillag ragyog. A paizs fölötti sisak koronájából arany grif emelkedik

ki els jobb lábával fekete sasszárnyat . a ballal zöld koszorút tartva.

Foszladék jobbról ezüstvörös, balról aranykék.

K családból e század elején (1803-ban) Palóesay János cs. k.

tanácsos, és m. ország heroldja volt.

Falocz család. (Máskép Báli ez v. Balicze.) Ismeretes

e néven Miklós, ki 1430-ban s utánna Árva és Turócz vármegyék

fispánja (Comesj volt. Zsigmond király adománylevele alapján lett

Balicze Miklós az árvái urodalom birtokosa. Mar 1435-ben P a-

1 ó c z-nak irta magát , és igy fordul elé ezen évben Thurdossin város

részére kiadott kiváltság-levelén is. adományozta meg Kunéi Mik-

lóst, Parnicza helység soltészát ezen soltészságon felül teljes földesúri

jogok kai azon érdemeiért, melyek szerint az a berohanó cseheket Árva

vármegye határaitól visszaver seregben egy í tényez volt. l
)

Palócxy család. (Palóczi f.) Történelmi nevezetesség csa-

lád, mely sirját Mohácsnál leié utolsó sarjadékában. Nevét Ung vár-

megye Palócz nev váráról irta a XIV. század óta ,
minthogy e vá-

rat Robert-Károly király adományozta a csa-

lád seinek , a kik osztályos atyafiságban állot-

tak a ruszkai Dobókkal , honnan alaposan kö-

vetkeztethetni Wagner szerint *) , hogy ezen

családdal egy közös törzsbl eredtek.

Családfájukat V. István királj koráig

bírjuk fölvinni. E király alatt élt oklevelesen

kimutatható törzsük Péter nevezett Pety-

n a v. P e t h e n e, kit 1263ban nevezett király

hséges szolgálataiért Zcmplin vármegyében

Zomotor nev földdel megadományozott.

Ennek íia volt

II P é t e r (nevezve de Panky.) Ez l306-b»n szolgájának Áb-

rahámnak , Koch fiának Zemplin megyében Palánka birtokot adta.

Azonban késbb néhány évvel htlenségbe 3
) esvén, több jószága közt

Purustyán várától is megfosztatott 1321. (IV. Idus Febr) kelt ok-

mányban.

*) SzonlagU Dán. közi.

•) Wagner Dec. 11.83.

a
) Elésicamlálja ezek oaeteil az oklevél kivonata "Wagnernél M. h.
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II. Péternek írni (Pcthew) vagy is III. Péter dictus de

T h u 2. , és M á 1 1 y n s (vagy is Máté) ugyan csak Róbert Károly ki-

rály kegyelmébl Pa ló ez (vagy régi írásmód szerint Palowch)
helységet kapták adományban ; ós miután e helyre várat építettek, és

utódaik azt idrl idre épületekkel , és erdökkel bvítettek, elhagy-

ván aPanky nevet, P a 1 6 c z ról P a 1 ó c z \ -aknák kezdek magokat

írni és neveztetni. Ezen vár végett ugyan sok perük volt, nevezetesen

1 333-ban a Sáros megyei Scbesi család 6sú közül Synkának fia Péter
támasztott ellenük pert , a nevezett helységet magának igényelvén, de

jxjrét több törvényszéken is át meghurozolva , elveszte , é* a Panky

most Palóczy család birtokában megersitetett.

Mátryusnak \ agy Máténak következek voltuk gyermekei : IV.

Péter, András, Domokos és tán János, a kinek fia Imre
1 400-ban az egri megyében pap, szatmári esperes volt. — Domokos
szintén papi pályára lépett és leleszi prépost, es egyszersmind drivesti

(.máskép roszúl dauij czimz püspök volt; meghalt 1403-ban. Halála

után testvérétl IV. Pétertl származó unoka öoscsei Imre és II.

Máté 1403-ban nevöket Örökre megbélyegz garázdálkodást és er-
szakoskodást követtek el, a leleszi Convent levéltárát s egyházát több

czimborájokkal kirabolván. *)

Andrásnak két fiát tudjuk, azonban az egyik nevét a meg-

rongált okmányból már Wagner sem olvashatta ki ; a másik Miklós
olt, ki l4l7-b^n is élt, de utóbb örökös nélkül múlt ki. A családot

tehát tovább IV Péter terjeszt é. Ennek meglett korra négy gyer-

meke jutott : 1. Máttyus vagy II. Máté 2. György, 3, Imre és

4. Hedvig, úgy látszik — Perény Miklós házas társa. Kzek közül II.

Máté és Imre leleszi tetteikrl már emlékeztünk fölebb.

Imre Zsigmond király kedves embere, udvari hadi tiszt, lestvére

Máté által nyert adománynak részese, két gyermeket nemzeti: A rí-

tt á t és L á s z 1 ó t. Ez atyja nyomdokaiban járván . szintén udvari ka-

tona, Zsigmond király útaiban is, fleg Rómában, kísérje volt; mi-

után egyik szolgája Szentgyörgyi Imre ott kapta Zsigmond Királytól

nemes levelét. Élt ínég Palóczy László, 1. Ulászló király alatt is

mint kir. udvarmester, V. László és Mátyás király alatt pedig ország-
bíró volt; meghalt 1470-ben.

György papi pályára lépvén, szepesi prépo3t , majd erdélyi

püspök , s végre 1424-ben esztergnmi ér.-ek és primás lett , meghalt

: ^ Fejér Cod dipl. tonx> X. voL IV. p 272.
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1439. koronázta meg Albertet magyar királylyá , s kapta az ér-

sekség számára Drégely várát, és az esztergami egyház jogainak meg-

ersítését nyerte.

II. Máté 1418-ban Szabolcs, Abauj és Borsod vármegye fis-

pánja , Dios-Gyewr vár kapitánya, Munkács var alól fölmentett né-

meiy helységeket nyert uj adomány czimen testvéreivel együtt. 1426-

ban mint országbíró kapja Zemplin vármegyében Ujhely és Pa-

tak várát. 1435-ben nádorrá lett, e méltóságban két évet töltött,

t. i. 1437. évig, a midn kimúlt. Neje Agatha volt, (családnevét nem

tudtuk), ettl négy gyermekét ismerjük : 1 . Veronikát pelsczi

Bubek Irarénét, 2. V. Pétert 1436-ban s.-ujhelyi plébánost, 3. Si-

mont és 4. II. J á n o s t

II Jánosnak, ki 1451-ben Ungh vármegye fispánja volt, nejé-

tl Margittói két fia maradt, úgymint : II. I m r e és Z s i g m o n d Ez

utóbbit 1475 ben a szerémi püspökségbei: leljük, azonban négy év

után ez egyházi méltóságban már tnást lelvén , Zsigmond ezen id

alatt meghalt.

II. Imre, Mátyás király kedves embere, és f pohárnok mes-

tere , egy izben valamely kedvetlenségbe e3vén, e méltóságától meg-

fosztatott , de nem sokára ismét kegyelembejött, és flovászmester

lett; mely méltóságban leljük még 1432 ben is
3
), a midn Palóczy

Istvánnal, unoka testvérével, Mátyás királytól ótalom-leveief

nyert . hogy bárhol fekv javaik a gyakori katonai szállásoiások által

a kártételektl megóvassanak, és megszállás esetében a zsarolt élelmet,

es okozott kárt a hadak kapitányai kizessék. Egy leányát találjuk

Annát 1489 ben említve, de sorsáról mitsem tudunk.

Simon, (Jánosnak és V Péternek testvére) I. Ulászló király

alatt f lovász mester és a hadakban a király kísérje, jelen volt 1444-

ben a gyászos várnai ütközetben, melybl a király eleste után szeren-

csésen haza érkezvén, többször Giskra és a cseh rablók ellen harczolt.

Mátyás király alatt már hivatal nélkül találjuk Halála éve ismeret

len. Egy fia volt István, kirl íblebb emlékeztünk, és ki 1489-ben

is élt, ennek Perényi Erzsébettl három gyermekét említhetjük; !

Antalt, 2. Mihályt, és 3. Katalint, elbb Csáholyi Imre,

utóbb Ráskay György hitvesét, ki Palócz várát a Palóczyak kihalása

után a ruszkai Dobó-knak beválván, arra János király megersí-

tést adott.

l
) Teleki J. Hunyadiak kora XII. 234. Eí adatot Waguer nem óatnerte.
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Antal testvérével Mihály lyal együtt II. Ulászló királytól

(az l.
r>01— 1610. év közben) a leleszi prépostságra kegyúri jojrut ka-

pott, de azzal alig élhettek , mert Mihály a XVI. század elején f-

pohárnok
,
1514 ben f komornok mester nem sokára mag nélkül halt

me» ; testvére Antal pedig, Zem pl in vármegyének fóispánju, 1526-

ban a végzetes mohácsi ütközetben lelte magtalan halálát. Síremlékük

a sárospataki parochialis egyházban állt s áll tán mai napig.

Családfájuk ez :

Péter mest.

de Pethene
1263.

II. Péter 1306.

de Pnnky

Péter rpeth)
diutus TUuz

kapja Palczot.

Máttyui (Máté;
kHj>ja Palóezot 1333.

IV Péter
1380

György
ea/torgami

érsek f 1439.

András

N. Miklós
1417.

Domokos
k- leszi

prépost

f 1403.

János ?
*

.,

Imre
szn.tu:.

/
iri

esperes

Imre
1403.

II. Máttyus
aidor 1435.

f 1437.

(N. Agatha)

Hedvig
(Peróuy
ni i klós)

Anna.

Veronika
(Bubek Imre)

László
orszáikcbiró

f 1470.

V.Péter
ujntlyí

plébános.

Antal

zemplint
fi' írpán

l;il>6. Mohácsnál.

Mihály
fkomornok

Simon
f lovász

elrsett 1444.

Várnánál.

Kata
(1 Csáhftly Imre

2. Ráskay Gyöi

II. J:li

ungi íüii[».

14M
(Marcit;

1 i Imre
í'lovaszm

1182.

(Rozgonyi

I

-^
»

Anna.

Zsigmond
teremi

piiíp. 147.
r
>.

A c-idlád czimere a paiza (mily sziníí ?) udvarában koronából ki«

•mclkedÓ, szakállas öreg ember, ültben könyvet tártra. Ugyan ez :* í.vk

látható a paizs fölötti sisak koronáj;in is, mint ezt J. Mát vasnak l4.\>5-ki

pecsétén láthatjuk. J
) Palóczy László országbírónak 1405. övi oklevélen

x
) » *sd Wagner Dec. II tig. 7
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látható pecsété is e czímert mutatja , hanem a paizs fölött egy melléig

látható egyfej sas kiterjesztett szárnyakkal (bizonyosan csak a met-

sz szeszélyébl) szerepel. *)

Vaicxy család. Hazája Borsod várraegye. Czíroeres nemes

levelét III. Ferdinánd királytól kapta.

Czímere a paizs kék udvarában zöld téren hátulsó lábain ágas-

kodó oroszlán , els jobb lábával levágott törökfejet tartva. A paizs

fölötti sisak koronájából szintén hasonló oroszlán emelkedik ki, els

jobb lábával kivont kardot, a ballal levágott törökfejet tartva. Foszla-

dék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Közlök György liszkai ref. prédikátor 1777-ben „La k a-

dalmi köntös" és 1 779 ben „Állandó élet tüköré" czimü

munkát adott ki.

Legnevezetesebb tagja a családnak az országos népszerüségíi

Palóozy László volt ; szül. 1784 ben , Borsod vármegyének hosszas

ideig másod alispánja és többször országgylési követe, és ott kerületi

jegyz, az 1848, és 1861. évi nemzetgylésen miskolczi képvisel , és

kor-elnök. Mindég tántorithatlan ellenzéki szónok. Meghalt 1861. évi

april. 27-én Pesten , miután az országgylést már mint korelnök meg-

megnyitá, s miután elnöki székét már az uj választott elnöknek átad-

hatá. Három gyermeke maradt.

Palojthay család. (Fels-palojthai és kelecséni f.) kihalt

régi nemes család ; si fészke Mont vármegye , melyben a családnevet

adó (fels , közép és alsó) Palojta helység, az utóbbit jelenleg a

rosnyói káptalan, fels és közép Palojtát jelenleg is a Palojthay család

leányági Örökösei birják nagyobb részben.

Családfáját a XV. század elejéig biztosan fólvihet ni. *) Ekkor élt

Palojthay Ágoston, kinek ivadékát mutatja a következ táblázat

:

Ágoston

^_ 140q kortil.

György Dávid

I. István Márton Farkas
-A_

iTi^Tn w- 1657
-A

»
"" *

1
, , , , . . ,ít II. Ágoston Ferfcncz VHer Anna
folyt. Kov. tápon. . --*— -. ... . , . .. -~-, /Xr9 r i -- » a verebest *j67. (Na*ry

(Szelényi Menyhért)
curia szer7ÖJe ' UsxlÓ)

') Batthyány Leges Kcoles. I. 604. kiadva. Vesd össze Kaprinai Mss. B.

tomo L. p. 53.

*) Eredeti okmányok s káptalani átiratok után készítve és perben fölmu-

tatott genealógia szerint.
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Ií. István, ki ai clShbi lapon.

i
— . /^ ^

Miklós Tamás András. III. István

1567. « r^z
—

I fAnna
1579

1. Dubraviczky Gáspár Zsófia Anna
Miklós '"^T^vTT' (Gyürky (Palasthy

2. Pethó Imre
* V

: Jí 4
Benedek Miklósné)

n

lMS - ,M9 -

(8»lta"?A«») '

Anna Bora.

(Madách Pálnr)

Az e táblán állók közül IV. István leányaival Anna ós Bor-

bálával 1654-ben Fels máskép Farkas-Palojtha helység fele részébe,

és ottani két telek és malom birtokába uj adomany-czímen elbb fi-,

ennek kihaltával leányágra is beiktattatnak, Gyürky és Baloghy Gás-

pár ellentmondása mellett. í

)

1611-ben Palojthay Péter és Osyk Osvaldnak magvaszakadtán

Gyürky János és Benedek Zólyom vármegyei N.-Szalatnya és Zolna

helységben egy egy curia birtokába fiágra beiktattatnak, ellentmond-

ván a kir. ügyész. *)

1612-ben Palojthay Boldizsárnak (ez 1597-ben még élt) és

fiának Pálnak raagvaszakadtán
,
(kik a családfán nem állanak , de

úgy látszik Farkas ágából származtak) Hont megyei F.-Palojthán a

Verbes udvara nev ouria felébe fiágra Gyürky Benedek beiktattatik. 8
)

Nem találjuk a családfán azon Palojthay Lorinczet sem . ki-

nek magvaszakadtán Ináncsy máskép Ebeczky Imre Simonfia Palojta

egész helységbe és Luka-Palojtán és Zseltezkán ouriába és birtokrészbe

fiágra beiktattatik, ellentmond a beiktatásnak Palojtay György,
Kürtüssy Zsigmond, Gosztonyi Márta Gyürky Miklósné ós többen

1590. tájban. •)

1557-ben élt kelecséni Palojthay János, kinek nevét a táblá-

zaton szintén nem találjuk ; ez 1557-ben farkasvarbók i azon birtokré-

szet, melyet néhai Varbóky Ferencznek leányától Margittól megvett,

az említett 1557. évben bevallotta néhai Varbóky Ferenci leányainak:

Juliannának Kürthössv Balásnénaíc , Katalinnak Sós Bertalan özve-

gyének
,
Krisztinának Csery Gáspárnénak , továbbá varbóki Va3 Ist-

*) Sz. benedeki Convcnt 1654. capsa K. fasc. 4 nro 26.

) Ugyan ott Capsa G. fasc. 2. nro 10

•) Ugyan ott Capsa C fasc. 3. nro 10

*) Sz. bei'p«leki Convent Capss E. faic. 1. urc 13* Az évszám a registrurn-

ban csak 159. száminál all, az utó*sO piám tollliibábót elmaradván.

7*
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vannak , nemkülönben Thúry Pálnak nejétl néhai Varbóky Annától

származott gyermekeinek Thúry Fruzsinának és Borbálának. *)

A család mint látszik , a XVIf. század közepe táján enyészett el.

Palotiyay CH&lhü. Kihalt család. Leányági utódairól követ-

keztetve : a Dunán iú\ élt. Családfája. — melynek törzse 1545. évig

terjed fölfelé, — perbeli mutatvány szerint 2
) következ :

Palonyay István

1545.

Farkas

Farkas

II. István
(Pászthory Zsuzsa)

-_/w-

Sándor. Ferenez Eva Mária
1

7«n* B»
"1 (Segner András) (halászi Nagy

tto j.'u István)
1/68. tájban. '

Paloíay .család. Zemplin vármegye kihalt családainak

egyike 3
)

Palugyay család. (Nagy-Palugyai és Boda-falvi.) Liptó

vármegyei eredet régi adományos nemes család. Nevezett megyében

Nagy-Palugya helységre 1317-ben Károly királytól adományt

nyertek *) Ma r c e u s nak fiai Otmár, Péter, Fülöp és Már-
ton, és ezen adomány-levelet , valamint annak I. Lajos király által

1352-ben kelt megersítését 1391-ben Bebek ím re országbíró birtok-

jog vizsgálatakor Mártonnak fia D o rn o k o s ., Fülöp fiának Jánosnak

fiai Bálint és P é t e v birtokjoguk kimutatására nézve kimutattak. 5
)

Az eléadottak nemzékrendiíeg kimutatva így állnak :

Marcens

Otmár Péter Fülöp Márton
1317. 1317. 1317. 1317.

Bálint Péter Domokos
1391. 13S1. 1391.

Lehoczky szerint 6
) a Palugyai család Otmár-íól származik.

Azonban ennek alapját nem ismerve , azt sem állithatom , Marcheus

valamelyik fiától származott-e a Palugyai család? ,
vagy pedig azok

*) Eredeti okmány.
%
) Egy részben II. Istvántól kezdve lásd 6-eneal. autkent. II.

3
) Szirmay C. Zemplin. not. top. 91.

*) Katona História eritica VIII. p. 339. közölve ez oklevél, melyben M a r-

c e u s helyett Marcheus áll.

*) Lipti regestrum kiadra a m. akadémia történettára IV*. köt. 9. lapján.

*) Lehoczky Sternmat. II. 272.
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egyikétl, kik Bodafalvára nézve mutatták ki bírtokjogaikai 1391-ben

Bebck országbíró eltt Ennélfogva elsorolom nzon söket is, Lik Bo-

dafalván birtokoltai

14 o d a l'a í v á ra nézve pedig, mely a Palugyai földbl vágatott

ki, 1391-bea fk)da!a!vi Jakab nak (ia Imre elémutattá következ üt

levelét; 1. IV. László királyunk 1285-ben kelt átíró és megersít ok-

máuyát ; 2. Ugyan csak iYr
. László király oklevéléi Palugya földébi

bizonyos birtoknak vagy erdnek adományozásáról és határa kijelölé-

sérl szóló 1283-ben kelt levelét, András királynak 1299-ben László

fiának Bodá-nak részére Kis-Palugya helységrl IM. András király meg-

ersít adomány levelében. 3 Róbert Károly királynak az elbbi ado-

roánvt megersít 1 340-ben kelt levelét. 4. Miklós nádornak Palugya

földének visszavásárol szóló levelét; 5. 1. Lajos királynak 1352-ben kelt

és Robert-Károly király adományát átiró s megersít levelét. ') stb.

Bizonyos az, hogy a Palugyai család, mely a hason ne víi

helységrl és Bodu fal várói írja elnevét, a fölebbíek valamelyik ágaza-

tából ered. Azonban leszármazását nem ismerve, mieltt a család tag-

jait elsorolnánk , ki kell igazítanunk Lehoozky 2
) azon tévedését,

mely szerint azon Györgyöt, ki 1509-ben soproni kapitány volt,

és de Palugya íratott , a Palugyai család tagja gyanánt adja ki, holott

az a nagy-palugyai elnévvel él Plath y család ivadéka, a roiot ez

maga helyen megemlítve lesz.

Nevezetesebb és ismertebb tagjai a Palugyay családnak a kö-

vetkezk :

P. Boldizsár 1610-ben Hont vármegye szolgabírája volt *)

P.Ferenoz 1618—1635-ben országos biztos a Lengyelország

felé való határok kiigazítására nézve. *)

P. Gábor m. kir. kincstári pénztárnok szintén határ igazítá-

sokra rendeltetett k? az 1662-ki országgylés által (23. törv. ez,). —
Meghalván özvegyének a férje által kezelt országos pénztári ezer tal-

lér hátrány elengedtetett az 1681. országgylés által. (16. törv. oz.)

P. Zsófia Aíariássy János özvegyének Itévay Ferencz által

elvett javait az 1647. és 1649. évi orszéggyü! ráadatni rendelte. 6
)

J
; UpCóJ Regei trum id h. 12. 15,

*) SUminat. ll. 873., Lol egyebeket i« bezavar nzokaga szerint Lekoozky r»

Palupryayak köze.
s

i BH, Notitía nova tíimg. IV
x
) i»íls.- U. lí 163-V >4. törv. ez.

*) IC47 12. M8 : 66 törv. n
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P. Zsigmond 1705-ben Bercsényi Miklós f hadi biítosa ; tán

azon Zsigmond is, ki 1730-ban kir. táblai ülnök volt. *)

P. Imre szepesi kanonokból lett váczi kanonok , és kir. táblai

fpap, azután m. kir. helytartósági tanácsos
,
pbari czimz. . utóbb kas-

sai, és innen 1838-ban nyitrai megyés püspök. Meghalt 1858-ban.

P. ifjabb Imre szül. Mádon, Zemplin vármegyében 1818. octob.

6-án, elbb a tanulmányi biztossággal összekötött könyvvizsgáló fhi-

vatalnál alkalmazva , utóbb 1852 ben Pest kerületi cs. kir. tanácsos,

1847. óta m. akad. tag. A forradalom titán hivatalos adatok nyomán

Magyarország leírásának kiadását kezdte meg, de Öt kötet után abban

hagyta.

A család czímere , — mint azt P. Zsigmondnak a Rákóczy kora-

beli hadi biztosnak pecsétén láthattam, — a pajzs (tán vörös) udvará-

ban egyfej sas kiterjesztett szárnyakkal, a paizs fölötti sisak koroná-

ján sasszárny lebeg. Jelenleg a család vizirányosan kétfelé osztott

paizst visel, a fels udvarban a leirt sas látszik, az alsó kék udvarban

arany csillag ragyog.

Palumby család Zemplin vármegye czímeres nemes csa-

láda. »)

Palmnbiny család- Trenesin vármegyében a nemesi laj-

stromok szerint 1690-ben Bánfalván lakott egy hires Paíumbinyi ne-

vezet orvos; 17 14- ben pedig Mátyás és András. 3
)

Palúr család. Gömör várraegye nemesség sorában található.

Paluska család. .(Aranyos-maróthi +.) Bars vármegyében

birtokos volt a múlt század elején A.-Maróthon, N.-Kozmáiyon *j stb.

1730-ban látszik leginkább virágzottnak a család. Ez évben Pa-

luska Antalt mint a kir táblának érseki ülnökét találjuk ; Paluska

Gy-örgyöt ugyan ez évben mint aranysarkantyús vitézt és hely-

tartósági tanácsost ; valamint ifjabb Györgyöt ugyan ott mint

titoknokot.

Ezek közül valamelyiknek fiai voltak Kerestély és M i k s a,

1726-ban Pozsonyban tanulók.

Kerestélynek neje lett kis-krestyeni Hunyady Klára , kittfl leá-

nyát Paluska A n n. a-M áriát gr. fíerchloidt József vette nül*

*) Okirat, és 1730 . 17. törv. ez.

2
) Szirmay C. Zemplin nof . top. 115.
3
) Szontagh Dán. közi.

*) Bel, Not. nova Htuig IV. 263. 26.'
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A család czímcre a paizs fels részéból búzott két vonal által

bárom udvarra osztott paizs , a középs vörös udvar alul fölfelé mint-

egy piramis nyúlik fel a másik két udvar közé, és zöld téren egyik föl-

emelt lábával golyót tartó darut mutat ; a két, oldalas udvarban egy

egy szarvas ágaskodik egymással szembe nézve. Á paizs fölötti sisak

k( rónáján két kiterjesztett sasszárny között aranynap ragyog. A paizs

köri foszladék bullámzik. ')

Pály család. Ismeretes közlök Pály László, ki Bibar me-

gyében Febér (álba) Caauálos helységet Hunyady János kormányzó-

tói nyerte adományban, és abban 1461 ben Szilágyi Erzsébet által is

megerdítetett. a
)

Pálya család. Nógrád vármegyében létezett. Már 1726-ban

olt lakott Pállya Márton, ki azonban a nemesi vizsgálatkor bvebb

kimutatásra utaltatott; de 1755-ben már a kétségtelen nemesek so-

rába volt iktatva. Utóda Pálya József 1808— 1816-ig Nógrád vár-

megye ievéltáruoka volt

Palyó család. (Tulajdonképen Palló). Trencsin vármegye

nemesi lajstromaiban 8
) az 1690. és 1734. években Szkala-Ujfaluban

találjuk Palyö Jánost és Gy Ö rgy Ö t, mint curialis birtokosokat.

Az 1748. 1768. és 1803. évi nemesi összeírásokban, st 1837-ben is a

család színién si curiáján lakott , névszerint ez utóbbi évben ott lak-

tak György, János és József, kinek üai András és György,
Andrásnak fia Károly, Györgynek András. Végre ugyan akkor

ott élt még Pál is.

Pámer család. Soprony vármegyében találjuk 1714-ben ns.

Pámer M i h á 1 y t
;
jelenleg ily nev nemes család Tolna és Zemplin

vármegyében említetik. Nevöket Páh m e r-nek is találjuk irva.

Czímerök a paizs ezüst udvarában két zöld dombon két zöldell

pálma fa. A paizs fölötti sisak koronáján szintén pálma fa zöldéi, két

kiterjesztett sasszárny között, melyek közül a jobb oldali vizirányosan

esifotvOris , a baloldali aranykék. Foszladék jobbról aranykék, balról

ezüsivörös. *)

s
) „Curia JucLcam" czim Tyrnavine 1726. nyomott munka mellett laad

rézmebietben.
f
j Kaprinai , DiploiB. II. 497. é» 512. Bs ezután közölve *u adat Lehoczky

éc Budai álul is.

•) Szontagh Dán. közi.

*^ Durgttallttr ColJeciio Inaijrnium Kob. faro. Hnng'.
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Pamhakel család. A magyar nemességet Pamhakel Ber-
nát nyerte III. Károly királytól 1712-ben kelt ozímere3 nemesle-

vélben. *)

Czímere függlegesen kétfelé osztott paizs , a jobb oldali vörös

udvarban egymás fölött jobbról balra két rézsútos csíkolat vonul , me-

lyekben egy harkály zöld gallyon ölve látható^ a csíkolatok közt egy-

egy (Öszvesen bárom) fehér kinyi It piros rózsafej virít; a baloldali kék

udvarban hátulsó lábain ketts farkú oroszlán ágaskodik, els jobb lá-

bával kivont kardot tartva. A paizs fölötti koronából szintén a leírt-

hoz hasonló oroszlán ágaskodik. Foszladék jobbról aranykék* bairól

ezüstvÖrÖ3.

Bernátnak testvére vagy fia Mihály 1713—171 9-ig Komá-

rom vármegye fjegyzje, 2
) ki ellen 1726-ban a budai apáczak zár-

dája perel* 3
) Tle a család magvaszakadásáig következ nemzedék

származott :

Mihály
(Maracakó Mária)
i

*
1

József
(Pyber Franciska)

Apollónia Honorata Jozefa
(Baloghy Antal (Tahy Gyorgyné) (Jabianezy
özvegye 1816.)' Antalné)

P&uikirclier család. (Szalonaki f). Pamkircher Vilmos
birta Vas vármegyei Szalon ak várat (Schlaning). Fia András
pozsonyi fispán 14ÖÖ-ben ersité meg Szalonak várai, mint errl ott

egy emlékk tanúskodott 4
) Pamkircher András, ki hol Fridrik

császárhoz , hol Mátyás királyhoz hajlott , Fridrik által lefejeztetett

1471-ben. 5
) Fia György az 1498-ki országos végzemény szerint a

bandérium állító országnagyok között állt. Benne fia ágon a Pamkir-

cher család magba szakadt. Nvére gr. Stubenberghez ment férjhez.

Szalonak várat a Pamkircher-ek után 1526-ban már Fladniczer

Vid birta.

Pammci" család. Pammer János és Mihály 1 796-ban

í. Ferencz királytól kaptak czímeres nemes levelet , melyben , miután

nyert czímerökben azon két pálmafa is látható, mely a fölebbi Pám er

családóban, tán azzal valamely vérséges összeköttetésben álltak ?

") Collect. herald, nro 700.

*) Fényes E. Komárom várm. 59. 173.
M
) Fejér Cod. dipl. tomo V. II. 2. jegyzetben.

*) Vályi András, M. ország leírása III 311.

*) Teleki Hunyadiak kora IV. 84. 169. 209. Kaprínai Dipl- II. 249.
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Czímerók négyfelé osztott paiz9
,
az 1. 03 4. ezüst udvarban két

zöld halom felett két pálmafa zöldéi ; a 2. és o\ kék udvarban zöld té-

ren oioszlán ágaskodik, els jobb lábával kivont kardot tartva. A paizs

fölötti sisak koronájából szintén hasonló arany oroszlán emelkedik

ki, els" lábaival egy gyökestl kitépett pálmafát taítva , két két sas-

szárny között, melyek közül a jobb oldali vizirányosan félig ezüst,

félig kék , a másik félig kék, félig arany. Foszladék jobbról ezüstkék,

balról aranykék. J
)

Pán család. Lehoczky a kihalt családok közt említi Arad me-

gyei buzlíki Pan családot , valamint kendi és kenisichi Pan családot

Abauj megyében. *)

Szirmay szerint Ugoesa vármegyében 3
) 1316-ban Pán András

(dictus K a ff a) birta Fckete-Ardót, valamint Pán Andrásnak Vá«

riban lakó Helele nevíí tisztje ellen tanuvallatáa tétetett 1471-ben,

mivel Oroszi helységbl kusalyí Jakchi István sertéseit elhajtatá.

ranar/ család. Zolnán székelt Trencsin vármegyében 1646-

ban a megyei nemesek lajstroma szerint.

Pánczcl család (Csehi.) Doboka vármegye kihalt nemes

családa *) , azon megyei Pánczél-Cselii helységrl véve elnevét. A
XV. század vége felé két ágra oszlottari birta Pánczél-Cseh helységet

a Pánczél család, melyrl annak magvaszakadtén 1620. táján a

Bad vagy Vajda és m.-bikali Vitéz nemzetségekre, és ezekrl az In-

czédy, Wesselény és Henter bárókra és más kisebb birtokosokra

szállott.

Az utolsó magvaszakadt Pánczél Péter, leányát Angalctát
királyi engedély mellett 1480-ba.n iiusíi\ra (praeíicialva) férjhez adta

bereki Drági Tamáshoz. Ennek csak egy leánya volt Márta, szent-

györgy-völgyi Szentgyörgyi Mátyásné; eunek ismét leánya Erzsé-
bet, kit az Erdélyben els egri Kamuthy , névszerint Bálás vett fe-

leségül.

Uodor szerint e Pánczél család kihalt.

Pánczcl család. (Albisi.) Székely eredet, melybl József
sz erdélyi fkorinányszéknél számvev tiszt 1815. körül. Pál adóiró

biztos Torda vármegyében 1836. köri. Zsigmond Hcls-Szulnok

M Adami Scuía gcntíl tomo IX.

») Lehoc/.ky Stemraaí.. II. 321

•) Szirmay C Ugoa«a 138, et 175.

*) Hodor Károly, Doboka vára. 205. lap.
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vármegyében szolgabíró 1 840-ben. Ugyancsak Zsigmond nev
1846-ban Dézs város tisztviseli között fordúLel, a ki tán az elbbi-

vel egy.

Tán e családból származott P á n c z é 1 Dániel az író is , ki

Mérán Kalotaszegen, született , és 1 793 tol a„Magyar Merku*
riust és új bécsi magyar m uzsát" szerkeszté 1798-ig.

Panda család. Panda Bálint és fiai János, György
Gergely 1609. január 24-én keit czímeres nemes levélben 11. Má-
tyás király által nemesítettek meg, és armaiisuk Komárom vármegyé-

ben azon évi feria 2-da prox. post íestum b. Vitális kihirdettetett.

1 755. octob. 20-án Panda idsb S á m u e l n a k fiai S á m u e 1 és

F e r e n c z Komarom vármegyétl nemesi bizonyítványt kaptak. '>

Ferencznek fia szántói Szabó Annától szintén F e r e n 3 z

volt, és a múlt században élt

Pandák család. Zémplin varmegye czímerleveles nemes

csaiáda. E század elején Magva r-ízsép helység közbirtokosai közt ta-

láljuk. 2
)

Pandúr család. Pandúr József 1765. jul. 13-án Baranya

vármegyétl kapott nemesi bizonyítványt, az ország rendéinek 1765.

april 25-én történt rendelkezése folytán

Pándy család. (Baracsi.) E néven leljük 1453-ban baracsi

Pándy Barnabást. 3
)

Tán szintén e család ivadéka volt Pándy Jakab is, kinek leá-

nya Éva török rabságból megszabadítása végett Hont megyei Sirak

helységbeli részét 1559-ben elzálogította Gyürky Miklósnak. *)

Pándy család, 1752-ben M. Terézia királyasszony tói kapott

czímeres nemes levelet.

Czímere a paizs fels* két szegletébl rézsútosan keresztbe húzott

vonal által négy, három szegletes udvarra oszlik ; a fels és alsó ezüst

udvarban függleges két vörös szelemen látszik, a két oldalas kék osz-

tályban egy egy háromlevel arany lóher szemlélhet. A paizs fölötti

sisak koronáján ezüst daru áll, csrében patkót tartva. Foszladék jobb-

ról aranykék, balról ezüstvörös. 5
)

Ettl is valószínleg különböz Pándy család lesz az , mely

*) Komárom várm. levéltár.

*J Sziriuay C Zemplin not- top. 115. és 247.

•) Pray Mss. tom. I. p 12.

4
) Sz.-benedekí Convent Prof, ü. p. 113.

5
) Adami, Scuta geutil. tomo JX.
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szatmári elnévvel él , és melybl János 1815. köil Kra*zna vár-

megyében levéltárnok és törvényszéki ülnök volt.

Pa lift I család Pangi György 1727-ben Pozsony vármegye

esküdtje volt , és pecset-czínierében a paizs fölötti túsak koronáján ki-

vont kardot villogtató könyökl kart viselt.

PaniCli család. Panith Miklós és András 1008. aug.

28-án kapták czímeres nemes levelöket, (úgy látszik Báthory Gábor-

tól?) mely armalis Bihar vármegye levéltárában riztetik.

Panka család Ismeretes közlök Panka Péter, ki egyike

volt axoknak, kiknek Schwcndi Lázár császári tábornok 1559-ben a

leleszi prépostság javait eladta, mely eladást az 1567: 31. törv ozikk

érvénytelennek nyilatkoztatott. J
)

Pankotay család Heves , Szabolcs és Zemplin z
j várme-

gyében lakos. 1644 ben Pankotay Klára Csicsery Mihálynak fele-

sége volt.

Panky család. Panky (de Pank) Jakab 1292-ben Ung
megyei Bezó helységre nyert adományt, 8

) és 1290. tingi föispán volt.*)

De ez valószínleg a Palóczy család csei közül volt. Legalább utóbb

Panky néven családot nem ismerünk.

Pánti cnalád. Pánn József és Antal, unokái Vilt püs-

pöknek 1794 ben I. Ferencz királytól kaptak czímeres nemes levelet,

és ily czímert: a paizs ezüst udvarának közepén egy széles kék szele-

men van és azon három arany csillag ragyog ; a paizs fölötti sisak ko-

ronájából három szál zöldell leveles ágon három piros rózsa virít

Foszladék jobbról ezüstkek, balról aranykék. *)

Pantallón család. (Vagy Pantalcm ) Dalmát eredet. Kö-

zlök József Magyarországba telepedett és Nyitra vármegyétl

1638-ban nyert nemesi bizonyítványát Trencsin vármegyében ki hí r-

detteté. 1666-ban Szedlicsnán székelt e család. 6
)

Pánlliy család. Zemplin vármegyei nemes család, e század

elején Szirmay szerint közbirtokos Kis- és N.-Ruszkán és Gál-Szécsen. 7
)

') Srirmay Zemplin not. top. 316. not. hitt. 81.

•) ugyan ott 1 ib.

•) Ugyan ott 324.

*) Budai Fer. Hifi lex. III.

*) Adami Sfíuta geutil. toroo IX
•) Szootagh Dán. közi.

') Síirmay C Zemplin not. top. 115. 271. 27.
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Pányí család. Zemplin vármegyében találjuk a XVI. szá-

zadban, midn Fányi Kristóf 1505-ben nevezett megye követe volt

a rákosi országgylésre. *)

Pányi István nak h szolgálataiért Dóozy Miklós és Gábor Bars

megyében Zsarnóczán egy s>.abad~ házat beiratképen adnak 1556 ban. 3
)

Pap család. (Máskép Bodroghy.) Bodroghy máskép Pap

Gergely 1563-ban Soldos Benedek és Cheörge Jánossal együtt

nyert czímeres nemes levelet, mely szerint közös czímerök következ .

a gömböly és vizirányosan kétfelé hasított paizst koronás kígyó veszi

körül, farkát szájába véve ; a fels arany udvarban egyfej fekete sas

kiterjesztett szárnyakkal, fels test részével látható, az akó kék ud-

varban ketts zöld halmon fiait melle vérével tápláló pellikán fészkel

;

fölötte jobbról ezüst félhold , balról arany csillag ragyog. A paizs,

vagyis jobban mondva a kígyó feje fölötti sisak koronáján egy szár-

nyastól kitépett sasláb mintegy könyököl , a könyökhajlás fölött arany

csillag fénylik. Foszladók jobbról aranykék , balról ezÜ3t vörös. 8
J

Pap család. A nemesség szerzje Pap István, ki a czíme-

res ns levelet 1582. febr. 21 -én nyerte Rudolf királytól. Utódai —
úgy látszik — kihaltak, és az eredeti armalis - mint gazdátlan Borsod

vármegye levéltárába jutott ; ottléte 1818-ban a m. k. helytartóság ál-

tal hirleltetvén

Pap Vid család. (Akosi.) A Szilágyban kiterjedt, ma már

kihalt család. Nemzékrendje következ

Pap Vid István
J570.

(keresztúri Sikolya Kata)

Erzsébet István
{erdoalji 1610-1631.

Bélteky Gergely) (Hatvány Erzse)

István
(Gútfey Anna)

László
(Bycleskuty

Erzse)

András

1

István lírásé Kata Zsigmond
í r (tyukodi Nagy-

Zsófia)

István Zsigmond Sándor
(Terjény (Lengyel Kata) (Buday
Erzse) Anna)

'"Idára Kata

•f 1742.

Kata
(1. Török

János.
2. Halmágyi

István)

Mária
(Bara
János)

Klára
(Szilágyi

János)

'1 Jászay P. A m. nemzet napjai a moll. vész után J58.

*) Sz.-bencd.eki Conv, Fiot. D. pag. T.
*) Adami Seufa gentíl. to'ino l.
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Pap család. (Máskép Szab ó.) E néven czímeres nemes le-

velet nyert Miklós 1C33. doc. I7-én — úgy látszik az erdélyi feje-

delemtl I. Rákóczy Györgytl , mely eredeti ar malis levél Bihar vár-

megye levéltárában létezik.

Pap család. (Ináncsi.) Elnevét tekintve . Hont megyei ere-

det. Ináncsi Pap Gábor m. kir. helytartósági titoknok volt, szül,

1791. jun. 29-én Kápolnás-Nyékcn.

Táti e család ivadéka a következ szárroazat is :

Pap György
(galantliai Balogh

Ilona)
r
Sándor László

(Bölcsek Kata)

György. János

István
1836. tájt

Pap CMlád. Nógrád megyei nemes osalád. Az 1 722-ki nemesi

vizsgálatkor Pap János nemessége kimutatásában bvebb próbákra

utaltatván , miután hitelcsen kimutatatá , hogy czímeres nemes levele

elveszett, és a nemesi gyakorlatban folyton megmaradt, 1726. mart.

16-án kétségtelen nemesnek elismertetett, és mint ilyen azon évi ne-

mesi összeírásba is fölvétetett. Az 1732-ki nemesi vizsgálatkor hason-

lóan elismertetett , ugy szintén 1 734-ben is , midn mint Géozben la-

kozó Íratott be a lajstromba.

Az 1755. évi nemesi lajstromban leljük Pap Józsefet Gécz-

ben, (tán János fiát) és Pap Gergelyt a birtokosok között.

Ugyancsak az 1755. évi nemesi lajstromban a jövevény , és en-

nélfogva megvizsgálandók sorában látjuk Pap Jánost Szent-Ivány-

ban, és Pap Ferenc zet Ecsegen.

Pap család. Komárom vármegyei nemes család. 1749-ben

Neszmélyen az udvartelkes nemesek közt találjuk Pap Imrét, Gaz-

dagít Évát néhai Pap István özvegyét , Pap Sámuelt és Pap

Pétert. l
)

Pap József 1730. mart. 1-én kapott Komárom varmegyétl

nemességérl bizonyítvány t , melyet 1730. június 21-én Pest várme-

gyében kihirdettetett. Ennek fia Pap Péter Nógrád megyei tábla-

bíró Nógrád megyétl 1812. nov. 17-én vett ki nemesi bizonyságot.

') Ftuyes Komárom varra 186.
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Ennek fia Pap Lajos Nógrád megyében 1831. január 22-én hirdct-

teté ki nemességét. 5
)

Pap i*sai/itl (Máskép Fcüsy.) Pap máskép Feüsy Gáspár,
bedegi Nyáry Krisztinával Dóczy Gábor Özvegyével idézteti 1580-ban

Kis-Tapolcsáni ímrét. a
)

Pap család (Máskép Kováts.) Pap János 1681. jun. 19-én

Sopronban I. Leopold királytól nyerte czímeres nemes levelét,

Czímere a paizs kék udvarában zöld téren ágaskodó ketts farkú

oroszlán, els jobb lábával kivont kardot , a ballal ezüst vértet tartva.

A paizs fölötti sisak koronájából egészen hasonló oroszlán nyúlik fi.

Foszladék jobbról ezüstvörös, balról aranykék.

1754. január 23-án Pap György mint a ftilebbi nemesség-

szerz Jánosnak utóda Pápán Veszprém vármegyétl nemesi bizonyít-

ványt kap.

1796-ban máj. 2-án Pap János 3zintén Veszprém vármegyé-

ben hirdetteté ki nemességét.

Pap család. (Kézdi-vásárhelyi.) Eredeti s székely család,

mely a „P a p" nevet valószínleg a XVí század elején egy pap el-

ddje után vetít föl, elbbi neve „Borsó ly" volt. Ezt mutatja egy

1509. jan. 20-án kelt, a család iratai közt létez végrendelet magyar

nyelven. B
)

Az armalis levelet kezdi-vásárhelyi Pap István, i* görgényi

Gsculis uí'odalom igazgatója és testvérei tiszteletes Pap János, And-
rás és Sámuel mint már elbb is nemesek, 1682* febr. 16-án ApaÖy

Mihály fejedelemtl Lugosy Ferencz titoknok ellenjegyzése mellett

nyerték mind két ág örökösei és maradékaira nézve.

Czímerök a paizs kék udvarában zöld halmon rt álló daru, egyik

fölemelt lábával kövecset tiltva.

A fennevezett Pap Jánostól egyenes leszármazását okadatolva

bemutatta a család a nemes Háromszék és törv. egyesült Miklósvár

székek gyrás széke eltt, mely is azt 1845. máj, 31-én tartott ülésében

1011. sz. alatt elösmerte és hiteles jegyzékben kiadta. E hiteles kimu-

tatás szerint Pap Jánostól egyenes vonalban eredt az Ötödik nemze-

dékben IV. Pap Mihály, ki k.-vásárhelyi k. perceptor és az 1791.

évi erdélyi országgylésen k.-vásárhelyi követ volt. A további leszár-

mazás következ:

*) Nógrád megyei jegyzkönyv 1.831. évi 260. sz. a.

2
) Prct F. p. 17. item Fase. 145. nro 45.

8
) Családi közlés szerint. ,
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IV. Pap Mihály
Perceptor s kövei

f 179t>.

fna. Bertalan Anna + 1852 )

V. Mihály Jozaiáaf 184a
a*ül. 1784. ca. k. f&Uadn.

nyg: ca. k. rnagy székely katonai iigyéa*

(b Schirdinp Vil.na) í tianko Ráchel)
,

^ * .
,

Vilmos Karolv Lajoa
az 1818. az. 1819. az. 1825.

(ca. az-niiüályi :

Sándor Júlia)
"jözaiáa. Fsrencz. Adolf. Mihály. Vilma. ElizT

A táblazAton álló V. Mihály, három íiával együtt 1848. és

1849-ben a magyar hadseregben mint törzstisztek harczolván , ezért

Tolt os. kir. tiszti rangjok és vagyonuk vesztése mellett mind kötél

általi halaira , utóbb kegyelem utján összesen 35 évi várfogságra Ítél-

tettek , melynek nagy részét (Összesen 23 évet) szigorú várfogságban

ki is szenvedték.

Nevezett V. Mihály 1848. eltt nyugalmazott cs. k. székely

rnagy , a forradalom alatt honvéd alezredes , a háromszéki harcznak

1848-ban tevékeny nestora, 1848. dec. 6-án árulás folyton Köpecznél

a császáriak által elfogatott; s Szeben bevételekor 1849. mart. 1 1-én

Bem által nehéz fogságából kiszabadítatott ugyan , de csak is hogy a

forradalom legyzése után a 70 éves agg bajnok hadi törvényszék elé

hurczoltassék , tiszti rangja és vagyona elvesztése mellett kötél általi

halálra Ítéltessék, mely kegyelem utján 8 évi várfogságra szállítatott

le, és melynek folytán 1854, évig Gyulafcjérvárott raboskodott. 1861-

ben Három és Miklósvár székek szómfölötti táblabírája és a k.-vásár-

helyi város tiszteletbeli tanácsosa. Fiai következk :

1.) Vilmos, már a forradalom eltt cs. k. százados, az els szé-

kely ezrednél, s mint ilyen 1848-ban egy székely zászlóaljjal kiment a

Bácskába, és részt vett a római sánezok és az aradi vár ostromlásában.

1849. januárban visszatérvén a zászlóaljjal együtt Erdélybe, és részt

vett a piskii csatában, hol rnagy, és a további harezokhan Érdél v le-

fegyverzéséig
,
jen. lén alezredessé, és Czecz helyébe szebeni fhad-

parancsnokká lett kinevezve. A forradalom után kötél általi halálra

itéltetésc 8 évi várfogságra változtatott, melynek folytán Gyulalej ér-

várott 185^-ig ült a kórházi börtönben. 180 l-ben Alsó-Fejcrvárme-

gyének rendes szók bírája.

<$.) Károly, 1814. óta nyugalmazott cs. k. hadnagy, lN4^-ban

a XII. zászlóaljnak háromszéki had fogadó bi/.to?a; s mint ezen zászló-



aljbeli fhadnagy , s utóbb százados részt vett a k.-vásárhelyi, három-

széki , és borgói csatákban , hol magát kitüntette. 1849-ben az orbai

széki nemzetröknek és a muszkák betörése után egy bihari és csíki

századokból alakúit honvéd zászlóaljnak rnagy parancsnoka lett.

Zsibónál kapitulált , és a szebeni haditörvényszók által 5 évi várfog-

ságra ítéltetvén , 1853-ig Jozefstadtban börtönben ült. 1861-ben ns

Három és Miklósvár széknek számíölötti táblabírája, és a k.-vásárhelyi

tanáosnak levóKárnoka.

3.) L aj o s , 1848-ban az 1. Oláh határezredben cs. kir. hadnagy,

innen a X. honvéd zászlóaljban fhadnagy és századparancsnok lett, és

a bánsági sereghez menvén , a perlaszt sánczok megrohanásakor els

tört be a szerb sánczokba. Mint táborkari százados Kiss Ern és Vet-

ter tábornokok mellett a Bánságban minden csatában kitn részt vett

1848. végéig, mikor is elsbben Szegedre egy hadi gzhajó parancs-

nokául, azután 1849. elején Aradra az ostrom munkálatok vezetésére,

majd Debreozenbe a hadügy mmisterium táborkari osztályába rendel-

tetett, hol martiusig szolgált. V«;tternek fvezérré lett kinevezésével

mint annak vezérkari törzstiszte a fsereghez ment , hol Görgey alatt

is hason minségben Budavár bevételéig maradt. Ekkor saját kérel-

mére Erdélybe tétetvén át Bem mellé , a muszkák bejövetele eltt egy

figyel dandárt vezényelt önáliólag a Rikán. A szemcriai gyzedelmes

csatában Clam-Gallas túlnyomó serege ellen a centrumot vezényelte
;

a segesvári csatában mint Bemnek vezérkari fnöke közvetlen mellette

mködött, Szeben bevételénél aug. 5-én a balszárnyat vezényelte Haas -

ford orosz tábornok ellen , és ennek megkerülése által biztosította és

siettette a gyzedelmet ; aug. 6-án Lüders muszka fserege ellen fö-

dttzte egy zászlóaljjal Szerdahelyig Bemnek visszavonulását ; miért is

azonnal táborkari alezredesnek lön kinevezve. — Az erdélyi déli sereg

maradékaival Déváig visszavonulván, miután a világosvári catastropha

után a harcz folytatása lehetetlenné vált, és Bem, Guyou, Stein és

számos tiszt és katonák Törökországba menekülendk Déváról elutaz-

tak;— aug. 18-áu Beké ezredessel együtt a tábor meghatalmazása

folytán Lüders muszka vezértábornokkal a piskii Jiidnál lé^ vendég-

fogadóban megkötötte az úgynevezett dévai capitulatíot, melynek ere-

jével a Dévánál álló magyar serejT azon föltételek alatt , hogy a sze-

mély és vagyonbátorság biztosítása mellett a tisztek kardjok és szé-

kely huszároknak lovaik meghagyatnak, — letette. Azonban e föltéte-

lek ellenére a közvitózek és honvéd tisztek az oroszok elvonulása után

azonnal besoroztatváo , a voít cs. kir. tisztek is haditörvényszék ele
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állítattak így P Lajos vagyon és képzelt 08. kir. tiszti rangja vesz-

tése mellett kötél általi halálra, majd kegyelem utján 14 évi várfog-

ságra Ítéltetett, melynek folytán 1857. jun. 19-ig a kufsteini várban

szigorú fogságot, és pedig a három utolsó évben magán- rabságot szen-

vedett, Összesen 8 évig raboskodván
j
mely id alatt anya és n cse-

kély birtokától megfosztva, idegen bajlék alatt gyászolta, és segélyezte

nekie már elveszett férjét és három fiát, páratlan önmegtagadással

szenvedvén övéiért F. Lajos 1861-ben Három és Miklósvár székek

tiszteletbeli fjegyzje , Udvarhely szék tiszt, jegyzje , Fels-Fejér

vármegye számfölötti táblabírája, és K.-Vásárhely város tanácsosa.

Pap család. (N.-csügedi.) Közlök György Alsó-Fejér vár-

megyében szolgabíró 1836-ban. Sámuel fkormányszéki tanácsos,

üa Alajos kir. táblai ülnök M.-Vásárhelyi n.

Pap C'ftalád (Szathmári.) Zsigmond Kolosvár város kö-

vete az 1792. évi országgylésen s városi hivatalnok, 1815-ben kolos-

vári tanácsos. Dániel a fkormányszék nél l' számvevségi hivatal-

nok 1815-ben. János városi tanácsos Kolosvárott 1836-ban. Gábor
ugyan az 1849-ig , K á r o I y iró és tanár.

Pap család. (N.-somkúti.j Kvárvidéken birtokos. Jáno a

1815-ben, (lergelv 1836-ban, másik János 1846. körül gör. egy.

vallású esperesek. Simon írnok, Terentius adóiró bizton 1815.

körül. József ügyvéd, s az 1848. eltti idkben követ Kvár részé-

rói az országgyléseken. Zsigmond 1848-ban a pesti nemzetgy-

lésen, jelenleg (1861.) Kvár vidék fkapitánya, s a ,,Concor dia"
czim oláh lap szerkesztje.

Pap <**alá<l. (Lemhényi ) Már ..Le mén y i' név alatt el-

számláltuk több tagját e családnak ; azokon kívül ide tartoznak még :

József adóiró biztos Kvár vidékén 1840-ben, Flórián szolga-

bíró 1846 ban. Simon hosszú -macskást görög egy. lelkész 1846. kÖ»

rl stb.

E családból a L e ra é n y i néven említetett János erdélyi gür.

egy. püspök , a közszeretetben állott hazad , ki hosszas számzetése

közben meghak Bécsben 1861-ben.

Pap r»alácl (Vízaknai) Közlök S á m u e 1 az 1794. évi er-

délyi országgylésen kérvényezte, hogy németül kelt armalisa helyett

más adassék nekie

Pap malád. (Alarnóri.) Erdélyi család , az 1701. évi ország-

gyléstl kerté , hogy Rákóczy György és ApaíTy M. fejedelmektl

8
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nyervén sei nemes 1évelket , azok alapján a közteher viseléstl föl-

mentessenek.

Pap család. (Fogarasi.) Közlök Antal Fogaras vidékért

adóiró biztos, Miklós törv, széki ülnök 1815-ben. Jakab orvos Fo-

garasban 1846 ban. Ágnes, Özvegy Nappendruck Ferenczné Kolos-

várnakegyik átalánosan kedvelt s „mámi^-nak czimzett vendéglsnéje,

ki vendégeit ,fiának { nevezé , s vagyoni állapotukhoz mérve üzetteté.

Meghalt 1863 mart, 10-én kora 80. évében. Nvére Kata, Stojkovicsné.

Pap család. Pap Ferencz, és általa neje A n n a , és fiai

Péter, István, és Bálás 1 630. april. 10-én Bécsben II. Ferdi-

nánd királytól kaptak czímeres nemes levelet, illetleg ezekre királyi

megegyezést. *)

Pap család. (Máskép S z é k y.) Pap máskép Széky János
1624. máj. 28-án I. Rákóczy Györgytl nyert czímeres nemes levelet,

mely 1634-ben Kraszna vármegyében kihirdettetett. 2
)

Papp család. Krassó vármegyében Papp Bálás testvérei-

vel együtt 1822. sept. 30-án tartott közgylésben valóságos nemesnek

ösmertetett. Jelenleg Krassóban nem létez.

Papp család. (Pestyéni.) Hunyad vármegyében Hátszeg vi-

déken birtokos. Ismeretes törzse .Papp Gy Örgy, kitl a leszármazás

következleg j le

:

György

László

Péter
(Pap Tyisána)

József
(Hankó
Róza)

József. Antal.

György

Lajos
(Derecskéi

Juiia)

Sándor.

János

Dénes
ntlen.

Zsigmond
(Pap liona)

István

ntlen.

Rachel
(Ungur

Benjámin)

Sára
(Fiáth
Ádám)

Teréz
(Özvegy
Pogány
Lajos)

János. Kata
(Koráb
Ignácz)

Mária
(Miké
Manó)

Ignácz
(Munyán
Róza)

Károly. Nisza.

Ádám
Szászvároson

tanár
(Varga Karolina)

Befta.

Károly. Klára. Eszter
(Bugyul Elek)

1
) Bazin sz. kir. város levéltárában van az eredati armalis.

2
) Szatmár várm. levéltárában van az eredeti armalis.
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Tagjai a családnak idnként Hányad megyében tisztviselk vol-

tak. Ádám jelenleg a szászvárosi ev. ref. gymnasiumban tanár.

Papp család (Szacsali.) Hunyad vármegyei birtokos család.

Áron 181 5-ben aiiktató az erdélyi udv. kanczellariánál jJanos me-

gyei ülnök 1836 bari, János kir. kamarai erdsz ScbesLelyen 1840-

ben. Pál megyei ülnök és várnagy 1848-ban.

PApp család. (Leleszi.) Ugyan osak Hunyad megyei birtokos.

Ebez vagy a szacsali cltfnevü családhoz tartoznak: Papp M i-

h ál y né Tornya Róza Szilváson, Kernyesden, s több helyen birtokos.

Papp L á s z 1 ó n é Ippi Klára ; P. J á n o s, kinek neje Buda család béli.

Papp család. (Kercsedi.) Aranyosszékben honos , hol Papp

György adóiró biztos 1815. körül; Lajos Alsó-Fejér vármegyei

levéltárnok 1848-ban, ennek fia Lajos birtokos Kéréseden.

Papp család. (Illyésfalvi.) A Szilágyságon lakik. Mihály
adóiró biztos, Péter aljegyz 1815. köri. Mihály igtató 1846-bau,

mindnyájan Közép-Szolnok vármegyében.

Egyik ágazatából Mihály az 1792. évi országgylésnek tett

panaszt , hogy nemessége ellenére közterhek viselésére szoríttatott, s

egy úttal uj armalisért folyamodott.

Papp-Jlarossi család. Közlök János Zilah városi al-

jegyz , J ó z s e f árvái gondnok , István szintén ott hivatalnok —

mindnyájan 1815. köri.

Papp-Vitéz család. Közlök János esperes és f.-varsol-

czi g. egy. lelkész 1848. köri.

Papp család. (Kápolnák-monostori.) Kvárvidéken lakos,

közlök Farkas törvényszéki ülnök 1815. köri. László szolga-

bíró, utóbb pénztárnok 1846-ban ; ugyan ekkor György és ifjabb

István adóiró biztosok

.

Papp család. (Nyiresi.) Ezek közül Gergely k.-daraczi g.

egy. lelkész , K.-Szolnok várm. táblabíró. István h.-láposi g. egy.

lelkész, esperes 1846. köri.

Papp család. Nyirmoni.) Kö/.lok János K.-Szolnok vár-

megyében árva bírósági ülnök 1836-ban.

Papp család. (Marsinai.) István K -Szolnokban mérnök

1815. körül.

Papp család (Kis-dóbai.) Ez elnévvel találjuk Papp Zsig-
mond o t M -Vásárhelven adóiró biztost 1836. köri.

Papp család. (Kolini.) Közlök Júnos Fogaras vidéki ír-

nok 1840-ben.

8*
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Az elésoroltakon kivül még igen sok Papp nevezet birtokos

és nemes családbeii volt megyei s egyéb tisztviselt mutat fel Erdély,

kiknek azonban családok szerinti közlését eineveik , vagy származá-

saik nem ösmerése miatt el kellett hagynunk.

Pap csaliul. Pap Pál 1086-ban I. Leopold királytól kapott

czímeres nemes levelet. r
)

Czímere a paizs kék udvarában hármas zöld halmon repülésre

készen álló piros iábú és csr galamb , fölemelt jobb lábával olajfa

galyat tartva. A paizs fölötti sisak koronáján a leírthoz mindenben

h&sonló galamb látható. Fosziadék jobbról ezüstvörös, balról aranykék.

Pap család
,
(máskép K á 1 m á n d i.) Pap máskép Kalmándi

Ferencz 17 14-ben III. Károly királytól nyert czímeres nemes levelet.8)

Czímere a paizs kék udvarában zöld téren jobbról emelked ma-

gas szikla mellett ágaskodó párducz , els jobb lábával kivont kardot

tartva. A paizs fölötti sisak koronájából egy fejér és agy vörös strucz-

toll leng. Fosziadék jobbrói aranykék, balról ezüstvörös.

Pap család. A nemességet a czímerrel együtt Pap János
nyerte 1720-ban III. Károly királytól. a

)

Czímere a paizs kek udvarában zöld terén arany koronán áiió

piros lábú és csr fehér galamb, szárnyait repülésre szétterjesztve;

osrében zöld olajfa-galyat tartva. A paizs fölötti sisak koronáján pán-

czélos kar könyököl , aranymarkolatú meztelen kardot tartva. Foszla-

dék jobbról ezüstvörös, balról aranykék.

Pap család. Zemplin vármegyeben közbirtokos e század ele-

jéü Barancs és Lasztócz helységben. *)

Pap család. (Máthfalvai és Pétcrfalvai.) Ugocsa vármegyé-

ben 1546 ban a mathfalvi Pap család Zovárdít'y leány-ágon igényeit

Máthfalván örökséget. s
)

Tán e családnak ivadéka azon Pap család is, mely 1750-ben

ugyan azon megyei P é t e r f a 1 v á r a új nádori adományt nyert csalá-

dok között áll.
6
)

Ez utóbbinak sarjaidékai közül e század elején Pap Sándor és

István ugyancsak Péterfalván birtokosok.

*j Collect, herald nro 82%.

*) Ugyan ott, nro 651.
z
) Adatni Scuta gentil. tomo IX.

4
) Szirmay C. Zemplin not. top. 115. 236. 269.

s
) S/innay C. ügocsa p. ?5.
9
) Ugyanott 124.
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Pap János bírt Hetényben ,
— ifj és id. J á n o s

,
Jónás és

László Turozon ; Jakab, János. László, Mihály, Simon,
Péter és Tivadar N.-Gérczcn birtak. J

)

Szatmár vármegyében is él Pap nev osalád , e század elején

birtokos Gebe és Rohod helységben, ugyanakkor Pap János Papos

helységben. 2
)

Pap család Lásd Szathmári és Sztkszay

Pap család. (Száldobosi.) E néven János 1796-ban Budán

hat nyelven beszélgetéseket adott ki.

Pap malád. (Vajda-kamarási) Ismeretes L r i p c z, ki

1581-ben Kolosvárott „Igen szép história az Jáson királynak házas-

ságáról' ; czimíí müvet irt.

Papánek család. Bihar, Nyitra ésUng vármegyében honos.

Közlök Papánek György a pécsi megyében olaszi kath. lelkész

1780-ban Totorszagról, 1783-ban Baranya varmegyérl adott ki latin

munkát. 3
)

Pápay ckh iád. Erdély családaj a XVI. század végét 61 mint

a Szilvásy család leányági ivadéka a múlt század végéig igy sarjad-

zott le : •)

Pápay Bálás

1580. tájt.

(oseszeüczki Szilvásy
Ilona)

Gyö/gy

Zsigmond
1

látván
i

*
1

Mózses

Zsigmond
i

*
1

Sándor

László. Zsigmond.

Erzse.

Sándor. Ferencz

Pápay család. A XVII. században Nógrád és Pest megye

ben virágzott nemes család. Pápay János !60Iben élt. Pápay Pé-

ter lfi47. 1052. IfíM években Nógrád vármegye szolga bi rája. s
)

Pecsét-ozímerében ágaskodó oroszlán, s vele szemközt **gy vitéz, jobb

kezében kivont kardot tartva látható Testvére János 1659-ben Pest

•) Szirruay C. Ugooaa p 125. 126 135 154 155-

») Szirmay Szatmár várm. 11 8a öl. 162.

') Katona Hist. eritica tomo XLI. p. 620.

') Decsey M. közi. iteríni.

*) Nógrád megyei 1 tkr.
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vái megye szolgabírája '); 1664. 1672. években mint Nógrád megyei

helyettes jegyz fordul elé. *)

Egy jegyzék 3
) tán ezek ivadékát mutatja fel

:

Pápay György
(Semberyjfrlagaolna)

Imre. János. Aittal Janka. Fraucziska Krisztina

!w ^TIÍíT (Tornyos (Polyákovics
Imre. Júlia.

Mihály) Márton 1760.)

JP á p a y család jelenleg Borsod , Gömör, Zemplin vármegye ne-

messége sorában említetik.

Pápay család. Pápay Mihály és Nemesnépi István 1717-

ben III. Károly királytól nyertek czímeres nemes levelet. 4
)

Czímerök a paizs kék udvarában zöld téren álló, sárga csizmás,

vörös ruhás, kék öves, vörös prcmkalpagos magyar vitéz, oldalán kard

függ, melybl kivont kardját jobb kezében tartja. A paizs fölötti sisak

koronáján piros csr és lábú galamb áll, csrében zöld borostyán ko-

szorút tartva. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról aranykék.

Tán e családból származott pápai Pápay Sámuel Veszprém

vármegyei táblabíró, ki 1827-ben a m. akadémiára lOOOfrtot adott.

Pápay család. Pápay József és általa Frank Gábor

1791-ben II. Leopold királytól nyert czímeres nemes levelet.

Czímere négy részre osztott paizs , az 1. és 4. vörös udvar köze-

pén vizirányosan ezüst folyam hullámzik át ; a 2. kék udvarban arany

grif ágaskodik ezüst buzogányt tartva ; a 3. kék udvarban arany orosz-

lán ágaskodik , els lábaival zöld kigyót emelve fel. A paizs feletti si-

sak koronájából arany grif emelkedik ki, els lábaival zöld zászlót

tartva. Foszladék jobbról ezüstkék, balról aranyvörös. )

Pápay család. (Alsó-járai.) Torda vármegyében birtokos.

István azon megye alispánja, az 1790. évi erdélyi országgylésen

követ ; neje volt Gyulay Zsófia.—F e r e n c z pénztárnok.— Sándor
törvényszéki ülnök 1815* köri , neje volt bölöni Mikó Mária — J ó-

zsef aranyosszéki törvényszéki ülnök 1836. köri.

—

István és La-

") 1659 : 130. törv. ez.

*) Okiratok.
a
J Nincs-e tévedés e jegyzékben? alig merném állítani, mert egy másik ha-

sonló jegyzékben ugyan ezen gyermekek szúlójeiül 1'á^ay Simont és Sóváry

Magdolnát találom, ugyan azon kéztl írva.

*) Coll. herald, nro. 553.
5
) Adami Scuta gentil. tomo. IX.
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joe birtokosok , ez utóbbi 1849-ben Torda vármegye alispánja, neje

Tarsolv Krzac

Pápaj család. (Csávási.) Erdélyi székely család. Miklós
ruarosszéki dulló-biztos 1815. köri.

Papfal \ y család. Erdély kihalt esaláda Kváry szerint.

P;»phá,yy caalád. (Máskép Pop ovics.) Papházy máskép

Popovics E p h t í ni 1791-ben nyert czímeres nemes levelet.

Czímere négy részre osztott paizs . az 1. és 4. vörös udvarban

három zöld halom középsjén arany koronából pánczélos, sisakos (me-

lyen 3 kék strucztoll leng) vitéz emelkedik ki, balkezét csípire he-

lyezve, jobb kezében arany markolatú kivont kardot t irtva; a 2. és 3.

kék udvarban egymás fölött két vizirányos ezüst csíkolat látszik, a

háttérben pedig e szelemenek áltíil mintegy elzárva arany oroszlán

ágaskodik , elsÖ jobb lábával magyar nemzeti szín zászlót lobog*

tátva. A paizs fölötti 3Ísak koronájából a leírthoz hasonló pánczélos

vitéz nyúlik fel. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról aranykék. J

)

Tán e család ivadékai Papházy György és János, kik Fejéi

vármegyétl 1821. april. 30-án nyert nemesi bizonyítványukat lakhe-

lyükön Krassó vármegyeben 1821. dec. 3-án kihirdettették , és ott

György 1843-ban követ, fszolgabíró, valamint János szintén f-

bíró volt. Fiaik vannak.

Papházy Áron 1812-ben a Ludoviceára 200 frtot adott.

Papi család. Zemplin megye czímcrleveles nemes esaláda.
2

)

E néven találjuk Papi Györgyöt 1588-ban Tata vár fkapi-

tányát. 3
J

Papics család Papics János 1756-ban M. Terézia király-

asszonytól nyerte czúnores nemes levelét. *)

Czímere vizirányosan két udvarra szelt paizs , a fels kék udvar-

ban teste fels felével arany grif látszik, els lábaival arany buzogányt

tartvaj az alsó ezüst udvarban hármas zöld halmon kék galamb áll,

csrében pálma-ágat tartva. A paizs fölötti sisak koronájából két kiter-

jesztett sasszárny emelkedik ki, a jobb oldali vizirányosan félig arany

félig kék, a másik félig kék , félig ezüst Foszladék jobbról aranykék.

balról ezüstvörös.

A család Gömör vármegyében székel.

') Adarai Scuta gentil. tora. IX.

*) Szlrmny C. Zemplin not. top. 115.

•) Watthay Naplója 23. lap.

•) Collect. herald, nro 142.
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Papóclty csatád (Papócsi f.) Gömör vármegye kihalt csa-

láda, azon raegyei Fa pócs helységrl véve nevét, és elnevét.

1555-ben élt Papócby István, kinek neje Deméndy Kata,

(elbb Dubraviczky Mihály neje volt), ettl gyermekei : Sára, 1575-

ben, és Papóchy Margit, Terennyey Györgynek neje, ennek halá-

lával 1601-ben már Hatvány Boldizsárné. ')

Papólcsi család. Bihar és Szatmár vármegyében honos ne-

mes család. 1807-beu Papólcsy F erén ez nagyváradi lakos,

Paprzasz csaiád (Madi.) Bihar, Borsod, Gömör , Heves

vármegye nemesei között találjuk nevét. Egyik legjelesebb tagja La-

jos Bihar vármegyének els alispánja, 1840-ben Heves, 1847—48-ban

Bihar vármegye országgylési követe, meghalt Pesten 1861. sept.

17-én; eltemettetett Heves megyei Száraz-Bn. Osztatlanul birt Bi-

har megyében Vérmesen Papszász József, Eszter és Klárával.
Özvegye Menszáros Eszter birtokos Bihar megyei Nagy-Kerekin és

Perbarthidán.

Pár máskép Cziuftbalmos család. Trencsin vármegyei

Kiszszueza Ujhelyen lakott 1690 ben. Utóbb ott nyomai nincsenek. 2
>

Pa,ra család. (Felsfl-szil vasi.) Hunyad varmegyében birtokos,

Péter ugyan ott táblabíró és erdgondnok ; fia A utat 1861-ben al-

ispán, nvére Veronika Ivuly Albertné.

Paraicz család Pest megyei család. Mint leány-ágon Csúzy

ivadék Tallián és Gyömrey ágazatok által a nagy-abonyi közbirtokos-

ság részese. Gyömrey Zsigmondnak Tallián Katalintól leánya Gyömrey

Katalin neje lett Paraicz Mihálynak. Ennek gyermekei Pa-

raicz Antal, Perencz, Borbála, Anna és Julianna Nagy
Józsefné.

Paraicz Ferencznek (tán a fölebbinek) neje Zámbó Anna,
kinek anyja szintén Gyömrey Zsigmondnak leánya lusztina volt.

Tán e család ivadéka Paraicz Iván szegedi lakos s ügyvéd, ki

1862-ben nevét „C s e r m e 1 é n y i
u-re váitoztatá. 3

)

Paraszkay család (Paraszkai ) Turócz megyei adományos

nemes család: egyik elde Paraszkay Imre 1640-ben a Plathy család

és Révay Ferencz közötti turócz-divéki és kisfalud; határok végetti

villongások ügyében nádori közbiró volt. *)

J
) Protocol. C. Neograd. annl 1601.

2
) Szontagh Bán. közi

8
) Sürgöny 1862. 10. az.

*) Szontagh Dán. közi
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Fwraszkay Lóri no* szül. Paraszkafalván 1780 febr. 6-án, élbb

Pozsony kerületi , utóbb 1844-ben beszterczei kerületi tartományi f-

biztos, Turócz várm. táblabírája , és a paraszkai ósbirtoknak mind ha-

láláig ura.

Paraszka (mert igy is Íratott a családnév) János hajdan b,-

gyulai, azután mez berényi gazdatiszt, 1847-ben íratott a Békés vár-

megyei nemesség sorában. 1850— 52-ig Gyula város fbírája, 1858

—

60 ig az újból telepített Bckes megyei Csorvás nev helység ela bí-

rája. Fia János 1860 ig Békes-Csanád megyei szeghalmi os. k. se-

gédbiró volt.

f*ara«znyai c». Lásd Rácz cg.

Paravlcli család. Paravich Mihály és Vincze 1712-

ben III. Károly király által czímeres nemes levélben nemesítettek meg. *)

Czímerök a paizs kék udvarában hármas zöld halmon szemközt

ágaskodó két ketts farkú arany oroszlán, els lábaikkal arany koro-

nát tartva. A paizs feletti sisak koronáján egy várbastya tetején szin-

tén két arany oroszlán áll szemközt, els lábaikkal fehérvörös zászlót

balra lobogtatva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

A osalád Zágráb vármegyében székel.

Par&zftó család. Zemplin vármegye cztmerleveles nemes csa-

ládai között foglal helyet. *)

Parcaetlca család (Rákóczi.) Nevét talán a Beregh me-

gyei Rákócz helységrl veszi. Jelenleg a temesi bánságban és Bács-

kában székel.

Parcsetich Márton 1754-ben M. Terézia király asszonytól

nyerte czímeres nemes levelét. 3
) Czímere vizirányban kétfelé osztott

paizs ; a fels kék udvarban arany kinyílt liliom , felette a jobboldali

szegletben ezüst félhold, a baloldali szegletben arany csillag ragyog;

az alsó vörös udvarban zöld téren pánczélos kar könyököl, kivont kard

hegyén török fejet tartva. Ugyan ez ábra látható a paizs fölötti sisak

koronáján is két kiterjesztett fekete sasszárny között. Foszladék jobb-

ról aranykék, balról ezüstvörös.

1790 ben Parcsetics János, György, Antal. Miklós
és József II. Leopold királytól szintén czímeres nemes levelet nyer-

nek. E ozímerben az elÓbbi czíraer is benfoglaltatik következleg, t. i.

') Collect. herald, nro 701.

*) Szi;*may C. Zenr.jilin. not. top. 115

*> Collect herald, nro 2j9.
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a paizs keresztmetszéssel négy részre oszlik , de úgy . hogy alulról föl-

felé egy gúla alakú ötödik arany udvar ékeli be magát, melyben hár-

ma* zöld halmon arany koronán pánczélos kar kivont kardot villogtat,

a kard hegyére levágott törökfej van szúrva, a könyök bajlása felett

kék liliom virág látszik ; a paizs többi négy udvara következ alakokat

tartalmaz, az 1. és 4 kék udvarban repül ezüst sárkány jobb lábá-

val ezüst horgonyt czipel; a 2. és 3, vörös udvarban arany oroszlán

ágaskodik , els lábaival vaslánczot tartva. A paizs feletti sisak koro-

náján szintén lánczot tartó oroszlán emelkedik ki, két hiterjesztett fe-

kete sasszárny között. Fo3zladék jobbról ezüstkék, balról aranyvörös. *)

Torontál vármegyében Partetieh György a nagy-kikiudai ka-

marai kerület biztosa , és a temesi kincstári igazgatóság, valamint To-

rontál megye táblabírája 1810-ben.

P. Gyz 1845-ben Torontál vármegyében fszolgabíró,

P. Hugó 1861-ben Torontál vármegye fszolgabírója.

P. József 1810-ben Szerem vármegye eb alispánja és cs. kir.

tanácsos stb.

P. J ó z s e f 1844. Szerem megyében tartományi biztos.

Pariz család. (Pápai.) Erdélyi család, mely egyik tudós tagja

F e r e n c z által máig ösmeretes.

Már Bethlen Gábor udvari rsége közt találjuk Paris Pált
í 623-ban. *) Ennek fiául vélnk azon Pápai Pariz Imrét, ki

elbb dézsi ref. lelkész , utóbb II. Rákóczy György udvari papja volt

Gyulafejérvárott,— ha Benk azt nem irta volna róla, hogy ez Pápán

(Magyarországban) született 1616-ban. Azonban tán igy is fia lehe-

tett Pálnak.

Nevezett Imre, ki „Keskeny út" czim alatt egy könyvet is irt

és adott ki, meghalt 1666-ban. Nejétl Kávási Krisztinától 1649-ben

Dézsen született fiaFerencz, a hires tudós orvos, és nagy-enyedi

tanár, ki a külföldi egyetemeken is tanult; és számos kiadott különféle

tárgyú munkái közt fleg szótára f.,Dictionariuma") nevét máig is fen

-

tartá. Meghalt 1716. sept. 10-én. 3
) Neje három volt, az els, kivel 7

évig élt, a Z ö 1 d i családból, a második a Szeghalmi családból, a

harmadik volt nemes Nyír Borbála, ez utóbbitól hat gyermekét

') Adarai Scuta gentil. tomo IX.
2
) Kemény János önéletírása. Riadta Szalay L. 46. lap.

•) Benkö J. Transylvania generális 11.

/
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ismerjük, !
) kik közül Ferencz a haléi egyetemben 1714-ben orvosi

oklevelet nyert, Imre 1723-ban nagyenyed' tanár volt.

A családfa következ

:

Imre
•z. 1616 f 1666.

reform, lelkész

(Káváéi Krisztina)

Ferenoz
sz. 1649. 1 1716.

orvon tanár.

(1. Zöldi N.)
2. Szeghalmi N.
3- Nyirö Jndit.)

1-tól Bora Anna. 2-tól Ferencz Krisztina Imre Andrá?
(Veszprémi f oivos Nádudvari n.-enyexli kiskorában
litván orvos) 171 4. Péter) tanár 1723. f

Ezen kivül még 1682-ben Doboka vármegyében a nagysajói bir-

tokosok között találjuk Paris Istvánt, ki 1702-ben ugyan ott a

só-jövedelem részese is volt. a
)

A híres Ferencz utódául tartatnak János, ki 1815 köri

felvinczi posta mester, leánya Róza 1837. köri Kovács Jánosnak neje.

Parlaghy család. (Parlagi f.) Parlag jelenleg Szabolcs

vármegyében Sámson , Hadház és Monostor között fekv puszta, a báró

Vécsey család és Debreczen és Hadház városok birtokában. 3
) E pusz-

tától — hajdan falutól — vette nevét & kihalt Parlaghy család,

melybl Parlaghy István 1393 ban élt, a midn neje Zennyesy Sko-

lasztika rokonaival együtt a Szatroár vármegyei szennyesi pusztába uj

királyi adomány mellett b.e iktattatott. *j

Parlaghy Istvánnak testvére lehetett azon Parlaghy G y ö' rgy,

kinek leányai Katalin és Skolasztika 1410-ben Szabolcs me-

gyei Parlag helységbe beiktattatnak , Parlaghy Ferenoz és Mi-
hály ellentmondása mellett, mely ellenmondóknak származását szin-

tén ki nem puhatolhattuk. 5
)

1476-ban Parlag helységbe ismét beiktatást eszközöltek Parlaghy

György éa Károlyi János. °)

*) Benko J. a Pápai Pariz Ferencz gyermekei eléwámlálásában nem egyez
m*6 *Cy Mtaleaebb halotti beezéddel, melyet itt a családfa s^erkenztéaében tekia-

tétbe v-ttera.

*) Hodor Doboka várm. 206. lap.

•> Fényes. Geojtr. szótár 111 199.

•) Ssirmay, Szatmár várm. II. 20.

•) Leleszi Convent.

•) Ugyan ott
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Ez utóbb említett Parlaghy György Mátyás király udvari ka

tonája (aulae miies) , testvérével Pállal együtt egy részrl azaz felé-

ben , és más részrl Kállay Pál és ennek osztályos vérsége 1464 ben
(feria 3-ia prox. ante festum b. Adaiberti episeopi) Küls-Szolnok vár-

megyei (mez) T h úr és (Tisza) V a r s á n y mezvárosokra Mátyás
királytól adományt nyertek , és azokba a budai káptalan által azon évi

Jézus menybemenetele utáni els szombaton minden ellentmondás

nélkül be is iktattattak. *) /

Nevezett Parlagby György 1469-ben Diós-Gyr kapitánya

volt. *) Iratik Borsod vármegye fispánjául is. *) Györgynek csak a

tábláw»ton látható leányai maradtak ; de testvérének

Pálnak. *) ki a mezo-túri és varsányi birtokra közös szerz volt,

három fia maradt: Albert, György és Antal. Ezekhez járul

még egy táblázat szerint negyedikül L e u s t a k , kinek másutt emlé-

két nem találom , és ki amúgy is leányában Katalinban, ki Banchy ne-

mes emberhez ment férjhez, kihalt.

Mieltt a család még néhány tagjairól adataimat eléadnám, lás-

suk a család tat, mely igy áll

:

Parlaghy István

1393.
(Zennyesy
Skolasztika)

Fereuez
1410

János.

1. György
1464. 1469.

diós gyri kapitány

liona Luczia
(Kállay (Paksy
János) Lajos >

T. Pál

1464—1511.

Krisztina
(enyingi Török

Imre)

Albert

N
(Bornemisza

Miklós)

N.
(Féiegyházy)

I. György
(Veron.it a)
i

*
1

Kata.

Antal
(Zeleniéry

NO
)

Folyt. köv. tápon.

Iüüusták

1493.

Kata
(Bánchy)

Az eredeti okmány Kállay Ben ur birtokában.

*) Teleki Hunyadiak kora XI. 398.

") Szirmay Szatmár várm. II. 20. irja ,
Hogy 1457-ben borsodi fispáu

volt, de errl az Í4fí4. évi adományban szó sincs, hol csak aulae müesnek nevezte-

tik, éa 1469-ben volt csak diós-gyri kapitány is , tehát ekkor lcíiete Borsodnak

is -r ha volt, fispánja.

*) Szirmay , Pált irja Diós-Gyr kapitányának 1459 ben ; ez is tévedés.
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László

Antal, ki m% eitbbi lapon.

(Zeleméry N.)

Ül. György Mihály?
(Beuo Anna)

Anna
(1. Kapy János
?. Chapy László)

Bora
(1 Pataky
Sámuel

2. eosedi

Csapó Fer.)

Err.se

(Csókás
Andrá*)

Kata
(1. Jakabházy

2. Filpessy Mátyás
3. Zeleroéri Kamarás

Jánosné)

IV. György
(Kusalyi Jakchy
Kata 1612.)

Miklós,

Magdolna 1589
(Kftróss) István)

Anna
(Dengeleghy

Miklós)

Fruzsina
(ÁbrahámfTy

János)

Miklós
kihalt.

A családfa — mint látjuk — I. Páltól származik le egészen

IV. Györgyuek íiaig . M i k 1 ós i g , kiben a Parlaghy-ak utolsó férfi

ivadéka sznt meg élni a XVII. század elején.

1589-ben említett IV. Györgynek három leánya iktattatott be

Parlagon. ')

Azonban a családfán megjelölteken kivül is Ösmerünk még több

Parlaghy családtagot , kiknek helyét a táblázaton kimutatni nem le-

het ; ezek a már felébb említetteken kivül következk :

László, ki Szirmay szerint 1459-ben a budai kir udvarnak

us/tartója és kunok bírája volt. ') Lchoozky szerint ez Antalnak üa

és Pálnak uuokája lett volna, a mi hihetetlen , miután Pál, a nagy-

apa 1464-ben élt 3
) Tehát legalább is Pállal egy nemzedék , vagy

ezzel épen egy testvér lehetett. Egy történet-búvárunk jegyzete sze-

rint %
) Parlaghy László 1467-ben Trencsin vár kapitánya volt.

Parlaghy Menyhért 150>ben a rákosi országgylésen Sza-

bolcs vármegyének követe volt. 9
) Talán ennek fia

J'arla^hv Ferencz. ki í. Ferdinánd király híve lévén , János

király pártja által elfogatván , Váradon feje vétetett 6
) Ennek csak

egy leánya Roz ália maradt, ki hajadon korában halt meg.

1664-ben Parlaghy Erzsébet Kékedy János feleségéül iratik.

') Leleszi Convent.

*l Szirinay Szatmár vármegye II. 20.

•) Lehoczky Steinmat. II. 297.

•) Szontaph Dániel.
5
) Kovncliuii Suj>|)Iero. ad veMtijria Comit. 11 333-336.

*) Istváitlfy história.
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Lehocíky szerint Parlaghy említett László de Aranyad,
Vízakna et Parlag irta elnevét. 3

)

Parniczky család. (Párniczai.) Árva vármegyei czímerle-

veles nemes család. Székhelye Párniczaés Djerova helység,

utóbb Pest és Nógrád megyékbe is beágazott. Törzse Pámiczky

György, ki 1550. táján élt, ennek két fia II. G y Ö r g y és Meny-
hért által két fvonalra oszlott a család

?

2
) mind a következ nera-

zékrend is mutatja :

György
1550.

II. Gvörey 1582.

Jakab
Párniczán 1623.

16S0 ban czímer-
ievél szerz

Mihály
1642. Parmezán

bíró
i

*
1

11. György
1679. 1697.

ístváu.r—*——

i

Simon.

Menyhért

Mihály

Matyá*

János. 1. András

János

Mihály Pál.

Ádám
koronarségi
kapitány 1729.

N. jesuita

Fehérvárott.

Ádám

II. András

Jáno.<

János
szegények ügyvéde

Pesten
(Meliorisz Teréz)

Tamás
(Bajcsy Ilona)

III. György
t

111. András 1712.

Árvái aljegyz
(FejérpatakyAnna)

Antónia
(Zorkóozy János)

N.
(Raksányi)

IV. György
1778 Párniczán bíró

t 1812.

Folyt. hov. lapon.

Ilona László József György Kata Mária
(Sárosyné) 1795-1815. Párniczán Párniczán f 1827. (Reviczky)

árva urod. (Czeper- (Mesko
— pénztárn. Draskóczy Mária)

(Okolicsányi Anna)

'

r
~z£ZBÍ

Janka)

Anna. Lajos
Árva várra.

esküdt. 1861.

Jób.

katona.
Júlia.

Krisztina Károly Mihály
m
Ern Magdolna

(Turánszky Árvái ügyvéd Árvavárm. f 1846.

Lajos) ' rtjegyzft 1861. esküdt 1861.

1848-1861.

% "+^ Julianna
5" oo 2 (Török

g. &S Mihály)

*) Id. helyen.

*) Szontagh Dán. és családi közlés.
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Tamás, ki ai elbbi laptn.

(Bajcsy Ilona)

IV. Andris
Árva várni, pénztárnok

1741. nógrádi tbiró

(Bg*-y Zsnzsa
Szirakon és Tót-
Györkrtn birt)

József
Nógrád vánn.
fadó&zed
1818ban

lak. Becskén
r

Zsófii

(ZerdaheTvi
Zsigmond)

Dániel

Árva vári vajda
1742- 1770.

(Reviczky Zsuzsi i )

Zabrezsén.

Mihály
karaarai titkár

kir. tanácsos

f 1834.

(1. b. Horeczky
2. Keresztury)

Edvárd
szül. Bécsben
1806. mart. 29.

Pest vkrm. fbíró 1852

(1. N. N 2. H-iszár

Krisztina)
i

*
1

N. N.

András. Anna
+ (Matkovic*

J. ker. táb!

elnök Koszeghenj

Tóbiás
Árva nrod. számvev

1768-1784.
(Ambrózy Anna)

Eszter

(Pongráoz Dániel
Andrásfalván)

A törzsnek L Györgynek fiai közííl II. György, ki 1582-ben

él. nemzé Jakabot, ki 1623 ban Parniczán él , és a családfa szerint

I68ü«ban I. Leopold királytól nyort czímeres nemes levelet, mely adat

annálfogva felötl, mivel eszerint atyja 1582-ben élnek Íratván, közte

egy teljes arazad év áli . melynélfogva vagy az eta két iznél az évek

hibásan állnak föltéve, vagy azt kell hinnünk , hogy a osalád tagjai

rendkívül hosszú életek voltak; és ez utóbbit annál inkább kellene

valóságúi vennünk, mivel a czímeres levelet 1680-ban szerz Jakab-

nak fia Mihály 1642-ben iratik már élnek, tehát 38 évvel elbb már

a czimerlevél kelte eltt, st ennek fia is II. György már 1679-ben

éa 1697-ben élt; miután az elbbi évben gróf Erddy Györgytl col-

Ittionalist. az utóbbi 1697. évben pedig DcssewíFy Ferenoztl nyert

ótalom -levelet. Ennek fia

III. András (ismét igen korán: 1712-ben) Árva vármegye al-

jegyzje és esküdtje volt . neje Fejérpaiaky Anna utóbb báró Kévay
György hitvese lön. Ennek acrán Károly Árva megye jegyzségcnél

le25— 1S48. minden fokozaton át és fel menvén, jeles fjegyzje,

ugyan az volt 1861 -ben, 1862-ben Árva megyei törv. széki elnök.

Tamásnak — kitl a nógrád-pesti ágazat ered — egyik fia IV.

András 1742 ben Árva vármegye penztárnoka, elvévén nül siroki

Egry Zsuzsannát, ezzel nyert Nógrád megyei Szirákou, és Pe3t megyei

Tot-GyórkOn birtokot Kim Iiüzúl J ózs e f Nógrád megye egyik fó-
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adószedje volt 1818-ban, egy leánya maradt Zsófia Zerdahelyi

Zsigmondné Barsban. Másik fia

Mihály kamarai titkár, és kir. tanácsos, meghalt 1834. aug.

l!-én kora 76. évében. Egyik neje Keresztúry, másik b. Horeczky

Jeány volt. Fia Ed várd szül Bécsben 1806. martiirs 29-én, 1848. év

eltt Pest megyei alszolgabiró , 1850. után váczi járási cs kir. fbiró.

Els és második nejétl gyermekei vannak.

Valószínleg ugyan csak e Párniozky családból eredt azon Pár-

niczky Egyed is, ki 1678-ban a Zemplin megyei sztropkói barát-

zárda fnöke Volt. *)

Parnóy család. (Parnói.) Zemplin vármegye kihalt csa-

láda. 2
) Azonban Pamay néven most is van Zemplin megyében csa-

lád, közbirtokos Bánócz helységben, 3
)

Parragli cj»alác3 Dunántúli czímerleveles nemes család. A
múlt század vegén él Parragh Jánosnak Bogyay Annától leányai

Anna Nagy Andrásné , és Klára Mattay Istvánné, leányágon mint

Csúzy örökösök által, a nagy-abonyi közbirtokosok között.

Parragh Gábor Pesten borcsarnok tulajdonos*

Pártássy család (Szántói.) Kihalt család neve Lehoozky

szerint. *)

Paruczay család. Trencsin varmegyében az 1646, évben

már a birtokos nemesek között fordul el. 1760 ban Imre es fia Já-

nosa nemesi Összeírás szerint Klucsón bírtak* b
)

Pár%'f család. Gömör , Nyitra és Krassó vármegyében volt,

és az utóbbiban jelenleg van lakhelye.

Nyitra megyétl Párvy Gy örgy 1759, mart. 30-án kapott ne-

mességérl bizonyítványt; leszármazván Krassó vármegyébe, ott e ne-

mesi bizonyítvány 1782. május 22-én hirdettetett ki. Utóda Párvy

József üveges, jelenleg Krassó megyében Lúgos mváros leggazda-

gabb lakosainak egyike.

Miután e család már J79-ben is mint régiebb nemes e kivált-

ságáról megyei bizonyítványt nyert , e szerint vagy egészen más ha-

sonnev családból származóit, vagy ha ebbl, úgy csak megersít

czímeres nemes levelet nyerhetett azon P á r v i Mátyás, ki 1792-ben

*.) S/.irmay C. Zemplin. not. top. 351.

2
; Ugyan ott 91.

») Ugyan ott 115. és 369.

*) Iiísüoczky Stemmat. II. 321.

*) SzonUgh Dán. koi\.
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II. Ferencz királytól ünnepélyes oklevélben ily czímcrt kapott : négy-

felé osztott paizs; az l. és 4. *öld udvar baloldalán magas ÍVhér szikla

emelkedik, mely alatt kék nadrágos, fehér kabátos, fekete süveges és

kötényes bányász egyik térdére ereszkedve , egy kezével i s/.ikUhoz

a vést tartja, másikkal a kalapácsot ütésre emeli; a 2. és 3-ik kék

udvarban zöld téren teher karó köri egy szölÖtö zöldéi, rajta két ol-

dalról két két piros szAloTiirt csüng: fölötte jobbról arany nap, balról

félhold ragyog A paizs fölötti sisak koronáján vörÖ9 mez kar kór.\o-

köi , arany markolatú pallóst, és mérleget tartva. Foszladék jobbról

ezüstzöld, balról aranykék. ')

Paftrligál család. Paschgál György Pest sz. kir. város

tanácsnoka 17G5 ben M. Terézia királyasszonytól nyert czímercs ne

mes levelet. 2
) Leánya Eleonóra ns Hauszl Ferenozné meghalt

1805. Pesten

( V.ímerc elször vizirányosan kétfelé osztott paizs. a fclsÓ osztály

• eresen ismét kétfelé oszlik ; a jobb oldali kék udvarban arany

nap ragyog, a baloldali fekete udvarban hárnm arany búzakéve lát-

ható, kett felül , egy alul ; — az alsó osztály arany udvarában felfor-

dított V alakú kék szeiemen, és azon hat arany csillag, a szelemen

alatt piros félhold, szarvaival fölfelé, láthatók. A paizs fölötti sisak ko-

ronája felett arany Andráskereszt ragyog, két kiterjesztett sasszárny

között, melyeken egy egy búzakalász látszik. Foszladék jobbról arany-

kék, f álról aranyfekete

Paaka család. (Váradi és Palásti f.) Bars, Hont megyei ki-

halt család ; az elbbi megyében van Alsó- és Fels- Várad, az utóbbi-

ban Palást helység, melyekrl felváltva elonevét irá.

1508-ban Dóczy Demény, László és Ferencz megintetik Selmecz

városát, hogy azon birtokrészeket , melyeket nagy-emkei T'irök Ber-

talan, Emkei Miklós, Váradi László, Litas.«y Albert, Dersenvei János

és Panka Lázártól Szénásfalván és Vihnyén zálogban bírt szom-

szédság jogán engedje át. B
J

1519 ben váradi P a s k a Jánosnak leánya M á r u, Dersenyei

Jánosnak neje és nagy-emkei Veres Miklósnak leánya Horváthy Si-

monné nyugtatványt adnak Dóczy Perencznek az általa egyezség

folytán kifizetett 70 frtról. •)

') Adami Scuta gentil tomo IX.
z
) Collect herald, nro 236.

•') Si.-benedeki Convent F*jc. 52. nro 0.

Ugyanott Prot. B. pag. 2l8.

9

3



130 Paskay. - Paszakasz.

1520-ban nagy-luchei Dóczy Ferencz, László, Deraény és Ger-

gely, Kálnay Ferencz , János , István és Imre megintleg idézik Sel-

mecz városát, hogy k Bars megyei Szénásfalva és Vihnye helységek-

ben azon birtokrészeket , melyek Váradi László és ennek fia János,

.

nemkülönben néhai palásti Paska János özvegye Margit és fiai Lá-

zár és János által Lajos királyra , és ettl Selmecz városára zálog-

képen jutottak, azokat szomszédsági jogon vissza váltani akarják. *}

Paskay család. Trenesin vármegyében honos. Közlök

Gyula elbb (1856— 1860.) n.-oroszi cs. kír. segédbiró, 1861. Tren-

esin vármegyei alszolgabiró.

Pasko család (Székelyhídi) Bihar vármegyébl származott

be Erdélybe Paskó Kristóf, ki a fejedelmek korában hivatalokra

jutott, 8 követségbe is járt a török portára. Megírta vErdély pusztulá-

sát 1658—1660. években. — Béldi Pállal kifutott a törökföldre, onnan

vissza vergdvén, Sárospatakon halt meg 1678-ban, miután Erdélyben

nótáztatott. a
)

Paskó család. (Bereczki ) Székely eredet, közlök András
és Antal mint Bereczk város hivatalnokai jnek elé 1840. köri.

Passerini család. 1795-ben I. Ferencz királytól kapta czí-

meres levelét Passerini Márton.
Czímere négy részre osztott paizs, az 1. és 4-ik zöld udvarban

balról jobbra rézsútosan fehér folyam hullámzik le ; alatta és felette

tgy egy fehér darab k (vagy tócsa ?) látszik ; a 2. és 3. vörös udvar-

ban nyitott kapujú vár tetején félig arany grif látszik , els jobb lábá-

val kivont kardot tartva. A paizs feletti sisak koronáján két kiterjesz-

tett fekete sasszárny között pánozélos kar könyököl , kivont kardot vil-

logtatva. Foszladék jobbról ezüstzöld, balról arany vörös. 8
)

Paszakasz család. 1797-ben nemesítetett meg ifjabb Pa-

szakasz Gergely czímeres nemes levélben, ily czimerrel:

a paizs négy részre oszlik, az 1. és 4-ik ezüst udvarban zöld té-

ren balról magas szikla emelkedik , és annak csúcsán egy feny zöldéi,

a sziklától jobbfelé fakó lovon kékbugyogós, vörös kaftányos. és turbá-

nos török lovagol, jobb kezében egy nyilat tartva ; az udvar jobb szeg-

letében az 1. udvarban vörös íélhold, a 4. udvarban vörös nap ragyog

A 2. és 3-ik arany udvarban zöld téren a jobb oldalon kitzött kék lo-

bogó alatt , melyen kétfej fekete sas látszik , egy fehér hevederrel el-

1
) Sz.-benedeki Convent Faac. 79. nro 26.

*) Bethlen Joan. Hist.

*) Adami Scuta gentil. tora* IX.
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látott barna bika legel. A paizs feletti sisak koronájából Merkúr nyú-

lik fel, baloldali Ölében a béke pálczáját, kinyújtott jobb kezében zöld

koszorút és bárom arany kalászt tartva. Foszladék jobbról ezüstvörös,

balról aranykék. ')

Pásztay család. Ugoosa vármegye nemes caláda. E század

elején László Verbóczön , G y Ö r g y Péterfalván , Gábor Csedre-

gben, Kökényesden és Péterfalván birtokos. '*)

Pásztélyi Kovács család. Ung vármegyei nemes család;

a czímeres nemes levelet Kováoh Pásztélyi Simon nyerte saját, úgy
fia György, testvérei János, László és Erzsébet nevökre és

ezek utódaira is II. Ferdinánd királytól 1625-ben, 3
)

Ung megyében fekszik Kis-

Pasztély, Rosztoka-Pásztély , Koszt

tyova-Pásztély , melyek közül az

elsben székelt a család, sót 1852-

ben Kis-Pásztélyban Pásztélyi J á-

n os, ottani nemesek hadnagyának

halála után jelenleg is , bár jelen-

téktelenebb birtokkal ellátva a csa-

ládnak több tagja lakozik.

Czímere a csiládnak az itt lát-

ható ábra szerint *) a paizs vörös

udvarában zöld téren szétterjesztett

szárnyakkal álló holló, csórében he-

gyes kést tartva. A paizs feletti sisak koronáján két szemközt álló nyúl

látható, mindkett els lábával kivont kardot tartva. Foszladék jobb-

ról ezüstvörös, balról aranykék.

A család nevezetesebb tagjai voltak Pásztélyi J á n o s, a munkácsi

püspöki káptalan nagyprépostja; született 1741-ben. Jeles tehetségei

és tudománya folytán már 1787-ben Kassára püspöki helyettesnek ne-

veztetett ki; jelen volt az 179°/, -ki nevezetes országgylésen a káp-

talan részérl , és több országos munkálatok kidolgozásában vett

s
) Aáami Scuta gentil. tomo IX.

») Szirmay C. Ugocsa p. 84 125. 173. 174.

•) Az eredeti czímeres nemes levél Pásztélyi János birtokában.

*) A ozímer-metszvéay hibás peosétnyomat után a hiteles leírás beküldése

eltt készül véu , a paizs udvara vízirányos vonalai áltat kék színt mutat, holott

annak függleges vonalok által vörös udvart kellene képeznie.

9*
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részt. 1799-ben lett káptalani nagyprépost. Ennek testvérei And-
rás ungvári kir. kamarai erdmester, és István ügyvéd

Továbbá Pásztéiyi András 1830-tól 1855-ig görög kath. es-

peres, és szentszéki tanácsos. Ennek fia János. 1859-ben Bercgh-

Ugocsa megyei cs. kir. segédbiró, 1861-ben Bereg megyei választott

szolgabíró.

Pászthóy család. (Pászthói 33 hasznosi.) Heves vármegye

srégi kihalt családa, mely a Hatold nembl (genus) ered ; és igy

közös törzsbl a már kihalt Feled y. íjorántfy, (Ilsvai (= Jols-

vai), Tary, Kazay, Kakas, és még él Ráday ésPutnoky
családok seivel

E családoknak czínaere is lényegben közös volt, mindnyájában a

hársfa levelet találjuk. Az llsváy család cxím erében egy hársfa levél,

(lásd kiadva e munka K. köt. 233. lapján) A Lorántfy akéban két level

hárslevél látható (leírva e munka YIL k. i 73. 1. ts kiadva Wagner Coikcl.

geneaí. dec. IV. fíg 7. Roland nádor és pozsonyi fispánnak & 253. évi

^—2r~C^Vv pecséten három hársfa levél

ry\C tt^J»//t
>\ látható. 7

) A Rátold nemez

*£y>J^~ ^ "" ^t/^ °s * 07̂ m^re látható a bécsi^
V^\ képes krónikában is. a> A
V**\ Pászthóy családnak czímeré-

<% \ ben is, különösen Pasztbóy

£f Jánosnak lo95-ben országbí-

rónak pecsétén egv hársfa le-

<*> )
/

.elet szemleiünk, mint azt itt

a pecsét-ábra mutatja.

A Pászthóy . vagy mint

nevük akkor Íratott „d e P a s-

t o h" család azon Hatold nev
1 s t v á n tói

, (Doraoko3 mes-

ternek fiától) ered, ki 1265-ben Heves megyei Ágas várát és a pásztói

monostor kegyúri jogát nyerte adományban, és ki V. István király ne-

jének f lovász és tárnok mestere volt. *) A felebbi adományra pedig

*) 1790. évi 67. torv. ez. hol hibásan P a t e 1 li nak van írva.

*) Lásd kiadva Tudományos gyjtemény 1833. IV. köt. 85 1.

*) Lásd másolatát Sdrwaadtner Scriptores Rernm Hung. folio 1746. ki-

adás I. kötet 68. lap.

•) Fejér Cod. dipl. tomo IV. vol. 3. p. 289.
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1272-ben IV. László királytól is megersítést nyert. J
) Ezen Istvánnak

fiai voltak László, «)á nos és Miklós, kik 1293-ban éltek* 2
)

Istvánnak három fía volt, (mint már e munka VII. köt. 170. lap-

ján láthatjuk) ti. Domokos, László és Kakas. Ezen említett

(II.) Domokos volt törzse a Pászthóy családnak; melybl

1395-ben Pászthóy János országbirája volt. Ennek testvére

lehetett azon Pászthóy (III) Domokos, ki ellen 1369-ben Konya

mester Laposd föld elfoglalása miatt a nádor eltt tiltakozott. 3
)

A Pászthóy C3alád élt még a XVI. század elején, a midn Pász-

thóy Domokos Heves megyének az 1505. évi rákost országgylésre

követe volt. ') Benne vagy közel utódaiban a család kihalt.

Pászthory család (FelsÓ-pá3zthori.) Sopron vármegyei

eredet régi nemes család; si fészke azon megyei Fels- Pászthori és

Egyházasfalva, mely utóbbiban azonban alegujabbi idben (1855-ben)

kihalt a család.

Egyhá/ falván az 1631. évi kánoni visitátiékor élt nemes Pász-

thory Gergely.
Az egyházfalvi Pászthoryak ágának származási rendje a XVI í

század végétl következ

:

Zsigmond
(Sigray Borm)

Sándor László Térés József
•zül. 1692. (Palatay Krisztina sz. 1716. f 1758 roh. 1760. kora 58. év.

inhalt 1755. (Mesztényi Mária)

Anna M. Judit Józacf-Ignacz Erzse Mária-Ter. ,
m\l

J
7
!
}

-

,

az. 1739. az 1742. az. 1748. sz. 1749. sz. 1751.
aoraW.ev.)

(Simon f korán.

József)

Lajos Józs -Ant. Bora Ap Anna M. Riza-Klára DánielJ. Mihály -2 ^
az. 1726. sz.1728. sz. 1735. fz. 1737. sz. 1739. sz. 1747. az- 1749. £ 52

f f (Iiaiogu Í1809. (Bogyay f 1S05. (Klóm *' Z>

János (Czompó) AntaiJ (Nagy JVIngiiohm S3 >
17G4) Anna'M.) 1775.)

folyt. ht. §j
*

*) Fejér Cod. dipí. tomo. V. vol. 2. pag. 50.

*) Ugyan ott tom. VI. vol. 1. p. 270.

*) Ugy1"1 ott tomo IX. vol. 4. p. 206.

*) Kovacliich Mart. Georg. Supplem. ad Vestigia Comitiorum li. 335 -

Jászay : A magyar nemzet napját a mohácsi vész után 157. lapon hibásan irta

Pasztay-nak és Jánosnak : Kovachiehnál „Dowinicus de l'ásztov'
1

áll.
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Dániel J., ki az el&hbi lapon.

bz. 1747. f 1805.

(Nagy Anna M.)

Erzáe István József-Antal József-Mihály A.-MáriaAnna-Joz. Júlia

az, 1773. sz. 1774. sz, 1775. az. 1777.
(Vidos (Korková- (Unger
Samu) nyi Istv.) Júlia)

sz. 1780. SZ. 1

Teréz
sz. 1823.

Mária
sz 1824.

Ágnes
sz. 1825.

Lajos
sz. 1828.

1 1848.

Teréz
sz. 1833

f 1835.

Miklós
az. 1837.

f 1843.

781. az. 1782.

Eti.se Júlia József Anna József Róza Erzse Teréz
sz. 1815. sz 1816. sz. 1818 sz. 1819. sz. 1820. sz. 1822. sz. 1822. sz. 1824.

(Dominko- (Veppel (Kis (Kis (Szabó
vics Antal) János) Mária) János) János)

Dénes Adolf Gizella
sz. 1849. az. 1851. sz. 1853.

Ez ágazat egészen az egyházfaivai anyakönyvi adatok szerint

van szerkesztve. Ugyan innen tudjuk még a következ töredéket is

:

Pásztkory László

(1. Mórócz Teréz + 1763. kora 48.

2. Rosty Franciska f 1771. kora 42 )
r~
2-tól Jozefa- Franciska Klára László

szül. 1766. sz. 1767. sz. 1768

Az itt föl tüntetett László, kinek két neje volt, s a második

nejéti Rosty Franciskától gyermekei Jozefa, Klára, László a

táblázaton állanak , úgy látszik egy személy azon Lászlóval, a ki

1751-ben Sopron vármegye követe s alispánja, 1760-ban kir. táblai *)>

1768. 1770-ben már hétszemélyes táblai ülnök volt; és igy ennek els

nejétl született volna Sándor, a múlt század végén fiumei kor-

mányzó, kinek ágazatát a ivetkez táblázat mutatja :

László
septemvir 1768.
i

—*
1

Sándor
szül. 1749. t 1798

refer. és numei korm.
(Bachicb Anna, fiusitotO

Károly
mh. 1823-

(Marich Amália)

Júlia

(Szögyény Zsigmond
alkanc/.elíár)

László Lajos
tbiró, b korm. tbiró

széki fogaim, f 1843.

f 1829,

Natália
(Domaniczky Simon)

Zsigmond
tbiró, Krös
v. szbiró

1 1846
(gr. Sermage

Károly
tbiró

f 1857.

Amália. Janka
(Osaegovicli

Gusztáv)

László.

Ilont

sz. 185&

Sándor
Várady
Hona)

i

Juli

t IS©).

*) 1785 : 16. torv. ez., mely szerint tán Vas és Zala vármegyének (vagy

csak egyiknek) alispánja
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Sándor a m. kir. udv. kanczellariánál szolgált , s már mint ti-

toknok és kir. tanácsos köztiszteletet érdemelt ki és II. József császár is

méltányolta érdemeit , szabadelv , tudós , s mi az akkori idben rit-

kább vala , az angol , franczía, olasz nyelvekben is annyira jártas volt,

hogy e nyelveken gyakrabban levelezett is. Hazánk korabeli neveze-

tesb férfíaival (mint gr. Széchenyi Ferencz Zichy stb.) szoros és ba-

rátságos viszonyban állt. Az 179°/i, évi ors2«gos gylésen mint eléadó

tanácsos különösen hatott alaptörvényeink akkori világosb íb rnullázá-

sára
, és azoknak megszentesitése eszközlésében egyik f érdeme van.

Utóbb mint magyar tengermelléki és Cumei kormányzó a honi kiviteli

kereskedelem elmozdítására erélyesen közre munkált. Neje a fiusított

Baohich Amália, Bachich Pál kir. udv. tanácsos és zágrábi fis-

kolai igazgató leánya volt ; ezzel Várasd vármegyében a krizsovljáni

(keresztbázi) marusseveczi
,
glanai , Krös vármegyében a Csanyevo

és raveni jószágok birtokába jutott, atyai örökségképen a Soprony me-

gyében fekv si Egyházasfaluban szintén részt nyervén Gyermekei

voltak; Júlia, a classicus jellem jeles bazaíi Szögyény Zsigmond

személynok utóbb alkanczellár neje; és Károly, több vármegye táb-

labírája, ez Marich Amáliával , Marich Lajos udvari tanácsos és zág-

rábi oskolai figazgatónak buzini Jellachich Borbálától született leá-

nyával lépvén házasságra , ettl nemzette : Lászlót, Lajost,

Amáliát, Zsigmondot, Jankát, Károlyt, Sándort és

J ó z s e fe t

Pászthory Károly 1 823-ban meghálálózván , nemsokára kö -

vette t neje is. Legidsb ós jeles esz fia L á s z 1 ó a fiumei kormány-

széknél hivatalba lépvén , korán halt meg. Lajos, ki szüli halála

után 19 éves korában a kiterjedt birtok kormányzatát magára vállalta;

egyszersmind kiskorú testvérei neveltetését évkorát meghaladó belá-

tással, kitartósággal és észszei atyailag igazgatta ; — a keze alá került

jószágokat pedig minta-gazdaságokra változtatta; egyszersmind mint

elkel táblabíró Várasd megye gylésein is a közügyek intézésében

élénk részt vett; míg a testi erejét meghaladó soknem fáradalmaknak

kora áldozata lön.

Zsigmond Krös vármegyében szolgabírói hivatalt viselt, és

szomszédvári gróf Sermage Bertát nül vévén , ezzel Natáliát és

Lászlót nemzette. Utóbb fej köszvényben legszebb korában halt

meg. Hasonlóan Károly is , ki Lajos testvére halála után a ga/.da

sági kormányt magára vállalta.

Sándor kapitány volt a Sándor huszár ezredben, mint ilyen a
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forradalomban Grörgei alatt szolgált, miért is mint már rnagy Aradon

fogságba került; innen megszabadulván , si jószágaira vonult . nöul

vévén 1 858-ban Várady József leányát Ilonát.

József Szabolcs vármegyében kezdvén szolgálatát , a fiumei

kormányszéknél fogalmazó . majd ugyan az a m. kir. helytartóságnál
i

végre a m. ministeriumnal, í 849- ben pedig Görgei mellett mint nyar-

gonez (galopin) tett szolgálatot. Aradon fogságba esett , két évig mint

beosztoft közkatona Kinsky cseh ezredben szolgált* Utóbb haza sza-

badulván, Sándor testvérével osztatlan jószágain él és ujabb idben

a Várasd megyei gyléseken vett tevleges részt.

Ez ágból
}
és valószínleg Sán-

dornak a fiumei kormányzónak

testvére volt Pászthory Imre,
1787-ben a horvátorsz. báni tábla

elnöke.

A fels - pászthon Pászthory

családnak egyik ágát képezi még

a báró Pászthory ág, mely-

bl Menyhért ezredes , mint

M. Terézia katonai rend vitéze bá-

róságra emeltetett , és nejével

báró lengyeltóthi Lengyel Julian-

nával ily családot alkotott:

Menyhért
ezredes, báró

1826-

(b. Lengyel Juli*)

Albertiiia + 1S40.

frjgíezfti Kováé*
Mihály)

Árnád
cs k. fhadnagy.

Imre
cs. kir. nyg. tábornok 1658

(báró Roxnfef
Val purga)

\ ,

Béla. Ilona.

E bárói ág a kihalt b. Lengyel család javaiban Somogy várme-

gyében örökösödvén, a lengyeltcthi predicatumot nyerte

Pászthory családnéven találjuk már 1561-ben Arad vármegye

birtokosai ktfzt Pászthory J á n o s i. , ki Alsó-Csalán , Jászpélyen, Sár-

egyházán bírt '), és ki valószínleg egy személy azon P. Jánossal,

fel nejétl Bajomi Zsófiától nemzé Zsigmondot, Istvánt,

*) Fábián Arad várni. 23.
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Borbálát pólyánkat Csapy Jánosnét , cs Máriát Kenderessy Bol-

dizaárnét. ')

Pászthory Imre 1720-ban Pest vármegye jegyzje volt. *)

Páazthory Mihály, ki 1770. táján Soprony vármegye alis-

pánja volt, 3
) kétaegen kívül e családból származott.

A fels-pásztori Pászthory család czímere, — mint feljebb a

metszvény is ábrázolja — a paizs kék udvarában hármas zöld téren

ágaskodó oroszlán, els jobb lábával kivont kardot villogtatva. A paizs

fölötti sisak koronájából szintén a leírthoz hasonló oroszlán emelke-

dik, Foszladék jobbról arany kék, balról ezüstvörös.

Páfifóllióy család. Pászthóy máskép Szke Jakab
1649. jun. 29-én Nógrád megyében Aisó-Sztregován hirdettet ki Ili

Ferdinánd királytól nyeri ezímer^s nemes levelét.

Ugy látszik — utódai csak f
» Szke nevezettel éltek, igy talál-

juk az 1709. évi nemesi összeírásban Szke Lukácsot, 1776-ban

pedig Szke Sámuel Nógrád megyei czimzetes esküdtté nevez-

tetett. 4
)

Pásztóity család. (Nagy-Váradi.) Erdély családa. Doboka

megyében 1702-bea M.-Kümisn, 1770. táján M.-Ujfalván bir. *)

Ismert törzse Pásztohy Ferencz 1641. april. 23-án kap ozí-

meres levelet. ") Tle egy ágon igy ered a család

:

Ferencz 1641.

(Pribék Mária)

Gyorgv
(lad. Horváth. Eva)

Sámuel N. N.
í Váradi Mária)

i

Ferencz, ián küktilli köVct 175)4.

(Gyárfás Zsuzsa)

Sándor Ferencz

rolextim)

Tán a táblázaton álló Ferencz az, ki í 794-ben Kükulló várni,

követe volt,

*) Geueal. authent. tom. II. Yukamus.
*) Eredeti oklevél.

•) Lehoczky Steromat. II. 203.
6
) 1709. évi protoeol. p. 78. 1770 ovi y 2%
") Hodor Doboka várm. 200;

•) Kvári Las/.íó, Erdély nev. v& dvU
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Másik F erén ez k. kormányszéki titoknok , utóbb kir. táblai

ülnök, meghalt 1852-ben.

Albert aljegyz , Sándor szolgabíró Küküll vármegyében

1844 kerül.

Dénes árvaszéki biró 1815. köri.

Pásztohy Gábornak neje Miksa Mária.

A táblán álló Györgynek fiától egy más ág is származik.

Pásztor család. Pásztor Ambrus és Gáspár 1714-ben

III. Károly királytól nyertek czíraeres nemes levelet. 1
)

Czimere a j
aizs kék udvarában zöld halmon álló, piros lábú, re-

pülésre készül ('
!

'ér galamb, piros csrében három arany buzakalászt

tartva. A paizs í ilötti sisak koronáján a leírthoz mindenben hasonló

galamb áll. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Hasonló nev nemes család van Zemplin vármegyében is. *)

Pasztorovlcs család. (Ivasováczi mkép gudováczi Sáfár).

Más neve Sáfár volt. Sáfár Istvánt találjuk Zsigmond király ko-

rában, midn 1430-ban a hussiták ellen ötven emberbl álló bandériu-

mot kellett kiállítani. 2
) Ennek valószínleg unokája ivasováczi Pasz-

torovies János 1527-ben tett végrendeletet, melyben Kata nev ne-

jének s gyermekeinek hagyá mindenét. 4
)

Sáfíar Jáno3 1560. jun. 2-án I. Ferdinánd királytól Hont me-

gyei Teszér és Udvarnok helységre , Teszéren kbl épült curiájára,

továbbá Bars megyében fekv Újfalu, Trencsin megyei Protha éa

Nógrád vármegyei Halászi helységekben fekv részbirtokokra nyert

kir. adományt 6
)

Sáfár János nak els neje Feythwar Margit volt , kinek vég-

rendelete folytán a Ghyczy Józsa, és fia István ellen folyt perben Íté-

letet nyert 1579-ben. 6
) Ezen els neje halála után nül vette kisfa-

ludi Lipthay Annát, kitl Miklós és Pál (s tán G y Ö r g y) fiai

maradtak. Sáfár János 1586-ban már nem élt, amidn özvegye

egyik fiával Egerben lakott. 7
)

*) Collectanea heraldica nro 634.

*) Szirmay C. Zemplin. not. top. 115.

3
) Fejér, Cod.dipl. tora. X vol. 7. p. 261.

*) Az eredeti hártyára irt végrendelet, mely a kisfaludi Lipthay család

levéltárában van.
s
) Fasc. VI. nro 28. a Lipthay es. levéltárában.

6
) Ugyan ott Fasc. XVII. nro 8o7.

') Ugyan ott Fasc, XVII. nro 874. L. Nagy Iván K. Lipthay család nem-

zékrendé. XVI. lap.
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Pál élt még 1629-ben is , s valószínleg benne a Pasztorovios

család kihalt.

Patachich család. (Zajezdai gróf.) Horvátországi régi ere-

det család, legrégibb ismert törzse Patachich Bertalan 1400.

táján élt , és egy állítólag Grasecz vár omladékai közt talált emlékk.6

felirata szerint jeles és nemes ember , és a nevezett vár ura s birtokosa

volt. Ennek fiát Patachich Horváth Istvánt zarándi elnévvel

Magvarországban találjak Mátyás király korában. Ezen István
1490-ben Beatrix királynétól kapja Zaránd vármegyében Zaránd, Ze-

krodier, JVfatha, Krotház, és Kovácsháza, *) Csanád megyében Beken

-

falva, Arad vármegyében Sz* Demeter, Hódos, Kesles, Tenaes várme-

gyében Kopath , Kert helységeket ; Békés vármegyében a csabai kas-

télyt és helységet és Berta helységet adományban.

I. István nak fia volt. L M i k 1 ó s , a ki a mohácsi ütközet után

elvesztvén magyarországi és alsó-szlavoniai birtokait , Horvátországba

vonult, és miután zajezdai Herkfy Györgynek , ki Herkfy Istvánnal

együtt 1507-ben U. Ulászló királytól si nemesi czímere megersíté-

sét nyerte, %
) leányát Herkfy Katalint nül vette, ez által nyerte 1536-

ban Meten máskép Z a j e z d a várát (Várasd vármegyében) , melyrl

utóbb a család mai napig elnevel irja. I. Miklósnak négy gyermeke

maradt: I. Péter, II. Miklós, I. János és Erzsébet Thuróczi

Györgynek hitves társa. Ezek közül

:

II. Miklós férfi utód nélkül múlt ki. Leánya Erzsébet
elbb Novaebich Mátyásnak, utóbb Melegh Györgynek lön felesége.

I. Péter 1556 ban Korptna ostrománál tüntette ki magát,

1566-ban pedig Szigetvár védelmében vett részt , és ott esett el mint

lovas kapitány *). Els neje G e r é c z i Anna, második H e r k f i Anna.

Ettl fia I. B o 1 d i z s á r *) a kinek nejétl Babonosich máskép Bene-

nuti Margittól gyermekei: II. Péter, III. János, III. István,

Mózses, L György, L László, és Anna Peth Gergelyné.

Ezek közül István és Mózses korán balták el , I. G y Ö
r g y , ki

162L juL 5-én Zrínyi György alatt a Muraközben elesett,* *) Male-

nich Anna nejével nemzett ugyan fiat II. G y ö r g y t , de ebben mag-

f
) Most Csanád megyében van Kovácsháza népes nagy puszta.

*) Katona Hist. critic. XVIII. p. 516.
8
) Istvánffy Hist. 1685. editio p. 241. et 317.

•) Lehoczky szerint még— úgy Utezik — fiai II. Péter és I a t v á n is, a

ki horvátországi bánul iratik.

*) Peth Gergely M. krónika 194. L
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vaszakad t , Lászlónak neje volt Geréczy Anna , de gyermekeirl

mitsem tudunk II. Jánosnak, ki 1626-ban szintén Zrínyi Gryttrgy

alatt a német birodalomban táborozott, ]
) csak két leánya maradt:

Dorottya elbb Petbc" Gábor, utóbb Perh Zsigmond hitvese, és

Borbála Peth Jánosné. Szerencsésebb volt testvéreinél utódok

hagyásában II. Péter, ki 1659-ben élt , és kinek feleségül ebolgi

Üholnieh Annától következ magzatai születtek: u. m. 1, Ádám, 2. I.

Pál, 3. IV. J án o s, 4. III. Péter a pípos, 5. Anna, Vrago-

vich Boldizsár al-bán neje.

A most említettek közül Ádám Tujnni (tán tinini) kapitány

volt, megöletett 1680«ban *> Nejétl báró Orsich Aurorától egyik

leánya Lajbaehban apácza, a másik Prudentia Patatich Miklós

neje volt*

I. Pálnak
?

ki 1709-ben G-linai parancsnok, els neje a dom-

bai Sily családból volt, a második Skaricza Borbála, kitl leánya Z s u-

z sá n n a gróf Patachich Lajos neje lön.

IV. Jánosnak (1702-ben) neje Darabos Anna volt, ettl két

leánya maradt : A n n a b. Orsich Bernátné , és Petronella Bedé-

kovich Menyhértné.

Ezekben I Boldizsár ága kihalt

I. Miklósnak fial. János szerze Pozsega vármegyében Nywno

várát. Neje kett volt: 1. nagyvölgyi és kilewdi Nagyvölgyi Anna, és

2. Ztréscmlejei Kata. Ezektl gyermekei : II. István, Ilona elbb

Rácz Jánosné , utóbb Andi Kozmáné, Anna ondódi Laki Ambrúsné,

és Erzsébet Raehay Miklósné.

II. István született 1576-ban; iG26-ban báni helytartó 1627.

ootob. 27-én lett királyi személynök , az volt 1629-ig ; a midn Po-

zsonyban meghalt. Neje volt pernouczi Bedekovich Borbála: ettl

gyermekei : III. Miklós, Vitális, ki magnóikul múlt ki, IV. I s t-

vún, és Ilona Ruchicb János zágrábi alispán neje,

IV. István Orehóexv Katával nemzé Ferenczet, kinek

els neje Parapatich N., a második turáni Gussich Maria-Anna volt

;

kiktl gyermekei lnek : 1. J a n k a , 2. J u 1 i a n n a Klára rendi apá-

') Pcth Gergely M. krónika 205 1.

2
) Wagner szerint Mtea. toro. LXS p. 210. Lásd egyébiránt róla Laus

pOiUiums. Perillustrii ac generofli doraini D. Adami-Antonii Patachicli He Z*~

jeoda, Ca).ilaaeiT!sjnnit'uíis
;
Kuuebri oratioae e^mplexa a i\. V. Antonio S í i e f

boc. J. Amio M. B. 0. 10
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czák, 3. Péter pálos szerzetbeU jelölt meghalt 1709-ben, és 4.

Márta elször Brajkovich Andrásné, másodszor Wiasingerné. har-

madszor báró Kulmer Ottoné*

III. Miklós született 1617-ben, egy lovas ezrednek és Szed-

riozko várnak kapitánya volt ,
]
) 1657-ben eladta kuzmiczi kastélyát

és sikadi udvarát a zágrábi káptalan eltt Gorup Györgynek. 2
) Meg-

halt 1674-ben. Neje három volt, az 1. Vragovich máskép mariassove-

czi Erdewgh Kata: a 2-ik nagy-tábori Rathkay Kata; a 3-ik sziave-

tichi báró Orsich Márta ; kiktl következ tiz gyermeke született : 1

.

III. János jesuita, bölcsészeti tudor, meghalt 1700-ban mint zágrábi

rector ; 2. II. L á s z 1 ó, kirl alább ; 3. Magdolna Zágrábban Klára

rendi apácza fejedelemn ; 4. V. I s t v á n , elesett a verovinczi csa-

tában 1685-ben
;
jegyese vagy neje volt ns Lutter Rozina, ákosházi

báró Sárkány özvegye. 5 II. Boldizsár, kirl alább. 6. Mátyás,
ki 1715-ben halt meg, nejétl Falusy Krisztinától fia szintén Mátyás
maradván 7. III. György, jesuita, utóbb boszniai püspök, meghalt

1716-ban. *). 8. Ilona, 9. Anna, és 10. Beatrix.
1L Lé szló Cillyben halt meg guta ütésben 1705-ben; els neje

Gorup Teréz , második Vragovich Bora; ezektl gyermekei : Í.Te-

réz, 1695-ben férjhez ment mariassoveczi Vragovich Ferenczhez, en-

nek halála után 1708-ban gróf Lamberg Józsefhez ; 2. IV. Miklós,
ki 1733-ban halt meg ; neje volt Patachich Prudentia ; 3. egy leány,

domokos rendi apácza a studeniczi zárdában. 4. VI. István, kinek

els neje kuriloveczi Malenich Izabella, a második báró Kulmer Anna-

Maria; 5. Rozi n a dombai Sily Miklósné ; 6. L á s z 1 ó , kinek neje a

RuefF családból való volt. Kik származtak az itt elszámlált tagoktól,

fiágon, azt táblázatunk nem mutatja ; ez ág báró maradt.

III, Miklósnak fölebb említett fia II. Boldizsár szül. 1663.

octob. 14-én. I. Leopold alatt 27 évig magyar kir. udvari tanácsom,

báróságot nyert, és Vercze vármegye fispánja volt. Meghalt dec.

9-én 1719-ben. Felesége Geréczi Teréz, meghalt 1722-ben. Ettl kö-

vetkez nyoloz gyermeke volt

:

a) Sándor, szül. 1697. febr. 13-án, beutazván Németországot,

Belgiumot, Angol és Francziaországot , 1719-ben nül vette a pfalzi

választó fejedelem udvarából báró Freinfeld M- Karol int. Gyermekeit

biztosan meg nem nevezhetjük. Zrebernik vármegye fispánja volt.

*) Adami Mss. Musaei nat. 4. lat. nro 182.

*) Oklevél a Széchenyi Cotlexben tom. XIII. a nzti múzeumban.

*) Irt egy munkát : „Ctfprfa collegü Jlfi;rico-Bosneas\s.
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b) Gábor Hermán szül. í 793-ban, pappá lévén, 1721-ben zág-

rábi kanonok, 1729. jun. 29-én szerémi püspök , 1731-ben püspökké

fölszentelve, 1733. febr. 6-án kalocsai érsekké és Bács vármegye fis-

pánjává lett. Meghalt 1745. dec. 5-én. J
) O kapott 1735-ben Sándor

és Lajos testvérével családja részére grófságot.

c) Lajos, 1735*ben gróffá lett.

d) Zsigmond jesuita volt.

e) Kázmér magnélkül halt meg.

f) Magdolna, g) Anna és h) Beatrix mindnyájan apá-

czák voltak Zágrábban.

Nem ismervén a mai nemzedéket, csak az eddig említettek nem-

zékrendjét közölhetem, a
) a mint következik :

I tábla.

Bertalan
1400. tájban

I. István
de Zaránd 1490

*"""

I. Miklós 1536
(zajezdai Herkfi Kata)

I. Péter, 1566.

elesett Szigetvárnál

(1. Geréczy Anna
2. Herkfi Anna)

I. Boldizsár
(Babonosich

v. Beuenuti Margit)

II. Miklós*

Erzsébet

(1. Novachich
Mátyás.
2 Melegk
György)

I. János
(l. Nagyvölgyi

Anna.
2. Ztreseir?ley

Kata)

Erzse
(Turóczi
György)

Felyf II. táblán.

II. Péter
1659.

(Cholnich
Anna)

II. János
1626.

I

III. István

t
Mózses.

Dóra Bora
(1. Peth Gábor. (Peth
2. Peth Zsigra.) János)

I. György
f 1621.

(Malenich
Anna)

i
A

1

György.

I. László
(Gereczi

Anna)
f

Anna
(Peth
Gergely)

Ádárr Pai 1709.

f 1680. glinai parancsn.

(b. OrsicU (1. Dombay
Aurora) Sily N.)

2. Skaricza Bora)
i

*
1

Zsuzsa
(gr. Pataehich Lajos)

IV. János
(Darabos
Anna)

Péter
pÚpO£».

Anna
(Vragovich
Bolditaár)

Anna
(b. Orsich
Bernát)

Petronella
(Bedekovich
Menyhért)

N..
apácza Lajbachban

Prudentia
(Pataohich Miki.)

•)- Katona, Hist. Colocensis eccl. II. 181-272.

*) Wagner Mss. tomo LXX. p. 240.
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II. t á b 1 a.

II. Utrin
sz. 1576. f 1629.

kir. személynök

(Bedékovicíi Bora)

ül. Miklós
szül. 1617. f 1674.

Szedriczko várkapit

(1. Vragovich Kata.

2. Ratkay Kata.

3. b. Orsich Márta.

I. János, ki az I. lábiám.

(1. Nagyvölgyi Anna)
2. Ztresemley Kata)

Ilona

(1. Rácz János.

2. Andi Kozma)

Anna
(ondód

i

Laki Ambrus)

Erzae
(Rachay
Miklós)

Vitális Ilona

f (Ruchich János)

IV. Isiarán

(Orelióoty Kata)
i

r
•

Ferencz
1. Parapatich N.

2. Gussich Mária A.)

Janka Julianna Péter Márta
apácza. apácza. panlinus (1. Brajkovich Andr.)

t 1709. 2. Wissinger
3. b. Kulmer Ottó)

III. János II. László Magdolna V. István U.Boldizsár Mátyás György ~>&
jesuita

tl700.
f 1705.

(1. Gorup
Teréz.

2. Vrago-
vich Bora)

apácza
fejed.

asszony

elesett

1685.

( Lutter
Rozina)

bzüI. 1663.

1 1719.

veröczei

fispán
báró lett.

f 1715. boszniai

(Falusi püspök
Krisztina) f 1716.

? 2.
M

Mátyás.

(Geréczy Teréz)

Sándor
az. 1697.

1735. grót
(b. FVein-
feld Kata)

Gábor
sz 1698.

-f-1745.
kalocsai

érsek.

Lajos N W Magdolna Anna Beatrix
gróf 1735. <%'

{ apácza k.

(Patachich |
Zsuzsa) o

a.

O- +

Teréz 1695.

(L Vragovich Fer.

2. gr. Lamberg
József)

IV. Miklós
fl733.

(Patachich
Prudentia)

i £ n
b. Ádám

sz. 1717. f 1784.

kalocsai érsek.

VI. István

(1. Maleních
Isabetla.

2. b. Kulmer
Maria A )

Roziua László
(dombai (Ruef

Sily Miki.) N.)

Meg kell még említenünk a bárói ágból IV. Miklós nak Pata-

chich Prudentiától 1717-ben Zajezdán született fiát Ádámot, ki szin-

tén papságra lépvén, utóbb tinnini czimz. püspök , kanczellariai eiadó

tanácsos, 1759 ti nagyváradi püspök, bihari fispán, 1776-tól pedig

kalocsai érsek, szent István rend nagykeresztese, val. b. titkos taná-

csos s a hétszemélyes tábla ülnöke volt, meghalt 1784. jul. 19-én. f

)

') Katona História Colocensis Ecclesiae II. 347.-393.
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A táblázaton álló grófi ágból Lajos, kinek neje Pataohich Zsu-

zsanna volt, 1760-ban cs. kir. tanácsos, Vercze vármegye fispánja.

Verkovecz és Rakovecz örökös ura volt. Ennek tán fia gróf Patachich

János, ki 1760-ban a horvátországi báni tábla ülnöke, 1770-ben már

Körös vármegye fispánja, és cs. kir. kamarás.

A táblán álló Sándor nak volt tán íia azon gróf Patachich Ist-

ván, kinek Vragovich Borbaiától fia Ferencz 1770-ben cs. kir

kamarás , es a dalmát , horvát , tótországi helytartó tanács tanácsosa

volt, és kinek fia volt gr. Patachich Bertalané század elején (t8I0.

1815.) a báni tábla ülnöke, cs. kir. kamarás éa Pozsega vármegye fis-

pánja volt. Meghalt 1820. el*5tt. Özvegye gr. Patachich Eleonóra még

1832-ben is élt.

Bertalannak tán test-

vére volt gr. Patachich
Fridrik, ki 1812 ben a

Ludoviceára 10 ezer forin-

tot adományozott.

A család grófi czímere

—mint itt a metszvény mu-

tatja—négy részre OvSztott

paizs, egy közép koronás

kisebb vérttel,melynek kék

udvarában jobbra dlt hor-

gonyon a szerencse isten-

nje áll , két kiterjesztett

kezével maga fölött rózsa

szín fátyolt tartva , mely

derekát is elfedi. A na-

gyobb paizs 1. és 4. arany

udvarában kiterjesztett

szárnyakkal egyfej fekete

sas áll, kifelé fordított fej-

jel ; a 2. és 3. vörös udvarban egy egy jobbra néz, ketts farkú arany

oroszlán ágaskodik , els lábait ragadozásra nyújtva, A paizst kilencz

ezüst gombú arany korona fedi. A paizs két oldalán zöldell boros-

tyán-ág virít ; alul elvágott végok keresztbe helyezve. *)

*) Adami Scuta gentil. toroo IX.
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Patak család (Néhol Patanecz.) Trencsin vármegye nemesi

Összeírásában találjuk 1666-ban Trencsin városában Patanecz néven;

mint a Teszléry család egyik ágát. Patak András pedig 1721-ben

ugyan csak Trencsin vérmegyében Drskóczon lakott. ')

A Patak család 1697-ben I. Leopold királytói nyert armalist,

melynek alapján Patak János, Pál és Ádám 1721 május 3 1-én

kelt nemesi bizonyítványt nyertek Nyitra vármegyétl.

Pataky család. Szabolcs vármegye nemessége sorában áll.

Már a legrégiebb idben találunk e családnéven férfiakat , a nélkül

hogy azokat a Szabolcs vármegyei vagy más él Pataky családhoz

mérnk számítani. Ilyen Pataki Demeter, kirl oklevélben ol-

vassuk . hogy 1345-ben Kuthun falut a Hernád folyam mellett a sze-

pesi káptalannak engedé. *)

Nógrád megyének 1597. évi jegyzkönyvében találjuk említve

nemes Pataky Jánost.

Zemplin vármegyében szintén a nemesek sorában áll a Pataky

család. s
)

Ugyanazon megyében 1672-ben több mások között Pataky Já-

nos fejére is, mint Tököly hívére, jutalomdíj tzetett ki. *) Ugyan

csak Tököly seregében szolgált Pataky Péter is 1680-ban. 5
)

Pataky család. Bihar vármegyében lakott a múlt század

végén Pataky János, N.-Várad városának sok évig jegyzje, s több

családok ügyvéde, a
) ki 1792. jul. 26-án I. Ferencz királytól nyert

czímeres nemes levelet ; mely els nejétl Mátyus Juliannától szüle-

tett ílára Pataky Józsefre, úgy második nejétl Vörös Katalintól 7
)

származott gyermekeire Mihályra, Jánosra, Antalra, és Te-
réz, Cecília és Klára hajadon leányaira és ezek utódaira is ki-

terjesztetett.

Ezek közül M ihály 1807-ben Bihar vármegye eskütje volt. Neje:

Verner Jakabnak és Ribiczei Erzsének leányok Verner Ágnes volt.

Czímerök négyfelé osztott paizs, az 1. és 4. osztály vizirányosan

ismét kétfelé oszlik , az alsó osztály üres ezüst udvart mutat , a fels

1
) Szontagh Dau. köz.1.

2
) Wagner Ánalecta Soepus/~
a
) Szírmay C. Zemplin not. top. 115.

*) Ugyan ott not. hiat. 234.

*) Ugyan ott not. top. 1 49.
fl

) B Vay h Német hivség 879- 880.
7
) Vörc* &*tat {nnak atyj<t Vdröfl MiUáJy, anyja Névay Katalin volt.

10
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kék osztályban derékig látható ketts farkú oroszlán ni ki , els jobb

lábával három arany búzakalászt , bal lábával egy piros fürt szlt
tartva. A 2* és 4. osztály vörös udvarában jobbról balra rézsútosan fe-

hér szelemen vonul le, két oldalról egy egy arany csillag ragyog. A.

paizs feletti sisak koronáján vörös ruhás, zöld hajtókás kar könyököl,

három arany kalászt tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüst-

vörös,

Pataki család. Erdélyi család, Sárospatakról származott Er-

délybe, elbbi neve Bojsza volt. Els ismert törzse Péter, kinek

nejétl Bonyha Katától született fia István 1630-ban költözvén Er-

délybe, ott kolosvári polgárrá lett. Tle ivadéka ily renddei szár-

mazott :
2
)

I. István
16*38,

(Körösi Anna)

Kata
(Butyka György)

II. István
1-1710.

görgényi lelkész.

(1. Miskoiczi Judit.

2. Nagy Kata)

Bora
(Tolnai István)

István
sz. 1677. f 1766.

magyarosi pap.

(Zilahy Krisztina)

ÍT Dániel 1760.

(Vásárhelyi Éva)

I. Sámuel
t 1766.

orvos dr.

(Dalnoki
Mária)

Ferenez
(Kádár Zsuzsi)

Ferenez.

I. Dániel
(Kecskés Ilona)

Miklós.

Mihály

József. Mihály.

Mária Sára II. Sámuel
(Viski (Incze + 1804.

István) Mihály) orvos és tanár

(1. Verestói Erzse.

2. szathm^Pap Sára)

Anna
(Blási

III. Dániel
(Balog
Erzse)

J

Mózses

Sára
(Radnótfai)

IV. Sámuel. István

János.

IV. Dániel

b. szolnoki

alispán,

1862. fispán
(Bartos Anna)

Mihály III. Sámuel
sz. 1780. +1824.

t
•*• 1843. protomedicus András)

kolosvári fóbi ró {Mauks
(Titkos Róza) Zsófia)

£ % O tf Luizas^ :. (P^aki
g c r 2- Sándor)
n r* •

r
Anna
(Szabó
Kálmán)

V. Sámuel
orvostanuló

t 1820.

V. Dániel
orvos dr.

(Fölcs Amália)

Sándor
törv. tanácsos

(Konrád Emília)

Sándor. Sámuel.

*) Adami Souta gentilitia tomo IX
») Kvári L. Erdély nev. es. 201.
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A családfa élén álló I. Istvánnak fia II. István t.-szentgyörgyi,

utóbb görgényi lelkész volt, és egy családot alapított, mely a múlt

század elejétl mostanig Erdélyt nemzedékrl nemzedékre jeles orvo-

sokkal látta el. Ilyen volt

I. Sámuel, (szül. 1692. jan. 1.) mint tanuló gr. Teleki Ádám

nevelje; 1728-ban végezte a külföldi egyetemeken tanulmányait, elbb

dézsi, utóbb kolosvári orvos. Meghalt 1766, oct. 8-án vizkórban kora

75. évében. Irt orvosi munkát is.
J
) Pia

II. Sámuel (szül. 1731. mart. 20.) orvos tudor lett 1758-ban a

külföldön, s visszatérvén hazájába, orvosi gyakorlata mellett a kolos-

vári ref. kollégiumban a math. és philosophia tanára is lön. Meghalt

1804. gept. 10-én. Három kis munkát adott ki. *) Fia

III. Sámuel (szül. 1765. febr. 16-án) orvosi pályáját 1794-ben

kezdé meg. Szép tehetség és finom társalgó — jrja róla Kváry. A
himloltást kezdte meg Erdélyben. 1794-ben Kolos vármegye for-

vosa. 1812-ben országos forvossá neveztetett, majd kir. tanácsosi

czimert nyert; volt Erdély els forvosa, ki a fkormányszék ülései-

ben kezdé eladásait Meghalt 1824. május 7-én mellviz-kórban 59

éves korában. Irt két munkát 1. a skarlátról, és 2. az erdélyi ásvány-

vizekrl. Fia

V. Sámuel szül. 1797. nov. 14-én, szép tehetség volt , vegy-

tani értekezéseit párisi folyóiratokban közié franczia nyelven, még

mint orvos növendék, és mint ilyen halt meg 1820. május 20-án. Ha-

lála után testvére Dániel, ki már a fkormányszéknél elkezdte hi-

vatalos pályáját , tán hogy a család az orvosi pályán továbbá is képvi-

selve legyén , az orvosi tudományokra adta magát és 1820 ban orvosi

diplomát nyert; 1861-ben erdélyi forvossá neveztetett. Két mun-

kát is közrebocsátott , az egyik inanguralis értekezése, a másik a kole-

ráról 1832-ben jelent meg. Testvére

Sándor 1834-ben az erdélyi kanczellariánál kezdett hívatal-

kodni, 1843-ban fogalmazó, 1850-bau cs. kir. törvényszéki tanácsos lett.

A másik ágból, mely I. Dánieltlj le, s melynek D é z s lakfészke,

volt M ó z s e s , b. Wesselényi Miklós derék nevelje, kit Wesselényi

család sírboltjába temettetett. Mihálynak fia Jó z s e f 1794-ben a tarto-

mányi fbiztosságnál irnok. II. Dániel Bels-Szolnok vármegyének

egykor alispánja, majd (1854.) Dézs város fbírája, jelenleg (1862-ben)

az ideiglenes rendszer alatt B.-Szolnok vármegye fispáni helyettese*

*) Veszprémi Medicorom Biograph. III.

"2) Benk Tranaylv. gen. II. 275. 326.

10*
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Ennek fia Ferencz részint saját , részint „Mányai" álnév alatt a

lapirodalomban több ezikket közölt.

Pataki család. (Sárospataki.) Eredetileg ez is Magyaror-

szágról Sáros-Patakról származott Erdélybe; ott született már köz-

lök Pataki István 1641-ben. Tanulmányait Bánffy Dénes költségén

a belgiumi akadémiák látogatásával fejezte bé. Hazatérvén Kolosvá-

rott tanár , és Apaffy Mihálynak négy évig tanítója. Bánfy Dienest

fogságába is követte, s jelen volt 1674-ben Bethlen várában annak le-

fejeztetésén. Uj vallás követésével és terjesztésével is volt vádolva.

Irt egy munkát ,,E világ igazgatásának mestersége , mely száz jeles

Regulákban adatott el." Megjelent Kolosvárt 1681. 4r. Ajánlva Te-

leki Mihálynak. Meghalt 1693-ban. í
) Sírköve a kolo3vári temetben

— mint írják — ma is fenáll. Utódai közül több tanár és lelkész volt.

Dániel e század elején szász-lónai lelkész , fia J ó z s e f ügy-

véd, 1861-ben Kolosvár választott polgármestere, melyrl az ország-

gylés eloszlatása után visszalépett.

Pataki család. P. Mihály nyerte II. Leopold királytól

1791-ben a czímeres nemes levelet, mely szerint czímere függlegesen

kétfelé osztott paizs , a jobboldali ezüst udvarban vörös oroszlán , a

baloldali vörös udvarban ezüst oroszlán ágaskodik egymással szemközt,

és mind a kett els jobb lábával kivont kardot tart. A paizs fölötti

sisak koronáján pánczélos kar könyököl, arany markolatú kardjára tö-

rökfej van tzve. Foszladék jobbról és balról ezüstvörös. *)

Pataki csal áil Alapítója P. M i k 1 ó s , kit 1800-ban I. Fe-

rencz király nemesített meg ily czímen el , a rendes keresztvágással

négyfelé osztott paizs 1. és 4. ezüst udvarában hármas zöld halmon

fekete medve ágaskodik hátulsó lábaira felállva , és els jobb lábával

kivont kardot tartva ; a 2. és 3. kék udvarban zöld térrl három szál

liliom nyúiik fel, mindeniken egy kinyílt fehér liliom virág pompáz. A
paizs fölötti sisak koronáján két kiterjesztett fekete sasszárny között a

leírthoz egészen hasonló medve nyúlik fel, kivont kardot tartva. Fosz-

ladék jobbról ezüstvörös, balról ezüstkék. 3
)

Pataki család. (Désfalvi.) Küküll megyében lakozik. Máté
megyei fbiró 1702. juh 6. uj adományt vesz. *) Sándor 1815-ben

f
) Magyar írók II. 245.

*) Ugyanott.

*) Adami Scuta gentíl. tomo IX.

•) Krtvári L. Erdély nev. ca. 260.
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Küküll vármegye alispánja , és az unitáriusok kükülli megyéjében

egyház-felügyel

.

Az utóbbi idkben Károly kir. pénztánok , testvére József
fkormányszéki hivatalnok volt.

Ezeken kívül még több Pataki nev család is létezik Erdély-

ben A székelyeknél már 1462-ben fember volt Pataki Antal. ')

Pataki Pálnak leánya Mária 1695-ben halt meg. *)

Pataki Antal szabó mester Lúgoson, Hányad vármegyétl

1 845. május 23-án nyert nemesi bizonyítványt , és azt Krassó várme-

gyében lakta helyén 1847. aug. 4-én kihirdettette.

Pataki'alvy család. Erdélyben a székelyek közt találjuk

Patakfalvy Kelement 1505-ben, mint szckbirót, ésPétertaz ud-

varhelyi consti'utioban, hol gyorsaságo s-nak is neveztetik. 3
)

Patay család. (Baji.) Szabolcs vármegyei eredet régi csa-

lád, mint azon megyei Báj helység leírásánál egy atatistikusunk *)

irja, és a nevezett helységnek — melyrl elnevót vette, most is

birtokosa.

A család idvel több ágra oszolva , több megyébe , nevezetesen

Szatmár, Ugocsa, Pest. Bihar vármegyékbe terjedt el.

A múlt század elején élt közlök Patay S á m u e 1 , ki több bir-

tokot szerzett, nevezetesen 1755-ben nádori adományt vitt Ugocsa

megyei Bekény helységbeü részbirtokára. h
) 1765-ben Szatmár me-

gyében a szennyesi pusztára stb. Neje volt Szuhay Erzsébet, ki 1765-

ben halt meg, s kivel 35 évi házassága után következ családfát alkotta

;

I. Sámuel
1755.

(Szuhay Erzse f 1765.)

Ferencz 1. József 1770. 1819. Erzse Pál.

-
"

(Fáy Kata) (í. Darvas Zsuzsi. (Beleznay Miliály)
2. Fáy Bora)

József 51. Sárauel Bora Mária Pál I. István Kata
(Fáy Zsuzsi) (Bározay (Gáspár t diószegki (Pogány az. 1779. (Rhédey

Zsuzsa) Pál) Erddy Zsuzsi) f 1852. Ferencz)

111. Sámuel
' h**z]6) Szabolcsi

sz. 1799. oct. 2.
*hsP- * k(

í
ve*

N
Abauj v, követ Allosvay Polexmia)

és alispán. Folyt. köt. tápon.

Kállay, Székely nemz. 88. és 275.
2
) Bárányi, Halotti beszédek.

a
) Kállay id. h. 275.

*) Fényes, Geogr. szótár I. 68.

5
) Sairmay C. Ugocsa 122.

•) Szirraay Szatmár várm. II. 19. 20,
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I. István, ki az eUbln lapon,

az. 1779. 1 1852.

Szabolcsi alisp. s követ
(Uosvay Polexina) _________

II. István László I. András Jolánta Piroska Kata Hermina
honv. ezredes f fl861.nov. 22. (1. Borbély (leveleki (Zoltán (Oláh
1861, képvisel (Dolinay Mihály Molnár János) Mihály)
(1- Tnssay Teréz) 2. Zoltán Ágost.)
Teréz. Mihály)

2. Xállay
J[

' Gyula Aa&rás Polexina Kata.

f (Török (Szepessy
Gabriella) Gyuia)

E családfán álló I. Józsefnek fia I. István (szül, 1 779-ben,)

Szabolcs vármegyének els alispánja , országgylési követe, insurrec-

tionalis ezredes és he!?, hitv. egyházmegyei fgondnok volt. Meghalt

1 852-ben. Nejétl nagy-ilosvai ílosvay Polexinától született gyermekei

közül II. István volt honvéd ezredes és 1861-ben országgylési

képvisel. Ennek testvére L András meghalt Debreczenben 1861.

nov. 22-én kora 50. évében , eltemettetett Madán a családi sirboltba:

Fia András 1862. máj. 11-én vette nül Török Gabriellát.

II. Sámuelnek , ki 1808-ban a Ludoviceára 2000 frtot adott, *)

fia III. Sámuel szül. Csekeházán 1799, octob. 2-án, 1842-bea Abauj

várm, másocL 1846. óta els alispánja és követe is volt.

Egy másik ágnak töredék nemzékrende következ

:

László
(QttJikÉva)

Ferencz László.

Julianna László. Ferencz. Kristóf.

(Benkó
József)

A baji Patay család Zemplin vármegyében már a XVII. század

végén feltnik, a midn Patay János a Tököíy híveitl vissza nyert

megyei pecsétet a vármegyének 1686-ban átadta, 3
)

Rákóczy II. Ferencznek Patay Sámuel biztosa volt , és ennek

parancsára duíatia fel 1705-ben Tokaj várát. s
)

Zemplin vármegyében e század elején birtokos a család Tarczal,

Zombor, Bodrog-Keresztúr, Szeghi és Legyes-Béoye helységekben. *)

*) 1808 : 7. törv. ez.

*) Szirmay C. Zemplin. not híst. 2f>5.

*) tTgyan ott not hist. 2S9. not. top. 139.

*) ü^yan ott aot. top. 153. 158. 176. 178. 231.
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Szatmár megyében birtokos e század elején Kis-Mada, Csáholy,

Sándor, Kocsord, Gyrtelek helységekben ; Patay Mihály Vetésen. 1
)

Borsod megyében Patay Gergely 1761-ben a bábonyi barna-

hegyi szljét eladja Kossuth Györgynek. *)

Patay család. Törzse Patay János, ki 1614. aug. 10 én II.

Mátyás királytól nyerte czímeres nemes levelét. Váljon nem ugyan

egy-e ezen család a felebbi baji Patay családdal, nem tudjuk.

Az említett Jánostól eredt Patay János, ki Pozsony várme-

gyei Szigeth -Miklósról Pest megyei Krösre költözött. Ennek testvére

Pozsony tnegye eltt nemességét 1776-ban pör utján igazolta, és arra

1781-ben kir. megersíti leiratot nyert.

A Krösre költözött János ily családfát alapított :

Patay János
1770. Újban

József

Sámuel % Pál Ferencz
N.-Körösön 1811. Krösön Körösön

1828. 1811. 1SU.

A végnemzedék közt álló Sámuel 1811-ben Pozsony várme-

gyétl nyert nemesi bizonyítványát Pest megyében testvéreivel együtt

ugyan azon évben kihirdetteté, 1828-ban pedig maga nevére Nógrád

vármegyében is publicáitatta.

Patai család* Erdélyi család. Patai B. János m.-bogáti,

utóbb szászvárosi ref. lelkész. Egy munkát adott ki angolból fordítva

magyar nyelven ily czím alatt : „Lelki igazgatás a betegségben és a

halál árnyékában." Utreoht 1710-ben. 3
)

Patasovicli család. Gömör vármegye nemes csaiáda.

1755-ben Patassovich Mátyás Nógrád megyében a kétségte-

len nemesek közé Íratott. Valószínleg ennek leánya Éva Darva3 Pál

neje 1760-ban.

Patlia család, (Malomsoki.) Gyr vármegyei kihalt család.

Malomsoki Patha Mihály 1479-ben királyi ember volt. 4
)

Patlió család. (Magas-marti.) Szatmár vármegyében van

Pathóháza helység , hajdán Magosmart nevet viselt j ezt a Pathó

család törzse 1260-ban nyerte királyi adományban. 5
)

*) Szirmay Szatmár várm. II. 92. 106. 113. 116. 117. 120. 135.
2
) Okirat.

*) Benk J. Tr&nsylvania gen.
4
) Teleki Hunyadiak kora XII. 88.

*) Fényes Geogr. szótár III. 205.
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1460-ban magasmarthí Pathó István királyi ember (homo re-

gius) volt Mikolay Lászlónak Charnavoday Egyed elleni perében.

1547-ben Pathó Menyhért magasmarthí részjószágában uj

királyi adoraánynyal megersítetett. a
)

1581-ben Szatmár vármegye Pató Menyhért ellen egy atya-

fia részére Magosmarthon tett erszakos foglalás miatt ítéletet hoz. *)

A Pathó család legutolsó tagja Pathó Anna Kun Dávidné, még

e század elején (1807.) élt és birtokos volt Pathóházán. 3
)

A családból többen viseltek megyei hivatalt, igy 1610— 15-ben

Pathó Ferencz Szatmár megyei alispán veit. Ugyan elbb 1605-

ben adórovó (dicator.) *)

Pathócsy család. Lásd Patócsy.

Paíhy család. Pathy Miklós 1579. nov. 1-én Báthori Ist-

ván erdélyi fejedelemtl nyert czímeres nemes levelet, mely 1722-ben

B.-Szolnok vármegyében hirdettetett ki. *) *

Pafhy család. (Vagy Patyi.) Vas vármegyei Kis- és

N agy-Pa ty helységrl vette nevét és hajdán azt birta is. Nemzék-

rende kihalásáig következ

:

Patyi N.

Miklós
1559.

Farkas
154S.

András

Miktós
1

Mihály

Mihály
1596.

Imre

Mihály
1601.

Bálint

Margit
1580.

Benedek

András
1580.

Gergely
1580.

István

160.1.

János 1607

Tamás. Ilona.

György
(BalogZsnzsi)

Erzse
1636-1659.

(1. Bibrik Péter.

2. DömÖlky
György 1676)

András
(Szemezel Bora*)

Zsigmond

Jrtihály

István.

1636.

f

Ilona Bora
1636-51. (Terestényi
(Retkes Ádám)
Bálás)

Zsuzsa
(Törjék Ferencz)

1856.
i

Törjék Mária

(1. Mogyoróösy Ádám.
2. Keresztúry István)

Imre

Mária
(Niczky
János)

a
) Szirmay Szatmár vármegye II. 307.

z
) Mnzetuni kézirat foí. lat. nro 2340.

8
) Szirmay Szatmár várm. II. 307.

*) Ugyan ott I. 129. 137.

5
) Az eredeti armalis Szatmár vármegye levéltárában van.
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E családfa Rimanóczy Antalnak Niczky Antal ellen Kis- és Nagy -

Paty iránti kir. táblai perébl van véve ;
5
) s miután a nevezett hely-

ségek Vas megyében vannak, és P a t y-nak iratnak, a családnév is —
noha a genealógián Pa th y-nak irva fordul elé, bizonyosan szintén

P a tyi -nak mondatott ki. Vasvármegyében különben fels-ri Pa-

ty i nev család is él, vagy élt; egyike lévén a Fels-ór helységre

158 2-ben uj kir. adományt nyert családnak.

Az eiéadottak állván . miután Komárom megyében Path nev
puszta létez, igy vulószinúleg errl neveztetett, s a Patyi családtól kü-

lönböz volt azon család, melybl Pathy Miklós 1616-ban nevezett

Path pusztán egész neme? udvartelkét Markházy Mártonnak zálo-

gítá el.
a
)

Patkó család. Veszprém vármegyében találjuk a XVIL szá-

zadban ; 1639-ben Pirithben osztozik.

Patkó Mihály és János 1751. febr. 8-án Veszprém várme-

gyétl vett ki nemesi bizonyítványt*

Nógrád vármegyében Patkó János 1778. január 1 1-én Pálíal-

ván birtokrészét zálogba adta Horváth Pálnak.

1749. mart. 20-án Patkó István szegénységi bizonyítványt kap.

Heves vármegyében Hevesen lakott Patkó Mihály, kinek fia

István szül. 1730. mart. 13-án. Ennek utódai Korén laktak s laknak

tán most is, nemességük igazolását 1846. táján ily nemzékrendi töre-

dék mellett keresték

:

István
fmm^ —*..

,

Albert István

István f. Ferencz. Imre. István. János. Jónás.

Patkós család. (Tornai.) Közlök Mátyás Alsó-Fejér vár-

megye adóiró biztosa, 1815. köri megyei táblabíró, s utóbb N.-Enyed

város tanácsnoka.

Patócsy család. (Eperjesi és Kecskeméti f.) Szerepét leg-

inkább János és I. Ferdinánd királyok korában játszta. Eredetét nem
ismerjük. Elónevét a hajdán Arad megyében fekv E p e r j e s rl (ma
puszta Békés megyében) veszi, mely hajdán Iregd-nek is nevezte-

tetett. Utóbb Recskemétrl irta a család elnevét.

Els ismert törzse a Patócsy-aknák Bertalan, ki Dormányi
Miklósnak fogadott fia volt, és ettl kapta örökbe 1492-ben az alaty-

a
) Lásd geneal. auth. I.

*) Fényes Komárom várm. 132.
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tyányi, kéri és jáno9hidai részbirtokot bevallva a jászói konvent eltt; *)

utóbb e birtokra 1535-bei^uj királyi adományt nyert, és azokba a bu-

dai káptalan által be is iktattatott. 2
) Nevezett Patócsy Bertalan

1505-ben Arad vármegye követe volt a rákosi országgylésre. 8
)

Bertalannak két neje volt, és ezekti két fiát ismerjük, az egyik-

tl M i k 1 ós , a másiktói János született

János, ki egy 1511. évi okmányban egregius Joannes Pathó-

ezy de Eperjes alias Iregd neveztetik , ugyan e szerint beiktattatott

Arad vármegyei P a 1 e 1 e s e helységbe, melyet tle miután Haraszthy

Ferencz elfoglalt, ezt mint erszakos foglalót megidézteté. 4
) 1 536-ban

megosztozván testvérével I. Miklóssal 5
), az erdélyi birtokokat

nyerte , míg I. Miklós nak Kecskemét stb. jutott. Mindkét testvér

de Kecskemét irta elnevét. Jánosnak neje Kabos Margit volt,

gyermekeit nem ismerjük, legalább még 1536-ban nem voltak gyer-

mekei. Ugy látszik, egyik fia volt György, ki mint Békés Gáspár

híve 1575-ben nótáztatott 6
) utóbb javai egy részét vissza nyerte.

I. Miklós, Bertalannak — úgy látszik— Czibak leánytól való

fia, ki 1534-ben Czibak Imre haláláért Grittin boszút állott. 7
) 1536-

ban osztozván meg János testvérével a kolosmonostori cotivent eltt,

Fels-Tökti birtokának felét, és lgricznek pedig negyedét Erdélyben

Doboka vármegyében átadja Öcscsének Jánosnak , ki viszont ezekért

neki cserébe adja Pest megyében kecskeméti és jánoshidai, Heves me-

gyében pedig kéri és alattyáni részbirtókait j magszakadás esetében

egymásnak a kölcsönös örökösödést biztosítván. 8
) Miklósnak felesége

Bethlen Erzsébet, 9
) Bethlen Miklós leánya volt , ennek jogán elfog-

lalta Bethlen várat , és azt fiai Boldizsár és Ferencz is birták,

de idvel vissza szállott a Bethlen családra. Fiai voltak : Ferencz,

Boldizsár, Gáspár, Miklós, Lajos és tán Bernát is,

leánya Margit elbb Ábrahámfty Istvánné utóbb Kochfy Györgyné.

a
) Kövesdy Processus fam. Földváry p. 151.

) Ugyanott 152.

•) Katona Hist eritic. XVIII. p. 425.

*) Fábián Arad várm. 249.
5
) Hornyik János Kecskemét város története 1. 219.

«> Bethlen Wolph. Hist. H. 378. és Kemény Cap. Albeus. 232.

*) M. Akad. történelmi tár IL X. p. 53.

8
) Horayik J. Kecskemét város I. 219.

•) 1539-ben nejéül Kata. olvasható Fábián Arád várm. 7. lap, tán té-

vedésbl J ?
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Nevezett fiúk mindnyájan Izabella pártján állottak, miért L Ferdinánd

által htlenségi bélyeggel sújtatva, magyarországi jószágaik 1556—

58-ban elkoboztattak.

Ferenez született Arad megyei A.-Eperjesen, Izabellának

egyik legmegbizottabb titkos tanácsosa volt. i55Ö-ben — úgy látszik

Gyula vár kapitánya volt, midn t az ármányos Martinuzzi elfogatá és

Váradra viteté, azonban innen csak harnar kiszabadult, és 1551*ben

már részt vett Lippa ostromában. Izabellához mind végig ragaszko-

dással viseltetett, és ennek érdekében mindég erélyesen mködött.

Ezér^ eujtá t többi közt I. Ferdinánd jszágvesatéssel, és 1556-ban

testvéreivel Gáspár, Miklós és Lajossal együtt elvesztett Kecskemét

város egész fele részét Liszti Jánosnak adományozta- ') Ferenez Bé-

kés és Zaránd vármegye fispánja volt 1543-ban, 2
) és bírta Gyulát s

több hozzá tartozó falut is. Élt még 156ö-ban is. Leánya Z s ó f i a Be-

bek Györgyhez ment férjhez.

Boldizsár, Ferencznél idsebb testvér, 1554-ben Erdélyben

Izabella részére felkelést rendezett , de Dobó álial elnyomatván, Beth-

len várában ostrom alá fogatott , honnan tisztes föltételek alatt szaba-

dult meg Öcscsével Ferenczozel együtt. 1556 ban már I. Ferdinánd

mint hozzá hségtelennek kecskeméti birtokát Vizkelethy György-

nek és Jakabnak adományozta, 3) 1564-ben Zaránd vármegye fis-

pánja volt.

Gáspár birt Bihar vármegyében Í3 Nagy-Mi hálvon , szintén

Izabella híve volt , ezért testvérével együtt úgy a kecskeméti *) vala-

mint az alattyáni és jánoshidai jószágokat s
) htlenségi bélyegen el-

veszte, és I. Ferdinánd azokat másoknak adományozá; noha 1560-ban

Bernát és Boldizsár testvéreivel tiltakozott a leleszi coavent

eltt azoknak eladományozása ellen. 6
)

k családfa következ

:

Hontrik **. k I. 223.

*) Mogyoróssy J. Gyula Hajdan és most 176.

•) Hornyik ide h. 222.

*) ^gy%n ott 223.

5
) Kövesdy Procesaius Fam. Földváry p. 1.52.

•) Hornyik Kecskemét 226.
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Bertalan

1492.

1505- Arad követe.

(1. Czibak N. ? 2. N. N.)

I. Miklós
1536.

(Bethlen
Erzse)

2-tól Jáno*
1536.

(Kabos Margit)

Boldizsár Ferencz
zarándi fisp. Békés és

1564- zarándi föisp.

Gyulai kapit.

1541)- 1560.

Gáspár Miklós
1558. 1560. 1558.

(Forgách
Magdolna)

Lajos Bernát Margit
1558. 1560. (1. Ábraháraffy

István.

2. Kochfy
György)

Zsófia

(Bebek György)

Lehoczky még egy ágat említ , melybl Albertnek fia Ke-

lemen, ennek fia György 1583-ban birta S.-Patakot , s kihalt,

leányai Haller Istvánhoz és Csáky Pálhoz mentek férjhez. J
) Ezen

említett György tehát egy személy lehetett a felébb említett

Györgygyei.

Úgy látszik— a család végs ivadéka — Ferencznek leánya Pa-

tócsy Zsóíía, pelsczi Bebek Györgyné volt, kit mint Szadvár hs véd-

nójét ismer történelmünk. 2
)

ZempHu vármegye ozímerievelcs nemessége sorában Szirraay

még e század elején is említ Patóchy családot, 3
) mely azonban az

eperjesi Patócsy-akkal bizonyosan serami vérséges Összeköttetésben

nem állott.

Patolcs család. Patolcs András 1684. octob. 21-én Apaffy

Mihálytói nyert czímeres nemes levelet , mely azon évben az erdélyi

országgylésen és Marmaros vármegyében kihirdettetett. *)

Patrubány család. 1759-ben nemesítetett meg M. Terézia

királyasszony által.

Czímere következ : a paizs kék udvara a fels jobb oldali szeg-

letbl az alsó baloldali szegletig rézsútosan húzott ezüst szelemen ál-

tal, melyen három egymás után repül vadgalamb (vagy vércse) lát-

szik, kétfelé osztatik j a fels udvarban négy római arany pénz ragyog,

az alsó udvarban zöld téren daru áll fölemelt egyik lábával keresztet

tartva, csrében aranykeresztet emelve. A paizs fölötti sisak koronája-

*) Lehoczky Stemniat. II. 298.
2
) Lásd életirását Losoncai PhÖnix 111. kötetében e munka szerzjétl.

*) Szirraay C. Zemplin not. top. 115.

*) Szatraár vármegye levéltárában van az eredeti armalis.
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ból két kiterjesztett kék sasszárny lebeg, mindeniken két két arany

pénz ragyog. Foszladék jobbról aranykék , balról ezüstkék. *)

A Patrubány család fészke Erdélyben Erzsébetváros, hol

1794-ben Márton a az. kir. város fbirája, Gergely ugyan annak

pénztárnoka, Antal ugyan ott esperes és plébános volt, 1815-ben

György ugyan ott pénztárnok.

1787-ben István a m. és erdélyi udv. kanczellariánál szám-

vev tiszt.

Patrubány János Krassó vármegyének aljegyzje, és tábla-

bírája Békés vármegyétl 1807. aug. 4- én kiadott nemesi bizonyítvá-

nyát Krassó vármegyében 1812. jul. 20-án kibirdetteté. E János
kibalt.

Pattantyús család. Ismeretes közlök Bálás, ki 1552-

ben Temesvár alatt vitézkedett , hol egy törökkel párbajt vív ; ekkor

elfogatik,de megszökik. 1575-ben a székelyek hadnagya és Békés Gás-

pár híve. Tán testvére Pattantyús T a m á s. ki Temesvár alatt esett el.

Erdélyben jelenleg is van hasonló nev család „danczkai" elnév-

vel, mely hajdán állítólag Ál gy u s névvel élt és székely eredet. Is-

meretes közölök néhai Pattantyús Emánuel keresked volt, Özve-

gye Zakariás Mária, meghalt 1858-ban. Fia 1. Antal Kolosvár egyik

vagyonosabb polgára , volt keresked, 1848-ban fleg Beöthy Ödön

kormánybiztossági idejében hazafias áldozatairól ismeretes. Meghalt

1850 ben. 2. Lukács, kinek gyermekei Margit és Antal, 3. J a-

kab, kinek neje Theil Anna; 4. János; több helyen birtokosok.

Családfájuk igy áll :
2
)

Emánuel
(Zakariás Mária)

Atrtal Lukács Jakab János.

1850. él j861. (Theil

Hilargit. AntalT"*
Anüa)

Patvarczky család. (Ivánkái.) Nyitra megyei kihalt ne-

mes esalád. Patvaróczky Gergely 1548-ban Nyitra megyei Ilmér

helységben volt curiáját elzálogította Dóczy Miklósnak, 3
) Ugyan ot-

tani elpusztult curiáját 1650-ben szintén Dóczy Miklósnak vallotta be. *)

íratott a család Patvarócz y-nak is, e néven Anna 1559-ben

magyarbéli Bosnyák Ambrusnak volt felesége.

s
) Adami Scuta geatü. tomo IX.

*) Török A. közlése szerint

*) Szentbenedeki Convení protoc. B. p. 130.

*) Ugyan ott protoc. B. pag. 193.
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Patyánszky család. (Viszáki.) Krassó vármegyei adoraá-

nyos nemes család ; a nevezett megyében V i s z á k (vagy Vizág) hely-

séget Milenkovits Patyánszky Bálás nyerte királyi adományban

1832. július 27-én, és adományos nemessége azon megyében 1835. ja-

nuár 24-én kihirdettetett.

A család jelenleg is birja V i s z á k helységet, továbbá Reme-
tét,Birnát és Szatumikót.

Balásnak fia G y ö* r g y , ennek fiai István, Mihály, Elek,

hadnagy, Bálás tengerész , S z i ) á r d a külföldön tanult.

Jelenleg csak aPatyánszky nevet viselik.

Családfái kimutatásuk ez

:

Bálás

1832.

György

István. Mihály Elek Bálás Szilárd.

katona. tengerész.

Patyi család. Lásd Pathy.

Pauer családok. Három Pauer nemes családot ismerünk.

Az els rendbeli 1722. évi július 11-én III. Károly királytól

nyert czímeres nemeslevelet Pauer Mátyás ésPerencz szemé-

lyében, J
) czímere a paizs kék udvarában ágaskodó ketts farkú orosz-

lán, els jobb lábával három szál kinyik fehér virágú liliomot tartva.

A paizs fölötti sisak koronáján pánczélos kar könyököl , kivont kardot

villogtatva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

A második rendbeli 1798-ban I. Ferencz király által Pauer
József személyében nyert czímeres nemes levelet. Czímere négy

részre osztott paizs, az 1. és 4. kék udvarban ezüst kereszt látszik,

négy ága között egy egy ezüst csillag ragyog; a 2. és 3-ik vörös ud-

varban arany oroszlán ágaskodik , els" jobb lábával buzogányt tartva.

A paizs fölötti sisak koronáján két arany szarvas-agancs között pán-

czélos kar nyúlik fel , kivont pallóst tartva. Foszladék jobbról ezüst-

kék, balról aranyvörös. 2
)

A harmadik rendbeli nemes Pauer család szintén 1798 -ban I.

Fereocz király által Pauer Mihály és János személyében emelte-

tett czímer-leveles nemességre. Czímere négy felé osztott paizs, az 1

.

és 4-ik arany udvarban zöld téren kék nadrágos, kék hajtókával díszí-

tett szürke kabátos fekete kalpagos katona áll , oldalán kard-hüvely

*) Collect. herald nro 326.
2
) Adami Scuta gentil. tomo IX.
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lóg, kivont kardját jobb kezében tartva : a 2. és 3-ik vörös udvarban

ezüst oroszlán ágaskodik, elsjobb lábával buzogányt tartva. A paizs fö-

lötti sisak koronájából két kiterjesztett fekete sasszárny között, melyek

mindenikén egy egy ezüst kereszt ragyog , pánozélos kar nyúlik fel,

kivont pallóst tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. ')

Úgy látszik — e két utóbbi család a czímer-basonlóság után Ítélve,

rokonságban áll.

Pauer család Fényes Geographiája szerint Tolna vármegye

nemessége sorában ál), azonban melyik e három közül?—azt meg nem

határozhatjuk.

Pauka család. Pauka Mihályt 1717-ben III. Károly ki-

rály emelte magyar ozímere3 nemességre. 2
)

Czímere a paizs kék udvarában zöld téren álló, piros lábú fehér

galamb, piros csrében zöld ágat tartva. A paizs fölötti sisak koroná-

ján szintén olyan galamb áll , két kiterjesztett fekete sasszárny között.

Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Paukcr család. Heves vármegye nemessége sorában említi

Fényes Elek Geographiájában.

Paukovich család. (Senkviczi.) si fészke Pozsony várme-

gyében Nagy-Senkvicz , hová a család eldÖdei Horvátországból tele-

pedtek le 1550-ben; és ott volt lakhelyük a XVII. század végéig.

A család sei közül egyik, kinek keresztnevét nem tudjuk, 1566-

ban Veszprém vár védelmében vett részt a török ellen, egy másik s:
Paukovich Miklós 1659-ben Senkviczen plébános volt. 3

J

I. Leopold király korában élt Paukovich Mátyás, ki seinek,

különösen atyjának nyomait követvén , érdemeinek tekintetbe vételé-

vel nevezett király által maga és neje Várday Erzsébet, úgy gyerme-

kei .János s Klára és ezek utódaira nézve is 1684. sept. 17-én uj

czímeres nemes levéllel adományoztatott meg.

A czímer, — melyet a család ekkor nyert, és melyben a hold és

csillag az söknek a törökök elleni hadjáratokban szerzett érdemeit

jelezi, — mint a metszvény ábrázolja, egy fenálló hadi paizs, mely a

jobb oldali fels szegletbl rézsútos vörös szelemen által három ud-

varra oszlik, a vörös szelemen jobb oldalán arany koronás magas szikla

emelkedik, mely felé egy, hátra felkondorítoft ketts farkú arany

a
) Adaml Scuta gént 11. tomo IX.

*) Collect. herald, nro 563

•) L. Kolinovicli, Vita et gesta Ms. az egyetemi könyviárban. pag. 12.
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oroszlán siet, els, fölemelt jobb lábával arany keresztet tartva ; a paizs

fels kék szegletében arany csillag, az alsó kék szegletben pedig növ
arany félhold ragyog. A paizs fölötti sisak koronáján ezüstös fehér

daru áll , fölemelt jobb lábával egy kövecset tartva , az éberséget je-

lezve. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

A család Pozsony me-

gyébl utóbb, a XVIII. szá-

zad els felében Gömör vár-

megyébe telepedett, Pauko-

vics Jánosnak szamosszeghi

Petók Erzébettöl született fia

József által , ki szentkirály*.

Pletrich Annával nemzé többi

közt fiát I. Andrást
Nevezett I. András

Gömör vármegyénél közpá-

lyára lépvén , mint jele* te-

hetség és nagy törvénytu-

dományú férfiú 1764-ben ne-

vezett vármegye fjegyzje

lett ') , és viselte e tisztet

1769-ig. Megházasodván nül
vette szántói Szabó Lászlónak Gömör vármegye alispánjának leányát

Szabó Krisztinát, kitl következ hat gyermeke született: 1.

László, kirl alább. 2. Anna Urbányi Ferencznek Gömör várrae-

gye fügyészének neje. 3. Erzsébet hamvai Darvasné, kihalt. 4.

Magdolna Csernyus Antalné. 5. Zsuzsanna és 6. J a n k a , el-

haltak Meghalván Szabó Krisztina , Paukovich I. András másod-

szor is megnsült , feleségül vévén brezoviczai Bugarin Horváth Ju-

liannát, kitl született fia II András, kirl alább.

László, I. Andrásnak legidsb fia, szintén a szántói Szabó csa-

ládból vett feleséget, kivel azonban csak 1811. évig élhetett, miután

ez ido* tájban meghalt ; három leányt hagyván maga után , kik közül

az egyik : Julianna sánk falvi Fodor Pálhoz , a másik Sebe Mihály-

hoz, a harmadik Kornis Józsefhez meut férjhez. És igy íiágon László

ága kihalt.

II. András szintén Gömör vármegyénél kezdé hivatalos pá-

') Bartho!oin»eide» C Gömör. p, 7ft5.
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lyáját, hol azt 1816-ban mint fszolgabíró végezte be, miután a követ-

kez évben kivált a törvény-tudományban alapos éa széles ismeretei-

nél fogva a kir. tábla birájává* neveztetett ki. í 820-ban királyi taná-

csosi czíraet nyert. Meghalt széklakheíyen Tibában 1823, évi dec. 6-án.

Neje kett volt , az els gr. Pletrioh Apollónia
,
(gróf Pletrich László

tábornok leánya) , kitl született Ga Ferencz; második most is él

neje , illetleg Özvegye négyesi báró Szepessy Anna ,
(báró Szepessy

Sámuelnak Batta Máriától szülelett leánya, a néhai b. Szepessy Ig-

nácz pécsi püspök nvérej) kitl születtek Mária és Anna leányai.

Paukovics Ferencz lakott Tibában, meghalt 1847-ben. Özve-

gyétl szendri Török Magdolnától csak leányai maradtak: Petro-

nella ésClementina.

Paukovich Mária péchuj falusi Péchy Eugennek 1855 óta öz-

vegye , meghalt 1860-ban; hagyván maga után fiait Péchy Lászlót,

Eugent és Bélát.

Paukovich Anna, els férjének gróf Stahremberg Guidó kapi-

tány és máltai r. lovagnak kora halála után 1837-ben másodszor

férjhez ment Magyarországban is honfíusított glogowieczi Glogowszky

Lajos, cs. kir kamaráshoz , ') kivel jelenleg Lembergben él, édes ha-

záját és annak nyelvét a távolban sem feledvén , mindketthez forró

ragaszkodással viseltetik. Utóbbi férjétl két leányuk él Oktavia
és Vilma.

A családfa a XVII. század végétl kezdve következ -

Paukovich Márton
1684.

(Várday Erzse)

János Klára
1684. 1726. 1684.

(Petók Erzse)
r A ""

i

József
1740.

(Pletrioh Anna)

1. András
GömÖr v. fjegyz 1764 -9
(1. szántói Szabó Krisztina.

2. brez. Bogarin Horváth Juli*)

i
A-

Folyt. köv. lapon

*) Glogovszky Lajosnak els neje gróf Stadnícln Terézia csill. ker. hölgy

volt, kitl leánya Glogovszky Julianna 1844-ben grót Potocki Istvánhoz ment

férjhtz

11



lift Pauler.

I. András, ki az elbbi lapon.

GöraÖr v. fjegyz 1764—9.
(1. szántói Szabó Krisztina.

1. brez. Bngarin Horváth Júlia)

l-tl László

1 1811.

(szántói

Szabó N.)

Anna
J786-

t 1818.

(Urbány
Ferencz)

Erzse f Magdolna Zsuzsi. Janka.
fDarvasné) (Csernyus f f

Antal)

Orbányi Mária
(Gelie Károiyné)

Fánny N. N.
(Fodor (Sebe (Kornis
Pál) Mihály) József)

1-tl Ferencz
lak. Tibában
mhalt 1847.

(szecdri Török
Magdolna)

2-tól Mária
f 1860.

(Péchy
Eugen
1 1855 )

2-tól II. András
kir. tan és kir.

tábl. ülnök

f 1823

(1 gr. Píetrich

A pollonia

2. b Szepessy
Anna)

Anna
Lembergben lak.

fi. gr, Stahrem-
berg Guido

2. Glogoarsky
Lajos cs k. kam.

Petrone 'a. Clementina. ,

Glogovszky Octavia és Vilma.

Ugyan e családból, úgy látszik Józseftl eredt Paukovics

Márton, ki 1795—1816 ban élt, és a szantovai és apatini kir. kincs-

tári urodaírnak ügyésze ve t. Egyetlen fia Pesten mint tanuló halt meg.

Paukovich Pálnak neje Makay Anna volt 1818-ban; de

ez is magnélktil halt meg.

Jelenleg a Paukovics családból csak leány-ágon P. Anna Glo-

govszkyné asszony és Pauko rics Ferencz két leánya Petronella és

Klementina élnek.

Pauler család. Eredetileg pozsonyvárosi polgárcsalád , ne

mességét I. Ferencz királytól r yerte, ki 1817. dec. 3-án kelt és Pest

Pilis-Solt vármegye 1818. nov. 17-ki közgylésén kihirdetett czíme-

res levele által Pauler Anta. - 'szül. 1759.) a magy kir. udv. ka-

mara számvevségi tanácsnokát azon érdemei tekintetébl , melyeket

magának mint Pozsony sz. kir. városának hivatalnoka (1777—1786),

utóbb az egyesült országos, majd magy. kir. udv. kamra* számvevség-

nél nnt annak számvev tisztje , kiadója és tanácsnoka fleg több

kamrai biztosságok alkalmával , a török hadjárat alatt pedig (1788)

mint a slavoniai tábori tartományi biztosság fogalmazója szerzett , és

általa fiát ifj. Pauler Antalt (szül 1785 ) a magyarországi cs. kir

fhadi kormányszék fogalmazóját, magyar nemességre emelte. *)

A nemesség szerzje a magy. udv. kamra 1825-ben al-, 1829-ben

fszámvevje lett (Rationum magister): e hivatalban I. Ferdinánd

által 1532-ben els kamarai számvev mesterré nevezett Péterváradi

J
) Az eredeti czira. levél fierint.
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Balásnak (Blasius de Varadino Petri) harminczkettedik utódja ; — és

Ötvenhat évi szolgálata után 1833-ban nyugalomra lépvén, magyar

kir. tanácsossá neveztetett. Meghalt 1846 május 19-én. Fennevezett

fia ifj. Antal utóbb (1829.) cs. kir. tábori hadtitkárrá, a dalmát or-

szági fhadi kormányszék közügyi eladójává és irodaigazgatójává

in, és 1846-ban nyugalmaztatván, 1847. octob. 7-én Budán meghalt.

Nejével Markovics Teréziával, Markovits Mátyás kir. tanácsos és

jogtudós leányával nemzett gyermekei

:

Tivadar (sz* 18 16.) és J a n k a ; amaz elbb a zágrábi és gyri
akadémiában (1838 - 1848) jelenleg a pesti egyetemnél nyilv. rendes

jogtanár, egyetemi nagys. rector, és magy. akadémiai rendes tag.

Deréky Sarolta nej évei nemzett gyermekei: Gyula (szül. 1841) ki-

nek nevét már eddig Í3 a történelmi irodalom terén több, — szép

reményekre jogosító értekezések alatt olvashatni, — és Gizella.

A család czímere ,
—

mint itt a metszvény ábrázol-

ja, — egy fenálló hadi paizs,

melynek alsó része hegyes

csücsbe végzdik, s mely ren-

des keresztvágással négy ud-

varra oszlik: az 1. és 4-ik

arany udvarban egy vörös kö-

tés könyvön fekete egyfej

sas áll . csrében meztelen

kardot tartva ; a 2. és 3 ik kék

udvart középen egy vizirá-

nyos vörös szelemen metszi

kétfelé, a szelemen fölött két,

alatta pedig egy arany osillag

ragyog, amott a két csillag

között még egy növ félhold is fénylik. A ^úzs feletti nyitott sisak

koronáján két kiterjesztett fekete sasszárny között szarvaival jobb felé

fordult félhold ragyog. Foszladék jobbról aranyfekete, balról ezüstvörös.

Pauli család Pauli József 1718-ban HL Károly m. ki-

rálytól nyerte czíraeres nemes levelét. *)

Czímere a paizs kék udvarában jobbról vörös ruhás, balról pán-

ozélos kar, könyökben meghajolva, s egymással átellenben arany mar-

r
) Coliect herald, nro 503.

IV
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kolatú kardot villogtatva. A paizs feletti sisak koronájából pánczélos

és sisakos vitéz nyúlik fel, sisakján vörös toll leng, balkezével olda-

lán kardját fogja, jobb kezével egy balra lobogó vörös zászlót tart,

Foszladék jobbról ezüst vörös, balról aranykék.

Paul feh család . Nemesség szerzje Paulieh Ferenez
ki 1799-ben I. Ferenez királytól czímeres levelet nyert, Czinaere ke-

reszt vágással négy részre osztott paizs, de alóirói fölfelé még egy

piramis féle ötödik ezüst udvar ékeli be magát, melyben zöld téren

füles bagoly áll ; és azon kivül a paizs közepén vizirányosan egy hul-

lámzó folyam vonul át; az 1. és 4-ik vörös. udvarbari zöld téren arany

koronából kiemelked oroszlán els jobb lábával kivont kardot tart ; a

2. és 3*ik kék udvarban egy felfordított V. alakú ezüst szelemen áll,

fölötte jobbról balról egy ezüst csillag, alatta egy fehér kereszt ra-

gyog. A paizs feletti sisak koronáján pánczélos kar könyököl, kivont

kardot tartva, mely alatt ezüst csillag fénylik, két felül két kiterjesz-

tett sasszárny áll, a jobb oldali vizirányosan félig kék, félig ezüst, a

baloldali ellenben félig ezüst, félig kék. Foszladék jobbról arany vörös,

balról ezüst kék. J
)

Paulikovics család. Borsod megyei nemes család; tagjai

közül többen viseltek megyei hivatalt. így László 1839-ben fbiztos

fszbirói czimmel, másik László ugyan akkor al szolgabíró; Pál
szintén akkor alügyész volt.

Tán e család ivadéka P. La j os is, ki Huszton Máramaros me-

gyében született 1832-ben, és kinek neve a szépirodalmi téren is

feltnt. *)

Paulovicz család. (Kis-jeszeni.) E család egyik ágazatáról

már aJeszenszky család ismertetésénél e munka V. köt. 342. lap-

ján értekeztünk ; nevezetesen azon ágról, mely bárha szintén P a u 1 o-

vicztól ered, kis-jeszeni Jeszenszky-nek iratik, nemesi bizonyítványa

szerint a Paulovicz név csak a néptl ragasztatván reájok Turócz

vármegyében si fészkökben.

Az itt közlend adatok szerint azonban a kis-jeszeni ág valamint

ozímerre, úgy eredetre nézve is a nagy-jeszeni Jeszenszky családtól

különböznek tnik fel. Ugyanis a kis-jeszeni Paulovicz (így) csa-

lád törzse Mihály 3
) volt, ki Jámbor Ádám nev öcsosével 1521-

') Adatni Scuta gentil. tomo IX.
2
) Magyar Írók II. 249.

*) Tán Miklós, mert a velem szintén közlött okirati kivonatban M i k-

lós áll, nem pedig Mihály, mint az alább következ jegyzetben olvashatni
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ben Turócz vármegyében Kis-Je9zen nev helység fele részére kis-je-

szeni eló" névvel, II. Lajo9 királytól adományt és egyszersmind az alább

következ czímert 1
) nyerte.

Ha a fenébb nevezett Mihály vagy Miklós már csak ugyan

az 152l-ki oklevélben Paulovícz néven fordul el, úgy nagyon

természetesen már elbb ennek atyja vagy valamely Pál nev sérl
ragadt e név a családra, holott eleddig azon véleményt tápláltam,

hogy a család régiebb neve Jeszenszky volt és a Paulovicz név

csak is a XVII. század táján azon Mihályra alkalmaztatott volna

elször, kirl e m V. kot. 342. lapon mondók, hogy Paulovicz nak

is neveztetett, így említvén azt a Turócz megyei 1753-ban kelt nemesi

bizonyítvány is.

Bár miként eredt legyen a Paulovicz név, bizonyos az, hogy a

C3alád egyik ága Turócz vármegyébl Veszprém vármegyébe neveze-

tesen Mibályházára telepedett, állítólag a XVIL század elején : való-

sággal Veszprém vármegyébe találjuk a XVIII. század elején kis-je-

szeni Paulovicz Mihályt, ki Turócz vármegyétl 1717. évi íebr.

22-én nyert nemesi bizonyítványát Pápán 1739. jun. 6-án hirdetteté-

ki. 2
) E Mihálynak fia lehetett Paulovicz I. An d r a s, kinek fiai Pál

Mihály és László Veszprém vármegyétl 1751. febr. 18-án nyer*

tek nemesi bizonyítványt. 3
)

Fenébb nevezett I. András nak említett három fián kivül a

Békés megyébl nyert családfa szerint még András és József
nev fiai is voltak, ki ama 1751 -ki Veszprém megyei nemesi bizonyít-

ványban nem említetnek és igy csak is Í75L után születtek, vagy ér-

tek törvényes korba. *)

') Ez oklevél ide tartozó szavai ezek : „Praeterea itt idem N i c o 1 a u s

Pauiovytz et fráter ejus Adamus Jámbor ad cxhibenda uobis et saerae

ooronae aoatrae servitia prcmctiores, aiaerioresque reddaníur, baee arraa sea no-

bilitatis insígala, videlicet : scutum fcriangulare coiorú saphirei, ejus unaua par-

tém campus gramineus vestit, in quo homo operi aecinctus dextra tenet securíiü

supra caput adducíam
,
perenssurns eadem amam, quain currentem in campo

apprehendisse et sinistra tenoré visiíur. Quae omnia doeta artific-is maim etarius

depieta et in fronté praesentium literarurú effigiata suní, aniroo deliberato datnus,

donamus etc, etc,

*) Veszprém megyei jegyzkönyv. — Az eredeti adománylevél és egyél

okiratok állítólag 1739. után a gróf Zichyek palotai levéltárába tétettek ie,

S
) Ugya* ott.

*) A békés megyei családfán I. Andrásnak atyjául János tétetik, ki 16Ü0-

ban élfoek iratik, mi azonban képtelenség. Szintén ezen adat szerint I. Andrásnak

volt testvére Pál, és ennek fia M i h á 1 y is=
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I. Andrástól kezdve a családfa következleg sarjadzott le

:

I. András
1717.

Pál
1751

Mihály

JL751.

Sándor.

László II. András
1761. (1. ns Szgyényi

Mária.
2. ns Viasz Erzse)

József
* . .

András. István.

Biharban.

2-tel József
szül. Pesten 1754.

Békés várm. fszbiró
(Pethes Mária)

Erzse. Anna. Kata.

Gábor
tz. 1800. dec. 20.

(Stnmmer
Krisztina)

ina
sz. 1802.

Karolina
sz. 1805.

XPethes Imre
ÁrokBzálláson)

József

sz 1808. f 1853.

volt rmester.

Ilka Béla Ida
sz. 1833. sz. 1839. sz. 1844.

(Fónagy Károly)

Áz e csaláfán álló II. Andrásnak két neje volt; 1. Ns. Szögyénys

Mária 2. Ns. Viasz Erzse, *) kitl fia József szül. Pesten 1754. febr.

14-én ; törvény tudományt végezvén, Békés megyében, hol nemessé-

gét 1777. évben kihirdetteté, mint megyei aljegyz nyert alkalmazást a

Józsefi rendszer alatt, utóbb pedig sok ideig Békés megyének fszol-

gabirája volt. Meghalt Szarvason. Nejétl Pethes Máriától két fia s

két leánya maradt Egyik íia József volt rmester ntlenül halt

meg 1853-ban ; másik él fia Gábor (szül. 1800. decz. 20.) letévén

az ügyvédi vizsgálatot, Békés megyében esküd ti hivatalt nyert 1826-

ban; utóbb szolgabirói ozímmel ruháztatott fel. 1837-ben a gróf

Wenckheim é3 Szentgyörgyi Horváth családok fügyésze, s nevezett

megye táblabírója lett ; s ez utóbbi minségben törvényszéki bírásko-

dásban is részt vett 1849-ig. A forradalom utáni ideiglenes állapotban

a cs. kir. megyei törvényszék elnöke lett, melyet a másik ideiglenes

szervezkedésig folytatott, is, azóta pedig mint ügyvéd s több uradalom

jogigazgatójfe Gyulán tartja lakását. Nejétl Stummer Krisztinától gyer-

mekei: 1. Ilk a (szül. 1833. oct. 2.) Fónagy Károly erd-gyaraki birto-

kos neje. 2. Béla (szül. 1839. máj.. 6.) a Békes-Csanád megyei es. kir.

fnökségnél volt irodai gyakornok ; és 3. Ida (szül. 1844. aug. 19-én.}

A család czímere a paizs kék udvarában zöld téren álló férfiú,

ki jobb kezével feje felett egy ütésre készült fejszét tart, másik kezé-

vel a mezn iramlása közben megragadott dámvadat tart.

*) Ennek atyja pesti polgár Viass Ádám, nagyatyja Viasz András Zala

megyei esküdt volt.
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A kis-jeszeni Faulovicz család azon ágából, mely protestáns val-

lású, s melyrl e munka V. köt. 342. lapján volt említés, a szintén ott

említett Mihály Turócz megyei jeszent születés, tudós evang. lel-

kész volt, ki 1 670-ben Vittebergában egy tudós vitatkozást is tartott,

a sz.-mártoni iskola igazgatója lévén, 1675-ben a protestánsok üldö-

zésékor a pozsonyi vész-törvényszék elé állítatott s vallásához rendü-

letlen ragaszkodása miatt gályára Ítéltetett. *)

Paulovics család. Paulovics János* 1791-ben II. Leopold

királytól kapja czímeres nemes levelét ; czimere négy részre osztott

paizs, az 1. és 4. vörös udvar közepén egy vizirányos arany szelemenben

arany markolatú kivont kard fékszik ; a 2. és 3-ik kék udvarban ma-

gas zöld balmon ezüst egyszarvú áll, els jobb lábát fölemelve ; felette

arany csillag ragyog. A paizs feletti Sisak koronájából ezüst egy-

szarvú emelkedik ki. Foszladék jobbról aranyvörös, balról ezüstkék a
)

Pauly család. Pauly András nagyszombati polgármester

1765 ben M. Terézia királyasszony által nemesítetett meg 8
)

Czimere egy vizirányosan hullámzó fehér folyam által két részre

osztott paizs, a fels re3Z függlegesen ismét kétfelé oszlik, a jobb ol-

dali kék udvarban jobbról balra rézsútos ezüst szelemen három piros

rózsa fejet mutat, alatta és felette egy egy arany csillag ragyog ; a bal-

oldali ezüst udvarban széles vízben nádak közt egy nyakán átnyilazott

medve lépdel. A paizs alsó vörös udvarában egy szárazfa tkéjen, mely-

bl jobbra kinyúló ágon öt zöld levél látszik., fehér galamb üi , fejét

balra fordítva,^ és abban Öt arany makkal terhelt ágacskát tart. A paizs

feletti sisak koronájából két hat hat águ szarvas-agancs nyúlik ki,

mindenik agancson egy egy arany csillag ragyog, az agancsok között

vörös grif emelkedik ki, rajta vizirányosan három arany szelemen lát-

szik. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Pauly család. Pauly István sz. kir. Szeben város pénz-

tárnoka í 766-ben M. Terézia királyasszony által emeltetett nemes-

ségre. '.)

Czimere következ, a paizs egy jobbról balra húzott kék szele-

men által, melyen ezüst horgony látható, két, szegletes arany udvarra

oszlik, mindenikben egy-egy vörös csillag ragyog ; a paizs aljáról zöld

*) Bartholom&eides Memória Ungar. 170. és Schma! Turt'cz megyei tudó-

•ok a M. tud. Értekez 1862. IV.füz. 360, lap.

*) Ádarai Scuta gentiL tomo IX.
a
) Coileet herald, nro 237.

*) Ugyan ott nro 23d.
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téren az el térben egy magas zöldell feny fa nyúlik fel. A paizs

feletti sisak koronáján piros lábú és csr fehér galamb *) áll, szét-

terjesztett szárnyakkal, csrében olajfa galyat tartva. Foszladék jobb-

ról aranyvörös, balról ezüstkék.

Panman család (xömör vármegye nemes családai között

említetik Fényes E. Geographiájában.

Trencsén vármegyében az 1721. évi nemesi összeírás szerint

Pau in o n esaíád Oreohón lakozott. 2
)

JPaiimgarteii család. Paumgarten Bálint 171 5-ben ho-

nositatott. 3
)

S*ai*«os/Ie« család'. Paunovics Miklós 1794-ben I. Ferencz

királytól nyerte czímeres nemes levelét, mely szerint ozíraere" négy

felé osztott paizs, az 1. és 4, kék udvarban zöld téren egy várkastély

áll, tetején ez&Bt félhold ragyog, felette egy felfordított V alakú ezüst

szelemenen három vörös csillag látszik, a jobb oldali szegletben arany

nap, a balban arany csillag ragyog. A 2. és 3. udvar vizirányosan

arany és fekete részre oszlik, benne egy oroszlán ágaskodik feltestére

nézve az udvar színeivel ellenkezleg színezve, félig fekete, félig arany,

els jobb lábával kivont kardot, a másikban levágott törökfejet tartva.

A paizs feletti sisak koronájából két kiterjesztett fekete sasszárny

között félig fekete, félig arany oroszlán emelkedik ki, kardot és török-

fejet tartva a paizsbeiiekliez mindenben hasonló Foszladék jobbról

ezüst kék, balról arany fekete. *)

Paur család. (Kápolnai) közlök élt 1824-ben Antal több

megyék táblabirája, el nevét K á p o 1 n á ról írva.

K*8«as3í esaíád. (Obaba-Iungai) Pausz József újvidéki bíró

1810, a\?g. 10-én Bécsben kelt királyi adományt vett Kr&gaó megyei

Ohaba-Lunga helységre , melyrl szóló adománylevelét Krassó

vármegyében azon évi oetob. 25-én kihirdetteté.

Az adomány-szerznek íla István Krassó vármegye fbirája

volt, és jelenleg k birja Ohaba-Lungát. Ennek fiai J á n o s, K á l m á n

e& kír. törvényszéki segéd.

IPáiray csaláxl. Doboka vármegyében 1702-ben szász-eze-

gi birtokos, a jsó haszonban részesült. 8
)

a
) Az &rmalífc nzavai szerint „coluraba noemica" JSoé galambja.
2

: Szontagh Dáaiol közi.

*) 1715 évi 136. törv. ez.

*) Adami Scuía geutil. tomo IX.
5
) Hödor, Dcboka várm. 206*.
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Pavljk Család. Trencsin vármegyében az 1688. évi ne-

mesi Összeírásban mint Szedlicsnán lakozó fordul elÓ. *)

Pavty család. Zemplin megye czímerleveles nemes családai

közé tartozik. *)

Paxa család. Idsb Paxa András 1717-ben III. Károly

király által nemesítetett meg, 3
) armaiisa szerint czímere következ

:

a paizs vörös udvarában zöld téren hátulsó lábain ágaskodó, ketts

farkú balra néz arany oroszlán áll. nyakán nyíllal átütve. A paizs fe-

letti sisak koronáján kifeszített és nyíllal ellátott ív áll. Foszladék

mindkét oldalról aranykék.

Paxy család. Lásd Paksy cm.

Pays család. L Pats cs.

Payzos család. Zemplin vármegye czímerleveles nemes csa~

láda; birtokos ott e század elején M.-Í3ép, Kolbása és Kelecsény hely-

ségekben. 4
)

Pazar család. (Máskép K ö s z e r ö s) GömÖr megyében

Klenóczon élt Pazar máskép Köszerös Dániel kinek nejétl Katától

fia A n d r á s evang. lelkész elbb Nustyán , innen Taksonyban, majd

Ozdinbau, 1791-ben Csetneken. 6
)

Pazdicsy család. (Pazdtesi f.) Zemplin vármegye kihalt

srégi nemes osaláda , mely Pazdies váráról neveztetett , és mely az

A k us nembl (genus Myohk bártól eredt. Vele közös törzs a D e-

regnyei,Upory család is.

1315 ben Mihály mester fispán kapta Pazdich várát.

1421-ben Pazdichy vörös (Rufus) Miklós utódok hiányában,

örökösül fogadta a Semseyeket.

1435-ben néhai Pazdichy Mátyás Özvegye Orsolya, és fiai

Miklós és István és osztályos rokonuk Uporynak üa Imre ha-

tárjárást eszközöltetnek Pazdiesra nézve.

1461-ben már a Pa z d i c s i család birtokaiban nevezetesen Paz-

dies, Zuha, Újfalu, Mohar, Kraszna, Somogy és Szalók helységek fe-

lében Semsey Lászlónak fiai János és Vilmos uj adományezímen Má-

tyás király által megersítettek. 6
)

*) Szontagh Dán. közi.

f
) Szirm&y C. Zenaplin not. top. 115.

•) Collect. herald, nro 589.

4
) Szirmay C Zemplin. not. top. 115. 247. 248. 280.

5
) Stirroay Mem. Csetnek 130.

•) Sairmay C Zemplin. not. top. 91. 102. 373. 377. 379. és not. hist. lfe
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Pázmándy család. (Szómon és somod ori.) Komárom és Fe-

jér vármegye egyik nevezetesebb családa. Eredetérl és leágazásáról

a családtól adatokat nem nyerhetve , csak a kvetkez adatokra tá-

maszkodhatunk.

Már 1513-ban Paznandi Györgyöt a Krakóban tanuló ma-

gyar ifjak közt találjuk, *) ki valószínleg a Pázmándy család seinek
egyike volt.

A XVII. század elején élt Pázmándi Gábor, ki 1603-ban: Pe-
leletet irt Magyari Istvánnak az országok romlása
okairól irt köny vére* Nyomt. N.-Szombatban.

Már a XVII. század els fe-

lében Komárom megyében birtokos

volt a család. Egyik Pázmándynak

neje Blasy Katalin 1638-ban szerzé

a Farkas családtól az egész kömldi

pusztát. a
)

Egyik legnagyobb szerz-se

voit a családnak Pázmándy
György, ki 1672-ben az eldje

által szerzett kömldi pusztára Far-

kas Imrétl örök bevallást szer-

zett, 3
) noha ennek a másik testvére

Farkas Ádám ellentmondott. —
Ugyancsak Pázmándy György
1673-ban Gyárfás István és Mik-

lóslói megszerzé zálogjogon az apáthi pusztabeli birtokrészt *) Ugyan

6 nejével Csapó Zsuzsannával együtt 1671-ben megvette örök áron az

illet birtokosoktól az egész parnaki pusztát 1600 m. foriatéri 5
)

1717-ben Pázmándy Gábor határpert indított az Eszterházyak ellen

Nagy-Igmánd helység és Csépi pusztára nézve. 6
)

1737-ben Pázmándy István ellen a kömldi puszta iránt foly-

tatott perét Farkas Pál bizonyos peralku miatt' elvesztvén , miután

1743-ban némely Farkas örökösök részeiket b. Sándor Mihálynak el-

adták, 1744-ben a Pázmándyak nevezett báró Sándor Mihálylyal per-

') Regeatrura bursae Cracoviensis 28.
2
) Fényes Komárom várm. 155.

8
) Ugyan ott.

*) Ugyan ott 158.
s
) Ugyan ott I5ö.

6
) Ugyan ott 152.
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alkura léptek a kömldi birtok iránt. Ugyan ekkor egyességre lépett

a Pázmándyodaiad a nevezett báróval Stomor helységbeli , és S o-

ra o d o r i pusztai birtok iránt is, mely két utóbbi helyrl a család ado-

mány folytán elnevét irja, és melyben jelenleg is a gr. Sándor család-

dal együtt birtokos, *)

A Pázmándy család egyik tagja Ferencz 1705-ben Rákóczy

híve és Bercsényi egyik törzstiszte volt*

A Pázmándy család több jeles embert mutatott fel , igy a már

említett Gábor tudóson kivül Pázmándy S á m u e 1 ügyvéd s Fe-

jér megyei táblabíró a magyarok eredetérl roppant olvasottságot ta-

núsító, de a század akkori szelleme szerint gyümölcstelen szófejtegeté-

seken alapuló latin munkát adott ki Pesten 1786-ban. %
) Pázmándy

János magyar grammatikát irt 1794-ben. a
)

Többen megyei hivatalt viseltek részint Fehér , részint Komá-

rom vármegyében.

Fejér megyében Károly fszolgabíró, utóbb táblabíró volt.

Lakott Baracskán, meghalt 1826. évi jun. lí-én kora 49. évében. Ne-

jétl Bay Borbálától gyermeke nem maradt.

Komárom vármegyében Pál 1810. máj. 8-án másod alispán lett,

s az volt — úgy látszik — 1817-ig. *)

Ugyan ott kezdé hivataloskodását idsb Dienes (szül. 1781.

mart. 10-én Kömldön) már 1810-ben fszolgabíró egész 1817-ig
j

1828—1836-ig alispán; az 1825. 1830. 1832. és 1839. évi országgy-

léseken Komárom vármegyének jeles követe, és egyik jelesebb elle*

zéki szónok. 1837-ben a dunántúli reform, egyházkerület világi f«>

gondnoka. 1848-ban a m. minis terium alatt Fejér megyei fispán és

fels házi tag. Meghalt Baracskán 1854. febr. 1-én kora 74. évében.

Nejétl Pély Nagy Judittól fia ifjabb Dienes Kömldön született

1816. april 7-én. Eletiratából 5
) jellemzésére elég lesz e néhány sort

idézni : „Atyja nyomdokain járván , s annak vállain emelkedvén , már

els fölléptekor néhány fejjel nagyobb volt sok másoknál , s már ifjú

korában (1844. mart. 29-én máaod , 1847-ben els) Komárom megyei

') Fényes Komarom varai. 1. 187, 195.
J
) Czime: Schaediasmata praeludialia, cogiíatkmum ccnjecturaliam

circa originem , sedesqua antiquafl , et linguam uhro-mag&rum poputarum etc

Pest 1786.

•) Magyar Írók II. 260.

*) Fényes Komárom várm.

*) Lásd njabb ismeretek tára VI. 1—3. lap.
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alispán, és (1843. 1847-ben) országgylési követ és minfc ilyen, az or-

szág egyik kitnbb egyénisége lett.
c< Mint ellenzéki szónokot éles lo-

gieája, elmés polémiái, a külpolitikában jártassága tüntetek ki. Az

1 848—ki pesti nemzetgylés képvisel házának elnöke lett. utóbb par-

lamenti ügyessége miatt a frankfurti szövetségi gylésre egyik köve-

tül küldetett. Utóbb vissza jvén, békés elnöksége nem sokáig tartott,

a forradalom bonyoiultával septemberben már be volt végezve szerepe,

azontúl a szellemével ellenkez forradalmi hullámzásoktól távozva, ma-

gánéietet élt. Meghalt Fejér megyében Szént-Iványon 1856. jan. 24.

39. éves korában. Nejétl Domonkos Lídiától gyermekei a táblázaton

láthatók.

A táblázaton álló József szintén egyházkerületi világi fógond-

nok volt.

Ezen ágnak töredék nemzékrende ez

:

Pázmandy N.
r— "

1

János 1794. József
(baracskai Szcs egyház ker, fogóiul.

Teréz)

Károly Idsb Dienes
Fejér v. föszbiró sz. 1781. + 1854.

*T 1826. Fejér v fispán.
(Bay Bora) (Péiy Nagy Judit)

t
ifj. Dénes

sz. 1816. f 1856.
alispáli, követ.

(Domonkos Lídia)

Vilma Szeréna. Béla. Dénes. Gejza.
(Lónyay Ödön)

A másik ágnak töredék , nemzékrendéí képezi a következ

táblázat

:

Pázmandy N.

Lajos Eszter.

( Pázmandy N . )

Janka Karolina Lajos 1848. 61. Erzse

(Czike Károlyné) (Veghely Fejér v. föszbiró (Konkolyné)
Imrené) (ntlen)

IdÖsb Zsigmond 184 l-ben Komárom vármegye fsz.bírája.

Lajos 1844-ben Komárom vármegye alszolgabirája, 1861. f-

szolgabi rája volt.

Ugyan e családból származtak még : Pázmandy Erzsébet Ba-

lassa Péterné, Zsófia Baky Autalné. kik a múlt század végén és en-

nek elején éltek. +
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A család ozímere -— mint felébb a metszvény mutatja — a paizs

kék udvarában zöld tér felett hátulsó lábain álló medve, els lábait ra-

gadozásra kinyújtva A paizs feletti sisak koronáján egy zöld leveles

szálon három kinyílt liliom (vagy tulipán) szemlélhet. Foszladék

jobbról ezüstvörös, balról aranykék.

Pázmány család. (Panaszi f). A panaszi Pázmány család

a Hunt-Paznan nembl (genus) származik, ezt mutatja azon 1319-ben

kelt és Kithonicz jogtudós 1
) által eredetben is látott oklevél , mely

szerint I. Károly király Pázmány István kir. udvari apródnak, mivel a

tornán (bajvívó játékon) lándsájával három fogát kiüté, három falut

úgymint Póz s át, Somogyit és Somot adományozd. Ez okle-

vélbl kitnik, hogy nevezett Pázmány István mesternek atyja Ger-

gely fispán (comes) nagyatyja Mihály volt , ki a Hunt -Paznan

nemzetségbl eredett. 2
)

Nevezett helységeket Bihar megyében utóbb is birta a Pázmány

család még egyéb ottani birtokokkal, mint alább látni fogjuk. Ugyan-

csak Bihar vármegyében fekszik az elnevet adó Panasz helység,

mely az 1552. évi regestrumban Panaszttelek néven fordul el,

ma pedig Panasz mez néven a puszták közt találjuk. Azonban a

nemzékrendben az 1319-ben élt Istvántól kezdve szinte egy szá-

zadig hézag áll , melynek betöltésére a szükséges adatok még nem ke-

rültek napfényre.

Csak Zsigmoud király korában 1430-ban találjuk ismétPázmány

Pétert, ki Istvánnak unokája (vagy épen kisunokája) lehetett, cm*
lítetni, miután ennek fiai II. Péter, II. Mihály és András
1465-ben Mátyás királytól si jószágaikra uj kir. adományt nyernek. *)

Ezen három testvér *) közül csak András nak e két gyermekét

ismerjük, úgymint: Györgyöt, ki 1489. után magtalanul múlt ki,

és I. Ján o s t , ki Panaszt-telekrl irta elnevét. 5
)

I. J á n o s nak neje Artháudi Kata , a Gritti által boszúból kivé-

f
) Kithonicz : vDirectio methodica" ozim munkája elszavában, melyet

íeia-ben irt.

*) Fejér G. Codex diplomát, tonio VHI. vol. 2. p. 210 Mihálynak atyja

Lehoczky szerint Kozma volt volna.

*) Lásd Kithonicz id. h.

*) Ezeknek lehetett testvére azon Pázmány U 1 r i k is, ki 1453-ban mint
királyi ember elfordul a Thimáryak adomány-levelében Lásd Kaprina i Diplom
II. 201.

*) Budai Ferenez P. Ll 1 64. 7t
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geztetett Arthándi Pál és Kelemen nvére volt. Ettfll két íia maradt

III. Péter és I. Gáspár, mindkett Bihar vármegyének gazdagabb

birtokosai közül való. Együtt bírták Panasztteíek , Sz.-Márton-Ujiak,

Zomajom, Póssa helységeket egészen ; *) Péter ezenkívül bírt Okány-

ban, Fancsikán, Krtvélyesen, Vakon, Gyurán és Sereges helységben,

mely utóbbi azeltt Csibák Péteré volt. 2
)

I. Gáspárnak nejétl] Eoda Veronikától két gyermekét is-

merjük : Borbálát, ki elbb Balogh Ferencznek, utóbb nagymihályi

Eódönffy Jánosnak hitvese volt, és II. Gergely t , a ki ismét két

gyermek atyja lön , úgymint II. Gáspárnak, ki magnóikul halt

meg, és Annának, ki Széchényi Ferenczozel lépett házasságra.

III. Péter kétszer házasodott, els nejének nevét nem tudjuk,

második neje 1544-ben Csáky Katalin volt, elbb kusali Jakchy Já-

nosnak özvegye. Az els házasságból született fia Pázmány Farkas,
ki Váncsodi Margittól két leányt nemzett, az egyik Solymosyhoz ment

férjhez, a másikat nem ismerjük

III. Péternek második házasságából Csáky Katalintól születtek

gyermekei Borbála Toldy Gyergelyné , és Miklós, ki némelyek

szerint 3
) 1579-ben Bihar varmegye alispánja volt Ennek szintén két

neje volt, az els Massai Margit , a második Toldy Borbála. Am itói

született a hires IV. Péter bibornok-érsek . kirl alább, ez utóbbitól

pedig II. G y b* r g y. *)

IV. Péter, ki 1570. oot. 4-én született Nagyváradon, és ifjú

korában a ref. vallásról a kath. vallásra térve a jesuiták közé lépett,

1616. sept. 28-án már esztergami érsekké és 1629 ben bibornokká lett.

Egyháznagyi, alapitói , irodalmi és polgári érdemei t a magyar törté-

nelemben halhatatlanná tevék és sokkal ismeretesbek, hogysem itt

életrajzát adni kellene. 5
) Meghalt 1637. mart 1 9- én , eltemettetett

Pozsonyban a sz. Márton egyházban, honnan tetemei néhány év eltt

az esztergami basí likai sírboltba vitettek. Testvére

II. György, kinek a Bethlen Gábor hívei által jószágai elko-

boztattak, meghalt 1627. mart. 4-én, kora 45. évében
;
mint sírirata

J

) Bielek Majores Hungarorum 135 143. 142. 156. 157.

2
) Ugyan ott 127. 134

8
) Dercsik Joan. Serroo , dura reg. universitas k. bisseculareni memóriám

natalium guorum a Petro Pázmán 1836. celebraret Budae 1836. II.

*) Budai hibásan Miklósnak írja.

5
) Podhraczky J. Pázmány Péter élete. Budáo 1836
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mutatja. Egyetlen fia maradt II. Mi klós, ki fiatal korában jesuita

kívánt lenni, azonban ettl utóbb búcsút véve megnsült és gróffá

lett. Druszbiczky egy latin imakönyvet ajánlott neki. *) Neje hethesi

Pethe Rozina elbb orbovai Jakusich Irare özvegye volt ; kinek els

férjétl nemzett fiának gyámságát nem a legtisztábban kezelte , mely

miatt mint pazarló az 1659. évi országgylés 1 10. törv. czikke által is

megrovatott. Meghalt magnóikul , s igy benne a Pázmány család és

grófi czím is sirba szállt.

A család czímere a paizs kék udvarában zöld téren leng három

strucztoll. 2
)

A család származási táblája következ : *)

I. Péter
1430-

t
*

»

lí. Péter lí. Mihály András
1465. 1465. 1465. uj adom.

i
!—* " '

-
i

I. János I. György
1520. 1489.

'

(Árthándy Kata) f
III. Péter Gáspár
1552. 1552.

(1. N. N. (Boda Verona)
2. Csáky Kata 1544) ' « "

7T7> T1
3 ' Bora II. Gergely

(1. Balogh Fer.

2. Eödönffy János)

1-tl Farkas 2-tól Miklós Bora r

(Váncsody Margit) 1579. Bihar (Toldy
H- Gáspár. Anna

1 k in várrn.alisp. Gergely) t (Széchenyi

/Qi- n ík'a\ 1 MassayMarg.
' íerencz)

(Solymosyné) (N né)
2 . Tholdy Bora)

r
1-tl IV. Péter 2-tól II. György
sz 1570. t 1637. mhalt 1627.

"tÖ^ ' II. Miklós, él 1659. '

gróf lett.

(hethesi Pethe Róza)

bibornok.

Pázmány család. (Laki.) Komárom vármegyei törzsökös

nemes család. Osi fészkök Lak helység, honnan elnevüket is írják,

és hol már a XVI. században is birtokosok voltak.

1598-ban Pázmán Péter és Piroska Pázmán Gryörgy özve-

gye Lak helységbeli részöket elzálogítják Molnár Mihálynak. •)

') Kaprinai Mss. B. tom, XLI. p. 199.

*) L. Wagner Dec. III. a táblán.

•) Wagner Deo. III. 64-71.

*) Fényes, Komárom várm. 106.
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1615-ben Pázmán Ferencz Aranyoson részbirtokát Pál Já-

nosnak elzálogítja 1
)

1624 ben Pázmán Ferencz Szilasi helységbeli részét elzálo-

gítja Lrincz Györgynek, 1625-ben pedig Dencsy Gáspárnak 2
)

— 1638-ban Pázmán Ferencz, Pázmán Péterrel együtt Szilason

egy udvartelket elzálogosítanak Laky Mihálynak és Pázmán Ka-
talinnak; Mihály Györgynek, Szabó Tamásnak és Pázmán Mag-
d o 1 n á n a k. 3

)

1700-ban , midn Sándor István több nemesi telekben Ontopa,

Ns Olcsa , Szls , máskép Szovát , A.-Aranyos , A.-Bök puszták és fa-

lukban magvaszakadás czimen kir. adomány folytán beiktattatott, több

családok között ellentmondtak Pázmán Ferencz Örökösei is , és

Pázmán Lázár is,

1750-ben Pázmán János Laki István és Ferencz Lak helység-

beli birtok iránt Rth Sándor ellen ertlenit pert kezdenek. *)

A Pázmány család Komárom megyében jelenleg is birtokos Fé-

nyes szerint Lak , Aranyos , Bogya, Ekei , Füs . Ns. Olcsa, Szilas hely-

ségekben és pusztákban. 6
)

A család több tagja viselt megyei hivatalt Komáromban, az ujabb

idben T h a d é 184 l-ben alszolgabiró volt ; Z 8 i g m o n d , ki Aranyos

helységben szül 1800. sept. 7-én, 1844-ben fszolgabíró , 1861-ben

házi fpénztárnok volt.

Pécliy család. (Péoh-Ujfalusi, gróf és nemes.) Sáros megye

régiebb elkel adományos családainak egyike. Eredetét biztosan ki

nem mutathatjuk.

Barauya vármegyei Pécs városa több nevezetes embernek volt

szülfölde , köztök több olyannak , ki nevét is e városról irta, és ezek

közül nem egy családot is alapított. így Péosy Pált már 1404-ben

Dalmát, Horvát, Tótországok bánjául és sárkányrend vitézéül olvassuk.*)

1455-ben palothai Péc3y Bálás él, ós nyer a pozsonyi polgárok

részére Hunyady Jánostól ótalom-levelet. 7
)

') Fényes Komárom várni. 97.

*) Ugyanott 110.

•) Ugyan ott 110.

*) Ugyan ott 97.
5
) Ugyan ott 106.

fi

) Ugyan ott 96. 97. 99. 101. 106. 107. 110.

') Budai Fer. Hist. lexic. III.

') Teleki Hunyadiak kora X. 449.



1476-ban Pécsy Mihály a vasas lovasok hadnagya Pozazinnál

a török ellen harczol. J
)

1549-ben Péchy Farkas elkel vitéz, Bebek Ferencz mellett

Balassa Menyhért és Basó Mátyás ellen harczol, 1565-ben török fog-

ságból szabadul meg.

1610— 1622-ben Péchy György Nógrád vármegye szolgabi-

rája ;
2
) neje volt Kothon máskép Lázár Máténak 1603-ban Nógrád

megye szolgabírójának leánya Zsuzsanna, kitl csak leányai maradván,

ezektl a Nógrád megyei Aranyi és Zólyom megyei Rákóczy család

származott leány-ágon.

1619-ben Pécsi Simon Erdélyben Bethlen Gábor alatt kan-

czellár, kapta Sz. Erzsébetet, honnan elnevét irta ; némelyek

szerint pécsi származású pesti vargának vagy szcsnek fia. 3
)

íme, csak futólag is ennyi Pécsy nevezet egyént mutathatunk

fel a régiebb századokból is, a nélkül, hogy ezeknek vérségét, és nem-

zetségi származását ösmernk, a vagy épen a most is virágzó peoh-uj

falusi Péchy család seivel összeköttetésbe hozni tudnók.

Az itt tárgyalandó p.-ujfalusi Péchy családnak egyik tagja

iclosb Péchy G y Ö r g y 1643 táján irt rövid családi emlékiratában

sem találunk ezen család seirl 1530. évnél elbbi adatokat* Nevezett

György csakis satyjáig, azaz nagyatyjának I. Gáspárnak atyjáig

viszi fel eredetét. Szerinte tehát els tudható törzse az itt tárgyalandó

családnak Péchy László volt, ki Szigetb eleste után jószágai török

kézbe jutván, Erdélybe szakadt *)

Lászlónak három fiamaradt : I. G á s p á r és I. M á r t o n, és még

egy, kinek nevét nem tudjuk, de igen azt, hogy ez a lippaiUlimanbég

elleni csatában esett el.

I. Gáspár kir. udvarnok I. Ferdinánd alatt, kissebb követség-

ben is járt és Erdélyben valamint Lippánái is magát a török ellen meg

különböztette, 1555. jun. 20-án I. Ferdinánd királytól már mint elbb

') Budai id ni. III.

*) Nógrád ra. levéltár.

*) Lehoczky Stemmat. TI. 301.

*) Miután Szigethvára csak 1566-ban Zrínyi Miklós hs eleste után esett

török kézbe, habár a Péchy családbirtokok ez alkalom után vesztek volna is oda,

még is — úgy látszik — Péchy László elbb szakadhatott Erdélybe, és 1566-ban

mar tán nem is élt, miután 1552- és 1555-ben már fiai szerepeltek, st családjok

megalapítására lényegesen befolyó szerzéseket tettek, mint mindjárt látni fogjuk.
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m Péchy,

is nemes czímeres levelet nyert, *) mely szerint c/.ímere három részre

osztott paizs, melynek aljáról emelked sziklán holló ül, repülni ké-

szül szárnyakkal már a vörös osztályban, az alatta s felette lév osz-

tály kék szin lévén. A paizs feletti sisak koronáján szintén a holló

lévén látható. — Ugyan csak ez I. Gáspár kapta Márton test-

vérével együtt Sáros megyében Újfalu helységet is kir. ado-

mányban, mely falu késbb a családról Pécs-Újfalunak neveztetett

s a családnak si elnevévé lön. lett a családnak is terjesztjévé,

neje nagyluchei Dóczy Máriától született gyermekei által , miután

testvére I. Márton, ki egy ideig, Lengyelországban Báthorí Istvánt

szolgálván, honnan hazajvén, Újfaluban mag nélkül halt el.

Miképen sarjadzott ie a család I. Gáspártólj a következ

táblázatok mutatják:

I. tábla.

László
JSrdélvbe szakad

I. Gáspár
1555.

gyulai kapitány
(Dóczy Margit)

I. Márton
1555- 1560.

t

Miklós

t ifjan -

II. Gáspár

U- Sutlia

Zsófia.

2. Görgey
Zsuzsa)

I. János
a szebenielc

megölték.

1. Zsigmond
kamarai
tanácsos

(Usz Margit)Idsb I. György r
1643. Folyt. IV. lábián,

István I. Pál

f ifjan. 1623.

(Bornemisza
Kata)

f
-/w

1

Folyt. V. táhlán.

-r—

1-tl II. György
Sáros v. alisp.

1665.

Ádám

1T. János
(Berzeviczy

Sára)

Boldizsár,

t

-Lajos
(Keczer Erzse)

Imre.

t

János
(1. Usz Julianna)

2. Péehy Éva)
i

-* —
"i

Folyt. 17. táblán.

2-tól III. Gáspár
1676. sárosi alisp.

(Berzeviczy
Erzse)

Folyt. 111. táblán.

György András
f (Segnyey Éva)

i
-*

Sándor György
(Szalay f
Judit)

Sándor
(Bornemisza
Krisztina)

Folyt. köt. lapon.

%
) Wagner Dipl. Sáros. 406.



Péchy 1*9

Sándor, ki az elbbi lapon.

(Bornemisza Krisztina)

Antal

(Jancsó Eliz.)

Ferenoz.

t
Sándor. Imre.

4-
»

Antal
(Okolicsányi

Zsuzsa)

István

(Berzeviczy
Franciska)

Ambrus Egyed.
eperjesi ker. tábla

ülnök 1844.
(Banovics Mária)
r

'-*
1

Emil Antal.

(Berthóty
Ottilia)

Ambrus. Antal.

Konstantin
(Görgey
Arabella)

Mátyás.

Benjámin
Sárosi alispán 1844.

(Lánczy Mária)
i

-*
1

Kálmán -j*

Rudolf
(Andabázy

Otília)
(

A——x
Elemér.

Ferdinánd
(1. Szirmay
Konstanczia
2. Berthóty
Matild)

Pál. Kázmér. György.

II. t á b 1 a.

János, ki a* L táblán.

(1. Usz Julianna.

2. Péchy Éva)

Zsigmond £ £ jjp

(Szentivá- =

Jónás Farkas András
(Sárossy (bölcskei (Daxner
Janka) Buday Mária) nyi Bora)

Zsigmond ^ Miklós. §*<*? S János Mátyás.
' Sí' *" á Abauii

o ^ a

Lajos
(Berthóty
Mária)

H József
a (1. Berze-

viczy
Anna.

(Mauksch
Teréz)

János

t

Gábor 1810.

Hevesi alisp

t

Ignácz Elek Ferencz

t f • t

László
(Sághy
Mária)

László

t

T 2
. Abauii

-
> 9T &*- J

2 fszbiró

rs t 1831.
a ?>

5' g H sept. 22.

&![*< Gagyon.

2. M W

Imre
(Túry Zsófia)

c 2. Berecz-
3. ky Klára)
00
N

Lajos. Sándor.

1-tl Yiueze Ferencz Péter

f* apát (Szent-lmrey
ó-budai plébános Judit)

1844.

Jób
(Berthóty
Teréz)

2-tól Pál

t

Gejza
(Baan Mária)

Albin
(Rakovszky N.)
'
Béla.

Viktor. Barnabás. Albert.

—

,

(Men8záros
Berta)

Ern. Kálmán.

12 1



180 Péchy,

III. tábla.

III. G áspár, ki az h táblán.

1676. sárosi alispán

(Berzcvíc2y Erzse)

János
(Keczer Erzse^

István
(Szent-Iványi Zsófia)

Miklós István Gáspár

f f (Máriássy Klára)

Gábor
(l. Szirniay Zsófia.

2. Dessewffy Juliana)

János

t
Mihály

t
*

1-töl Gáspár
(Báan Róza)

István
ker. táblai ülnök
(Máriássy Janka)

2-tól Márk
t

Gábor
t

István József
ezredes.

Tamás
Abauj v. fSszbíró

1833.
(BárgzyN.)

Péter
al. Késmárkon
fl«5?

János Kata
Abauj v. fószbiró (Darvas

1833. Antal)

Gábor. István. Tamás.

György 1760.

eperjesi ker.

tábla ülnök
(árvái Szunyogli

Mária)

Sándor
(Jekelfalusy

Mária)

Sándor
Cí.b.Ghíílányi

Teréz.
2. Püspokv

Eliz)

István

(Rholi
Mátia)

t

József,

1-tl Mihály
t

Ágoston. 2-tól Emánuel.

György
(Péehy Eva)

1
Gáspár

'trMolní
Bora)

—*V--

Imre
(Rholi

Apollónia)
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IV. tábla.

I. Zsigmond, ki az 1. fábfán,

1625.

kamarai tanácsos

(TJsz Margit)

Ádám
(IVJáriássy

Mária)
i rf- - i

Ádám,
(Kubinvi Éva)

István f

Gábor 1676.

Sáros v. alisp.

(Máriássy Krisztina)

• Kata
(Máriássy Zsigmond)

László
(Hedry
Anna)

Ádám
(Ladomérszky

* Mária)

Imre József
kapitány *J-

t

Zsigmond
alnádor 1741.

Bereghi admi*
nístrator 1747.

(Bornemisza Mária)

László. Ádám Gábor
jesuiták. septeravir

Zsigmond 1787.

Szepesi kamarai
tanácsos

(Berthóty Róza)

László
Sárosi alisp.

kir. ian.

(1. Dubovay
Krisztina.

2. Usz Zsófia)

József Gáspár
alispán (Péchy

1760. 1760. Éva)
sárosi ad' {Podborányi
ministr. Gertrúd)
(Szinyey
Bora)

Ferencz János László
(Bereczky Mármarosi (b.Palocsay

Bora) fispán Horváth

t fl831. 'Teréz)
(Szirmay Dóra)
r

i

—

O
a-
o
-í

Gábor
septemvir
(Majthényi
Kata 1826.)

Kristóf
(Péchy
Mária)

t
József

gróf lelt

(gr. Fáy
Anna)

Mária
(b. Pong
rácz

József)

Ignácz
(Péchy Teréz)

János
t

Ignácz

t

Anna
- (b. Bti-

schingen
Finger-
lein Au-

gust rn.)

gr. Koastant
(gr. Forgáck

Máriai

gr. Emánuel
Abauji fisp.

1861.

(b. Mesko
Zenaide)

LÖrincz. Vincze. Albert. Eugen
f t f t 1855.

(Paukovieh
Mária + 1860 )

•-*%•»-

László
(Tahy
Mária)

Eugen
(Semsey
Teréz)

i
*

j

József.

Gyula.

t

Eugen, László.

Béla
(Gombos
Zsófia)

Eduárd
rnagy

(Jóhuy Hermin)

Albert.

r

Zsigmond
alispán 1770.

(Püspoky Er/se)

Imre
udv. tanái's.

zágrábi fÓisp.

(Péchy Ágnes)

László,

t

Ferencz
(b. Bemer

Erzee)
i

^
1

Imre, József.

r—

Emészt
jogtudor s tanár

(1. Lánczy Teréz.

% ftrevenyák Anna)

Károly 181&
volt testr

t

Sándor
(Masiezay Amália)

Kornél
(KemenszUy Valéria)

Gyula.

Tivadar
fhadnagy.



182 Pécliy.

V. tábla.

Pál, ki at I. táblán.

1643.

(Bornemisza Kaía)

Pál Szaniszló László Zsigmond Gáspár
CMáriássy f f notórius (Szalay

Kata) javait veszti Judit;
,—--*-

i ^ jtjs Mária. f

(Desstwffy
% S2aiar Judit)

Margit)

Pál András Éva László ,

(Morgay (Domonkos (Pécliy (Földessy
Judit) .N) Zsigmond) Ágnes)

Ferencz István

(1. Berzeviczy (Usz
Mária. Mária)

2. dadái Nagy
Bora)

r————* j

Fvlyt. VI. táblán.

Kata
< Járni y
Gábor)

Ferencz -j-

(Ujfalusy Bora)

János Ferencz László
(Bányay (Horváth (Bogdányi
Bora) Erzse) Magdolna)

t L
r
Sámuel.

T

György L'iszló András János Pál
(Újhelyi
Maria)

(Nagy
Borbála)

Imre
(Csányi

Zsuzsanna)

László
(Gúthy Ka 'a)

t (Hartyány

L'tszló

i

Sándor

t
Miklós

István
(Sztankay

Klára

t

György. Pál. János
(Kis Júlia)

r
Lajos. János.

György. Ignácz
Szatmár várm.
fószbiró volt.

(1. bened. Luby
Amália.

2. m. t. Csanády
Amália)

László
Szabolcs v.

alisp. 1848.
(Gulácsy
Amália)

lak. Madán

Pál
Bereg v. alispán

1833-1848.
lak. Vámos Atyán.
(Uray Zsófia)

ltl Zsuzsi

{ Szabó
Fülöpné)

2-tól Kálmán. Jen. Irma.

E'ek. Ilona. Erzse Endre. Tamás László- Pál. Gyula. Béla.

(Kallay
Adolf)
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VI. tábla.

Ferencz, ki az V. táblán.

(1. Berzeviczy Mária.
2. dadái Nagy Bora)

1-tl Zsigmond
(Hedrŷ Mária)

Folyt. VII. táblán.

2-tól Ferencz
(Feigel Eufrosina)

Ferencz
(Hedry
Kora)

Péter.

t
András

Pál
(Verebélyi

N.)

Sándor
(Görgey N )

Mihály 1690.

(Fráter

Mária)
t

1760. az eperjesi Sándor
ker. tábla elnöke (Kazinczy Zsuzsi)
(Csengery Anna) J^ "

KáS mán. Sándor
(Nagy
Bura

Etelka
(Vay N )

v. Antal
(Kengyel Mária)

MáriaPiroska
(Vay

Geyza)
(Vay N.)

Márton
(Treczky
Mária)

Imre

Imre
( Böller Bora)

Mihály
(1. Sajnok
Magdolna.
2. Bertkóly
Janka)

Mihály
1703-

(ez. Vasa
Mária)

Pál István

József. Sándor. Bora Mária
(Félegy- (Szunyogh
házyFer.) János)

Klára Zsófia

(Gencsy (1. Bossányi
István) Ferencz.

2 Pöspöky
Sámuel)

1-tÖi Ferencz. 2-tól Sámuel. József.

László
(Sombory
Erzse)

Anna
(Kölcsey
SándorJ

Júlia
(Bydeskuty
Zsigmondj

Ágnes. Imre
(Komáromy

Anna)

László
íSárinasági

Krisztina)
I

Mihály
tábornok

f 1819. febr. 22.

imre
sz. 1753 1 1841.
alnádor, septemvir

(b. Prónay
Magdolna)

Kata Mihály
(Sombory (Csépi
György) Zoltán

Krisztina)

István
köz. szolnoki

alispán

(Petrichevich
Horváth Polex )

Julianna
(Katona

Pál)

Antal
(Baloki Szé-

liásy Zsuzsi)

Tliklóa

t

Ferencz
volt Pest várni.

követ
(b. Friesz N.)

C z- i k ó i a g a s a f.

Teréz. Karolina. Petronella. Janka.
(Szepessy
Ferencz)

László István
(Bárczy (Sárkoz-Ujlakon

ü.) Szatmár v. ker.

pénztárnok 1860.
(Kerekes Miii

*

t 1857)

Zsigmond,
huszár
föhadn.

Mihály Zsuzsa
(Béresei)

Klára
iKászoniné)
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VIÍ. tábla.

i

—

Zsigmond, ki a VI. lábltin.

(Hedry Mária)

Gábor f

f
" iiW ' '

Gábor
(PéchyJÉva)

Gábor
(Malúnyay
Krisztina)

Zsigmond
(Péchy Éva)

Eva
(Péchy János)

I

Pál
(bilkei Keresztes

Teréz)

Tamás
(Solimid
Anna)

Tamás.
László

(Bydeskuty
Bora)

Pál
(f.-ri

Bertha
Teréz)

Márton.
Károly.

Pál. Emánuel.
Vas megyében.

.András

(Péchy
Gertrúd)

Luczián
Sáros v. alisp. 1801.

(Usz Aurél ia)

Ádám 1820 - 25.

(b. Bemer
Teréz ozv. 1844.)

Miksa
1814.

Zsigmond. Aurél. Sándor.

Ferencz
Helytartósági alelnök 1862-

(Neumayer í'olexina)

Béla.

lak

Mihály
ezredes

Miskolczoft f

József 1810.

Szatmár v. fszbiró
(szántói Becski Krisztina)

Gábor
*z 1795. mart. 13.

inh. 1855. mart. 21.

Szatmár várm.
fpénztárnok

(Vörös Teréz)

Károly
az. 1835.

t 1841.

Károly
sz. 1796.

f 1858.

jun. 24.
i

(nemzetri
rnagy

(Dzembovsiky
Jozefin;

Konstantia
sz. 1797.

f 1846.

Anna
sz. 1802

f 1837.

Ágoston
ez. 1807.

f 1340.

(kügyi
Virág Flóra)

István
az 1811.

1848 honvéd
rnagy.
(Szabó

Alexandra)

István

sz. 1845.

f 1848.

Antal József
sz 1832. f 1831.

(sz. kat. Cseh
Apollónia 1855-tól)

Ilona

sz. 1838.

(1856. óta

Luby Károlyné)

Dezs
sz. 1858.

febr. 8.

László
sz. 1860.

atig. 21.

Teréz
sz. 1838.

(Tóth Albert)

Jozefin

sz. 1837.

Gyula
az- 1839.

t 1861. feb. S.

József
sz. 1841.

mart. 19.

Gábor
sz. 1843.

mart. 29.
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Mint följebb említk — a Pécby-ek most is virágzó családa T.

I. G áspártól ') ered. Ennek nagy-luchei Dóczy Máriától hat gyer-

meke volt , közlök kettfí , névszerint Miklós és I s t v á n ifjan el-

haltak, János, ki tán egy személy azon Jánossal , a ki 1554-ben

Hont megyében Bozók vár kapitánya volt , ') utóbb — mint fia föl-

jegyzé ,
— Erdélyben a szebeniek megölték. Egyetlen fia idsb

György 1643. élt, de magnóikul balt meg. A másik három ím bá-

rom külön ágat terjesztett ,11. G á s p á r ága az I. táblán , Z s i g-

mondné a IV. és V. táblán , és végre P á 1 ága a VI. és VII. táblán

látható.

A Pécby család tagjai közül többen vármegyei hivatalt iseltek,

volt közlök több katona , s rang szerint ezredes s tábornok
,
pap, st

jesuita szerzetes is, nem egy pedig országos fÓbb hivatalban is

szerepelt.

I. Gáspár ágán György a tiszáninneni kerületi tábla bírája

volt 1760. 1770-ben.

László 1794-ben lett egri kanonok, meghalt 1802 ben.

Gábor Heves megyének alispánja volt 1810-ben.

Ferencz ó-budai plébános és széplaki apát volt 1844-ben.

Tamás Abauj várni, fszolgabírója 1833-ban, testvére

János ugyan ott fszbiró 1833-ban.

József ezredes.

János Abauj megyei fszolgabíró volt, meghalt 1831. sept.

22-én Alsó-Gragyon. .

Ambrus a tiszáninneni kerületi tábla ülnöke 1844-ben.

Zsigmond ágán maga Zsigmond a szepesi kamarának hosszú

ideig igazgatója és tanácsosa volt, meghalt 1631 -ki (?) június 29-én

Lcsén , és ott eltemettetett. 3) Nejétl uszfalvi Usz Margittól három

gyermeke közül

Gábor Sáros vármegye alispánja volt 1676-ban. *) Ennek uno-

kája Imre kapitány, Zsigmond alnádor , fogaimazá — mint ira-

*) Valószínleg 6 az, ki 1560-ban Bécsbl ir levelet egy névtelen nagysá-

gos úrhoz. L. Magyar leveles tár. I. 381.

*) Lásd Magyar leveles tár, kiadja a m. t. akadémia. I. kot. 30, 105. 135.

136, bi hozzá több levél szól.

*) Wagner Analeeta Scepus. 'II. 337., hol sírköve olvasható, azonban az

évszám olvashatlan lévén, csak hozzá vetve tehettem 1631. évre.

*) Lehoezky Stemmat. I. 205. 206.
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tik — a sanetio pragmaticát. 1747-ben Bereg vármegye fispáni he-

lyettese volt.

Ugyan ez id tájban László, Ádám jesuiták, testvérök G á-

bor 1760—70-ben a hétszemélyes k. tábla birája, Sáros vármegye f-

ispáni helyettese. Fia Gábor 1787-ben kir. táblai ülnök, utóbb szin-

tén hétszemélynök , kinek neje Majthényi Katalin 1826 ban tett vég-

rendeletet. Fia József grófságra emeltetett. Ennek fia a grófi ágon

Emánuel, elbb zemplini fispáni helyettes, utóbb 1860-bau Abauj

varm. fispánja.

Zsigmond szepesi kincstári igazgató , testvére L á s z 1 ó kir.

tanácsos , Sáros vármegyei alispán. Amannak fia J ó z s e f az eperjesi

ker. tábla ülnöke, kihalt. Lászlónak fia J á n o s (1810 ) sárosi alispán,

sz, István kir. rendjének kis ker. vitéze, kir. tanácsos, (1819.) Mára-

maros megyei fispáni helytartó , utóbb fispán , meghalt Eperjesen

1831. aug. 8-án kora 68. évében, özvegye Szirmay Dorottya meghalt

1842. april. 15 én kora 75. évében.

Ádámnak Ladomérszky Máriától származott ágán József al-

ispán volt, ennek fia Zsigmond ugyan az, ennek fia I m r e udvari

tanácsos, és Zágráb vármegye fispánja. Ennek fia Ed várd rnagy.

Gáspár Péchy Évától fia Emészt jogtudor és tanár volt.

A harmadik f-á g Páltól ered. Ennek egyik fia Zsigmond

híUlenségi bélyegen javait veszté ; de ága kihalt. Testvérei közül Pál

és Fe rencz által ismét két al-ágra oszlott e vonal.

Pál ágának végs nemzedéke nagyrészben Bereg és Szabolcs

megyében él. Közlök 1 g n á c z szbiró volt, gyermekei a táblán lát-

hatók ; László Szabolcs megyében alispán volt , lakik Madán, gyer-

mekei szintén a táblán állanak. Pál lakik Bereg megyében Vámos-

Atyában. E nemzedék nagy dobosi ágnak neveztetik.

Ferencz két nejétl Berzeviczy Máriától és dadái Nagy Bor-

bálától ismét négy al-ágon terjeszté családját. Zsigmond fiától szár-

mazik a Szatmár megyei n a g y-g é c z i ág, ebbl Mihály ezredes

lakott Miskolczon, József fszolgabíró volt 1810-ben Szatmár vár-

megyében ; ennek nejétl tasnád-szántói Becsky Krisztinától követ-

kez gyermekei születtek

:

1. Gábor szül. 1795. mart. 13-án , Szatmár vármegyének f-

pénztárnoka volt, meghalt 1855. mart. 21-én. Felesége Vörös Terézia.

2. Károly szül. 1796. huszár kapitány, és 1848-ban nemzetri

rnagy volt; meghalt 1858. jun. 24-én. Nejétl Dzembovszky Jozefi-

nától, kit Lengyelországból vett nül, következ gyermekei születtek :
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a) Károly szül. 1835. jun. 24-én, meghalt 1841. dec. 25-én.

6) Teréz szül 1836. april 5, férjhez ment 1854. febr.

15-én Tóth Alberthez.

c) Jozefin szül. J837. jul. 10 én.

d) Gyula szül. 1839. jao. 29-én , meghalt 1861. febr. 8 áö.

e) József szül. 1841. mart. 19 én.

f) Gábor szül. 1843. mart. 29 én.

3. Kon8tanczia szül. 1 797. + 1846.

4. Anna szül. 1802. f 1837.

5. Ágoston szül. 1807-ben, meghalt 1840-ben. Nejétl kügyi

Virág Florentinátóí gyermekei: a) Antal szül. 1832. jun. 23-án;

1860. dec. 12-én Szatmár megyében a szamosközi járásban mezei biz-

tosnak választatott ; nül vette 1855. jul. 6-án szent-katolnai Cseh

Apollóniát; ettl gyermekei Dezs szül. 1858. febr. 8-án; László
szül. 1860. aug. 21-én. b) József meghalt 1831-ben. c) Ilona szül.

1838. febr. 10-én, férjhez ment 1856- július 6-án benedekfalvi Luby

Károlyhoz.

6. István szül. 1811-ben; egykor cs. kir, cadet, Szatmár me-

gyénél biztos, 1848-ban honvéd kapitány és zászlóalj parancsnok, már

Bem által rnagynak kinevezve, de hivatalos lap utján ki nem hirdetve,

a harczokban 17 sebet nyert. 1861. január 21-én Szatmár vármegye

várnagyává választatott. Nejétl Szabó Alexandrától egyetlen fia Ist-

ván szül. 1845. nov. 23-án, meghalt 1848. nov. 21-én.

Ugyan csak Pál vonalán Lászlónak Sombory Erzsébettl

származott ivadéka képezi az erdélyi ágat, ') melybl Mihály tá-

bornok Kvár vidékében Fejérszéken halt meg 1819. febr. 22-én, kora

65. évében. Testvérétl Lászlótól a Sármasági Krisztina férjétl

született István közép-szolnoki alispán. Fiai közül István 1860.

deo. 12-én Szatmár megyében a bányai járásban pénztárnokká válasz-

tatott Neje Kerekes Emília 1857-ben meghalt. Az erdélyi ágból voltak

Péter 1794-ben Bels-Szolnok várraegye forvosa. 2
) Sándor

1815-ben az erdélyi tartományi biztosság és fpénztár írnoka. Imre
ugyan akkor Bels-Szolnok várm. alszolgabirája , Mihály adórovó

biztos. 5
)

') Kvárinál Erdély oev. csal. 202. lapon a Péchyek erdélyi ága négy
ízen közölve van, de egészen hibásan.

*) 1794. évi hívat. Schematismus.

*) 1815. évi erdélyi hív. Schemat. Átalában azonban az erdélyi ágat telje-

sen nem ismerve, az abban netalán eláforduló hibát sem bírjak kiigazítani.
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Ugyan e vonalon Lászlónak, kinek neje Sombory Erzsébet,

testvére volt Péchy Imre, a kinek nejétl Komáromy Annától fia

ismét ímre, elbb Bihar és Pest megyei követ, 1813-ban alnádor?

(fölesküdött e méltóságra mart. 16-án) utóbb a hétszemélyes tábla

közbirája, sz. István rend kiskeresztes vitéze, a magyar akadémia igaz-

gató tagja , a debreczeni ref. fiskola és tiszántúli ref. egyházkerület

fgondnoka, szül. xílmosdon 1753, nov. 14-én, meghalt 1841. apriL

20-án. J
) Nejétl báró Prónay Magdolnától fia Fereucz volt me*

gyei követ 183% évi országgylésen.

A család czímere,—mint

azt az 1555. évi diploma le-

írja — három részre oszlik,

tudniillik közepét vörös ud-

var, fels és alsó részeit kék

udvar képezi; a paizs alján a

kék udvarban szikla emelke-

dik , és azon szétterjesztett

szárnyakkal holló áll , mely

már a vörös udvar terét fog-

lalja el ; a paizs fölötti sisak

koronáján hasonló holló áll.

Az itt metszvényben látható*

czímer— melyet családi köz-

lés után adunk — a felebbi leírástól annyiban különbözik, mennyiben a

holló egészen kék udvarban látható.—A grófi ágnak pecsétén a czímer

a felosztásban (de nem lényegben) ismét eltér az elbbiektl, ebben

ugyan is a paizs balról jobbra rézsútosan húzott széles vörös szelemen

által oszlik három (kék, vörös, kék) udvarra a paizs, és a vörüs szele-

men közepén kisebb paizsbau látható a holló czímer. a
)

') L. életrajzát Újabb ismeretek tára VI. 3. lap.

2
) Adami Scuta gentil. tomo IX. szerint pech uj falusi Péchy Ferencnek

eztmere pedig épen elüt a leírtaktól, ebben t. i. holló helyett . csrében gyrt
tartó fehér galamb áll, hármas zöld dombon, bizonyosan tévedésbl. Itt a paizs

vizirányos arany szelemen által két részre oszlik, a fels kék mezben hármas

zöld dombon van az említett galamb, az alsó vörös udvarban ékbe szögell ezüst-

fekete koczkás szelemen alatt, és két oldalról fölötte arany csillag ragyog ; a

paizs fölötti sisak koronáján hármas zöld halmon ismét a gyrt tartó, vörös

csr és lábú fehér galamb áll, repülkészen. Foszladék jobbról ezüstkék, balról

arany vörös.
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Pech család. Lásd Pecz.

Pecsváradi család. Pecsváradi Sámuel 1718-ban III.

Károly király által nemesittea meg. y
) Czimere a paizs kék udvarában

zöld halmon arany korona , melyen pánezélos kar könyököl , kivont

kardot tartva. A paizs feletti sisak koronáján szintén pánezélos kar

könyököl, buzogányt tartva, Foszladék jobbról eziistvörös, balról

aranykék.

Pécsváradi család. Ebbl volt Gábor 1527-ben sz. fe-

renczi szerzetesek tartomány fnöke. 2
) B alá s 1532-ben I. Ferdinánd

király alatt kamarai számvev mester. A család latinos neve „De V a-

radino Petri."

Fécsy család. (Kolozsvári) Közlök László 1794-ben Kolos

megyei rectificator biztos. Idsb Ferenoz Abradbányán városi taná-

csos és bánya-törvényszéki ülnök 1848. eltt, ifj. F e r e n c z Alsó-Fe-

jérmegyében szolgabíró volt.

Pécsy nev család 1718-ban is nemesitetett meg.

Pecz család. Pech

máskép Pecz család törzse

János III. Ferdinánd ki-

rálytól nyert nemességet

1646. évi october 12-én Po-

zsony várában kelt czímeres

nemes levélben , mely 1647.

nov. 30-án elször Veszprém

vármegyében Pápán , utóbb

Heves vármegyében hirdet-

tetett ki.

A család czfniere az itt

látható metszvény szerint a

paizs kék udvarában zöld hal-

mon álló hamvas , búbos ga-

lamb , csrében zöld olajágat

tartva. A paizs feletti sisak koronáján az elbbihez mindenben hasonló

galamb áll. Foszladék mindkét oldalról ezüstvörös.

A család nemzékrende s
) következ

:

*) Coliect. herald, nro 493. •

*) Szirmay C. 2emplin. not top, 209-210.
fl

) Mogyoróssy János köz), szerint.
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I. János
1646. nség szerz

í. Pál 1680.

(Turay Kata)
1!. János

1680.

—

»

II. Pál

szül. Gyöngyösön
1718. febr. 6.

1 1 1. János
i

*
1

I. Imre.

I. István

(Forray Anna
Zsuzsa)

IV. János
M.-Túron nsek
hadnagya

(Csek Erzse)

)l. István
Ocsödi lakos

József.

V. István

III. István

szül. 1753. f 1807.

sarkad i jegyz
(1. Bordács Anna.
2. Hegeds Lídia)

V. János

VI. János 1861.

öcsodi lakos.

VI. István

gyomai jegyz

1-tl II. Imre
szül. Túron
177. f 1836.

magtárnok Gyulán
(Szisz Kláraf 1856.)

IV. István
sz. Tiíron 1779. f 1848.

mez-hegyesi lov. mest.

(Verzár Jozefa)

2-tól Lidia
(Szécsényi

József
makói tani tó)

Juliánna
(Somogyi
István)

Anna
sz. 1814.

(Mogyorósy
János)

Jozefa
sz. 1823. f 1854.

(I Kenézy Lajos.

2. Gonda Lajos
ref. lelkészek)

Ofctilia *j- Imre
(Kön ig József) volt huszár.

Jozefa. Teréz. Hermina
(Wallner
Ferencz)

A nemesség szerz Jánosnak fiai I. Pál és II. János 1680. év-

ben Heves vármegyétl Fülek várában tartott közgylésbl nyertek

nemesi bizonyítványt, akkor mint Gyöngyösön lakozók.

I. Istvánnak özvegye Forray Anna-Zsuzsa és gyermekei mint re

form. vallásúak Gyöngyösrl M.-Túrra költöztek , hol nevezett Özve-

gyet utóbb Faschó József szarvasi ispán vette nül.

IV. János Mez-Túron a nemesek hadnagya volt és ugyanott

is halt meg. Ennek fia III. István szül. M.-Túron 1753-ban, elbb

gr. Rhédeynek gyáni tiszttartója, utóbb Sarkad város jegyzje, e hi-

vatalában halt meg 1807. Két fiától származott unokái már csak leány-

ágon élnek.

Jelenleg a család üágon csak II. Istvánnak ágán az Öcsödön la-

kozó VI. Jánosban él.

Péczely család. Régi nemes családnak iratik , mely nevet a

Pest megyei Péczely helységrl vehette
, de hogy ott birtokos lett vol-
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na azon ivadék , melyrl emlékezni fogunk , nem ismerünk bizonyító

oklevelet.

A család két tagja nevezetes irodalmi érdemeket szerzett , idsb

Péczely József J
) szül 1750-ben Gömör megyei Putnokon , hol atyja

ref. lelkész volt. Honn és külföldön tanúit, 1784-ben Komáromban

lelkész, 1786-ban a debreczeni fiskolában tanár lett; meghalt 1792-

ben. Számos és mindenféle könyvet irt és adott ki , irt franczia verse-

ket is, és szerkesztette a „Mindenes gyüjtemény"t. Nejétl Varjas Ka-

talintól két gyermeke maradt Klára és József, 2
) ki 1790-ben

született, és tanulmányait szintén külföldön végzé be; honnan baza

térve, Debreczenben tanár ln. Kitn szónok és jó stylusú magyar

iró, a magyar akadémiának is tagja. Több munkája közt legnevezetesb

„A magyarok története a mohácsi vészig", 2 kötetben. Meghalt 1849-

ben kora 60. évében. Második neje Szentgyörgyi Erzsébet szintén több

szépirodalmi dolgozatot közlött a lapokban.

Peezéthes család. (Palothai -J-.) Hajdán Nógrád megyében

birtokos Palota helységben, mely a megye délkeleti szélén Hatvan

felé fekszik , és melyrl a család elnevét is birta. 1496-ban élt palo-

thai Peezéthes Imre. s
) Neve kiejtés szerint Pecsétes.

Pecay család. (A.- és F.-Péczi f). A szász nyolcz magyar

nemzetség egyikének neve volt Pech vagy Pécz, a mint ez utóbbi

kiejtés nevet fentartá mai napig a nemzetség egyik ágának volt bir-

toka : a Gyr megyében fekvó* Alsó- és Felsö-P é c z helység.

A Pécz nemzetség (genus) Czeh János tudósunk szerint két

fóvonalon virágzott, mely vonalak ismét több al-ágakra (egyes csalá-

dokra) oszlottak. Az egyik vonalból származtak az Apponyi és Csúzy

családok, a másik vonalon aMóriczhidai 4
), Péczy, melyrl itt

alább lesz szó, aBerzenozey*), aMarczali ésGusztáni ki-

halt családok állanak.

E munka VII. köt. 289. lapján a Marczali család ismerteté-

sében olvashatjuk e nemzetség eredetét, ott látjuk a családfán p u r t

is, ki a Péczy al-ágnak vagyis családnak volt kiváló törzs-se ; ez

f
) Magyar írók I. 361.

) ugyan ott II. 251.

*) Eredeti okmány.
4
) Ez kimaradván e ínunlía sorozatából, a pótlék-kötetben fog megjelenni.

•) Ez is a pótlék-kötetben lesz meg.
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p u r-tol lesz tehát csak szükséges annak ivadékrendéfc bemutatni a

következ ') családfán

:

Opur
de genere Pécz
1287. 1389.

Kerestély
1329.

Péczi Jakab

Péczi István

Miklós
1403.

Atlianáz

Olivér

Péczi tialas

Péczi István

1379.

Péczi István
i— " " *

1

Péczi Márton

Péczi Péter

1379.

Bertalan.
Miklós

(Apollónia)
Pál

1406 . bán.

Tamás.
1374.

Péter. Jakab
1374.

Dorottya
(Marczalti
Jánosné)

Zsuzsaf 1426.

(l.Hályi Mihály
2. Békftssy Gergely)

Apollónia. András
1405.

pécsi prépost.

t

E családfa törzse Opour Pozsony várát akará elpusztítani , de

legyzetett Sándornak fia Károly által, ki 1287-ben jutalmul Csalló-

közben Somorja helységet kapta , és ezen oklevélben is Opour de

genere Peech iratik. Élt még 1289-ben is. Fia három maradt : 1, Ke-

restély (vagy Christianus). 2» A t h a n á z. 3. István
Kerestély 1329-ben élt, és atyja volt Péczi Jakabnak,

ennek fia volt István, ettl született Miklós, ki az 1403. évi

nemzetségi okmányokban említetik , ennek végre fia volt Bertalan,

ki semmi férfi magzatot nem hagyván, mag nélkül elhalt és a Péczen

fekv jószág részét Zsigmond királytól Pöki Miklós kapta adományban.

Athanáznak fia volt Olivér, kinek fia Bálás magát Péczrl

irta, és az nevérl az 6 P é c z i jószága, az egész péczi határnak egy

harmad része , B a 1 á s-P é c z n e k neveztetett, és a Fel- vagy törzs

-

Pécz ti külön faluvá vált Balásnak fia volt István, ki 1379 ben

a péczi birtokban Péczi Péterrel osztozott, de ennek magvaszakadté-

val a péczi osztályrész Péczi Pál utódaira , kik Opour harmadik fiától

származtak, háromlott.

Opournak harmadik fia Péczi István a harmadik, legtovább

él ágat alapitá. Ennek fia Márton, ennek P é t e r , a ki 1379-ben

Péczi Istvánnal az si jószágban Péczen osztozott: ; és két fiat hagyott

maga után : Miklóst és Pált.

*) Lásd Tudományos Gyjtemény 1838. XI. 3-29.



*»e«nger 193

Pál birtokára nézve a Gyr megyei legtehetsb nemesek kö-

zött állt. Zsigmond király t Horvát, Dalmát és Tótország bánj ává

tette, és az volt 1405-ben. Fiai voltak Tamás, Péter és Jakab,

élk 1374-ben, de mag nélkül kihaltak.

Miklós nejétl Apollóniától, ki utóbb Marczali Egyedhez ment

férjhez, négy gyermeket nemzett: 1 Dorottyát, 2. Zsuzsán*
nát, 3. Apollóniát, és 4. Andrást

D o r o 1 1 ya Marozalti Jánoshoz ment férjhez.

Zsuzsanna elbb Hályi Mihálynak lön neje, ettl szülte fiait

Hályi Ágostont és Domokost, annak fia volt Hályi Jakab,
az utóbbinak (t. i. Domokosnak) leánya volt Hályi .Orsolya, ki

1509-ben? szemerei Vigandi Péter neje volt. Zsuzsannának második

férje 1411-ben Békássy Gergely (Pálnak fia) Zsuzsanna testvéréti

András pécsi préposttól 1405-ben megszerezte ennek is részét, Fel-

kis-Balás-Pécz helységek é Kármánd puszta hasonfelet, melynek bir-

tokában Marezali Egyed által háborgattatván , 1413-ban Barbara ki-

rályné Zsigmond király nejétl a gyri káptalanhoz visszaigtató pa-

rancsot nyert, 1414-ben pedig Zsigmond király azon testvérétl And-

rástól szerzett birtokrészre királyi jóváhagyást adott

András pécsi prépost volt, és mint említk, 1405-ben osztály-

részét eladta nvérének Zsuzsannának, továbbá járt Barócz Miklós

fiainak , szintén Wathay Klárának Zalogi Imre leányának , Salamon

Domokos nejének. Ezek utódai ellen aMarczaliak a péczi jószág

felosztása iránt pert indítottak , de az alperesek nyertek, és 1435-ben

ítélet által is a birtokban megersítettek, Péczi Miklós leányainak Do-

rottyának és Apollóniának kizárásával, mivel mind Péczi István, mind

Péozi Pál három fia magnóikul kimúltak. ,

Balás-Pécz, régenten falu , utóbb Péczi Zsuzsannának els

férjétl Hályi Mihálytói származott utóda Hályi Jakab nevérl Hályi-

nak neveztetett; és ennek idrl idre leányági utódaira szállt. *)

Peczinger család. 1752-ben Mária Terézia királyasszony

által nemesíttetett meg.

Czímere függlegesen kétfelé osztott puzs , a jobb oldali osztály

ismét fekvleges vonallal két udvarra oszlik , az alsó arany udvart

rézsútosan fekv fekete rostély zárja el , a fels kék udvarban fehér

ingbl félkar nyúlik be, kezében ezüst botot tartva ; a baloldali ezüst

») L. többet Uech-tól Tudományoa gyjt. 1836 XI. 16. lap.

13
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udvarban hátulsó két lábán fekete medve ágaskodik, els jobb lábával

arany markolatú kivont kardot , a másikkal vörös köv arany gyrt
tartva. A paizs feletti sisak koronáján két elefánt-orraány között, me-

lyek közül a jobb oldali vizirányosan félig arany , félig kék, a másik

félig fekete, félig ezüst ; egy aranyfekete hálóféle ábra látszik. Fosz-

ladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. J
)

Peezkó család. Nyitra vármegye nemessége sorában említi

Fényes E» Geographiájában.

Peczla család. Trencsin vármegyei czímerleveies nemes csa-

lád, közlök 1688-ban János volt ismeretes. Utóbb az eredeti nemes

levél Trencsin megy leveles tarába került, valószínleg a család ki-

halta folytán. 2
)

Péczy csaláxl. 1688-ban Trencsin vármegye nemesi lajstroma

szerint Trencsinben lakott. 3
) Lehet , hogy tulajdonképen a F é c s y

vagy Péczi család valamely ivadéka volt e néven ama lajstromba

beiktatva.

Pehm család. 1733-ban nemesittetett meg III. Károly ki-

rály által, czímere arany udvarú paizs , melynek jobb oldali fels szeg-

letébl baloldalt alsó szegletéig rézsútosan zöld szelemen látszik és

azon három fehér rózsafej. A paizs feletti sisak koronájából két kiter-

jesztett zöld sasszárny terjeszkedik ki, mindeniken egyegy fehér rózsa-

fej, és a szárnyak közt szintén fehér rózsafej. Foszladék jobbról arany-

zöld, balról ezüstzöld. *)

Pejáclievicli család. (Verezei
,
gróf.) Régi magyar csa-

lád, melynek eredetét homály fedi. 5
) Már a XVII. század végén Szla-

vóniában az elkel nemes családok sorában találjuk. Ismert törzse ve-

rczei Pejachevich György, kitl a családfa napjainkig szakadatla-

nul következ rendben sarjadzott 6
) le :

') Adami. Souta gentil. tomo IX.

*) és 8
) Szontagh Dáu közlése,

*) Collect. herald, nro. 296.
5
) Lehoczky Sfcemmat. II. 300. fía Lekoczkynak hitelt adhatnánk, a család

a cypnisi szigetbe) venné eredetét , honnan a Törökországban Vidín alatt Kríp-

továczra, onnan pedig Horvát Tótországba származott a Jankovích és Vinkovich

családokkal együtt.

(• Hist. herald. Handbu^h és gothai Taschenbuch 1859. é^ foly.
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gr. Zsigmond
rumrri vonal

János nep.

f 1821. íebr. 4.

I. tábla.

Rumai vonal.

György
1680. táján

(Barclievich Margit)

Mátyás
(Knesevics Agailia)

báró Márk Sánd
1760. szerem i fisp.

(báró Tomasich Anasztázia)
i

*
»

János-József
grófi 772.

(Peterson Erzsel

gr. Ferencz-Károly

f 1815.

cs. k. kamarás
(1. báró Sanches

Ortigosa y Eiefuen-
tes Borbála)

2. gr. Erddy Eleonóra)
cs. ker. li. f 1840.)

nasiczi vonal

Folyt. II. táblán.

gr. Antal
-j-1300.

cs. k. altábornagy
(gr. Draskovich

Bora)
budai tonal

i

* —n
II Antal

f 1838.

fpribéri Jankóvich
Szidónia)

i

* 1

Folyt. III. táblán.

Péter
sz.1804.

cs. k. kara.

fispán
(gr. Ester-

házy
Franciska)

László Sándor Mária
íz. 1807. sz. 1808. sz. 1811.

Í1853. (gr.AU-
(Quadagni liann

Aurora Ferdia.)

marquise)

Pál Júlia Elementina Márk
sz. 1813. sz. 1815. sz. 1817. sz. 1818
rnagy (b. Palm cs. ker. h. (gr. Beth-

(1. Hilde- Rnd.) (gr. Al- len Her-

prandt than mina)
Alvin*) Alfréd)

Kata. Kruvalka.

Adolf
sz. 1825.

cs. k. kam.
(gr. Schaffgotsch

Agata)

Ludvina
sz. 1826

(1. gr. Eltz Hngo
f 1848.

2. gr. E^fcz

Károly)

László
sz. 1828.

cs. k. kam.
kapit.

(gr. Czernin
Mária)

Miklós
sz. 1833.

cs. k. kam.
és kapit

13<
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Franciska
szül. 1784.

cs. ker h.

(b. Orczy József)

Ií. tábla,

ffasiai vonal.

Gr. Ferencz-Károly, ki az I. táblán.

cs. k. kamarás
f'1815.

(b. báró Sancb.ee

Bora.
2. gr. Erddy Eleonóra)

Vincze

t 1820.

(gr. Battnány
Máriafj823)

Kata
sz. 1813.

cs. ker. és p, h.

(gr. SchaíFgotsch

Antal)

László
sz. 1824.

cs. k. kam.
azerémi fóiso. 1848.
(b. Dóry Gabriella)

Mária
sz. 1853.

tept 22.

M. Theodor
sz. 1855.
aept. 26.

Károly
sz. 1825.

(Telbisz

Franciska)

Artúr
sz. 1845.

dec. 31.

Ferdinánd
sz. 1826.

máj. 3.

Ferdinánd
sz. 1800. jud. 17.

(Dry Mária)

Julián
sz. 1633.

cs. k. kam.

Gábor
sz. 1839.

máj. 20.

János
sz. 1847.

Leona
sz. 1850.

III. tábla.

János nep.

sz. 1803.

Budai á§.

II. Antal, ki a* I. títtodn.

f 1838.
(pribéri Jankovicn
Szidónia f 1855 )

Teréz
sz. 1799.

oe. k. nöígy
(gr. Apponyi

József)

Antal
sz. 1810.

cs. k. kamarás
kat. ftiszt

(b. Boxberg
Angelica f 1849.)

Györgynek a törzsnek unokája Már k-S á n d o r báró volt , és

1760-ban Szerem vármegye fispánja , ennek fia János-József
1772-ben juL 28-án grófságot nyert. Ennek bárom fia 1. Zsigmond,
2. Ferencz-Károly és 3. A n t a 1 által bárom vonalra oszlott a család.

Zsigmond ivadéka a Szeremségben fekve" Rumai urada-

lomról r u m ai vonalnak is neveztetik
;
jelenleg e vonal a legterjedel-

mesebb , és birtokos Vercze megyében Rétfalun, Torontalban Tordán
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E vonalnak feje jelenleg Péter (szül. 1804. febr. 20.) cs. k. ka-

marás, fiapán volt. Fiai közül kett katona ftiszt. Testvére László

(szül. 1807.) Vercze megyének 1848-ban fispánja volt — Sándor

(f 1852. nov. 20.) tábornok és dandárvezényl.

Ferencz-Károly vonala & Vercze megyei fbirtokról Nasiezról

n a s i e z i - vonalnak is neveztetik ; 03 a nevezett uradalmon kivül bir-

toko3 Zala megyébea Zalabéren, Borsod megyében Ivánkán és Heves-

ben Poroszlón.

János nep.

vonala budai nevet

visel, ez ágon él J á~

nos (szül. 1803.)

testvéreivel Teres-
sel és Antallal,

ki a katonai pályán

szolgál.

A család bárói

czímere — mint itt a

metszvény mutatja,

a naízs kék udvara-

ban zöld téren álló

magas fehér oszlop,

melynek tetején a-

rany koronán jobb

felé fordulva szétter

jeszteit szárnyakkal

egyfej fekete sas áll,

osrébeu arany ketts keresztet tart
,
jobb lába karamával kivont pal-

lóst, a ballal ország-almát mutat, az oszlop mellett két oldalról kifelé

fordulva hátulsó lábaikon két ketts farkú arany oroszlán ágaskodik,

els lábaikkal kivont kardot rartvii. A paízs felett bárói korona, azon

koronás sisak áll , melyen ismét a leirt fekete sas ismétldik » felette e

betk olvashatók : T. Gr. D P. i. H. S. L. Foszladék jobbról aranykék,

balról ezüstvörös.

Midn azonban 1772-hen a család grófságot nyert , e ezimer is

— nem ugyan lényegesen , — de pompásabb kiállítására nézve válto-

zás alájött; az si paizs udvar egy arany íekete hosszúkás koezkával

ellátott keretet nyert ; s benne az oroszlánok fejére korona adatott, a

paizs felé a bárói helyébe kilenez gombos gróa korona és a fölé három
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koronás sisak állíttatott, a középsn a fekete sas áll, a jobb oldaliból

ketts farkú koronás oroszlán kivont karddal nyúlik fel , a baloldaiin

a koronás márványoszlop látható; a paizst jobbról aranykék, balról ezüst-

kék palást takarja , és telamonok gyanánt jobbról német herold áll fe-

kete talárba , sárga dalmaticába Öltözve , fején aranynyal szegeit , vö-

rös tollakkal diszitett háromszegü német süveget , mellén koronás két-

fej fekete sast viselve
,
jobb kezével fekete papir-tekercset, a ballal

a paizs fels szegletét fogva ; baloldalról magyar herold áll, sárga csiz-

mában , vörös talárban , fehér dalmaticában mellén magyarország ko-

ronás czimerét viselve , fejét kócsagtollas vörös tetj prémes kalpag

fedi
,
jobb kezével a paizs fels szegletet , a ballal vörös tokot (papir-

tekercset) tartva. J
)

A család rom. kath, vallású, és neve gyakran Piaczevicz-nek is

iratik.

PejCüich család. Pejcsieh Mátyást 1793-ban I. Ferencz

király nemesítette meg.

Czímere függlegesen kétfelé osztott paizs , a jobb oldali arany

udvarban a bal oldalból féltesttel kinyúló koronás kétfej sas
,
jobb lá-

bával buzogányt tartva; a baloldali udvar ezüstkék koczkás , az el-

térben arany korona látszik , rajta keresztbe átszúrva kivont kard , és

királyi pálcza; a paiz3 feletti sisak koronáján két kiterjesztett fekete

sasszárny között vörös öltöny kar könyököl buzogányt tartva. Foszla-

dék jobbról aranyfekete , balról ezüstkék. a
)

Pekáry család. E század elején nemesíttetett meg , lakhelye

Pest városa.

Czímere a paizs kék udvarában zöld halmon álló daru , felemelt

jobb lábával kövecset tartva , nyakán pedig arany korona van. A paizs

feJ&tti sisak koronáján szintén az elbbihez hasonló daru áll Foszladék

jobbról aranykék , balról ezüstvörös.

A Pekáry család Zemplin megye czimerleveles nemesei közé soroz-

tatik. 3
)

Pekh család. Pekh Leopold kamarai pénztárnok volt 1598-

ban , a mely évben január 8-án Rudolf királytói Prágában kelt czime-

*) Adami Soaxta génül. tom. IX.

2
) Adami Scuta génül, tomo IX.
8
) Szirmay 0. Zemplin not. top. 115.
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res nemes levelet nyert *) Tán ennek utóda volt Pek S i ra oo ? kinek

Örököseirl 1723 évi 82 törv. czikk rendelkezik.

Pekláuszky család. Ismeretes közülök J á n o s , ki 1712-

ben a bárlíai harminczadi hivatalnál állomásán meghagyatott III. Ká-

roly király által 1701-ben neje Szent-Iván) i Anna, ki clöbb Szinyei

Merse Adámné volt.

Pekry család. (Pekroviaai vagy Petrovinai) , Magyar- és

Erdélyországban virágzott,- eredetét nem ismerjük. A család elnevét

— melyet némelyek Pekroviná-ról a
) írnak , — a Horvátországi Petro-

vina helységrl irta.

A XVI. század elején szerepeltek Pekry János, kit 1521-ben

a

törökök elfogván, renegáttá tevének s megbázasiták, már gyermekei is

voltak, midn 1526-ban a Soliman táborával Mohácsra jött , s midn
használva az alkalmat , Tomori táborába átszökött , és ott harczolt és

el is esett.

Miklós 1532-ben Perényi féter mellett esett el.

Lajos Petrovlnáról irta elnevét, 1526-ban I. Ferdinánd híve,

1538-ban királyi adományban kapta Dunaveczvárát ,
3
) 1533. kapta

Likava várát és Liptó újvárt, s Liptó (és Árva) vármegye fispánjává

lett.
%
) 1535-ben a fraknói kapitány fogságába esett, de kiszabadult.

1537-ben Ferdinánd király záratta el , némelyek szerint az Eszéknél

vallott kudarcz miatt , mások szerint , mert a királyt egy alkalommal

„fitos Pelbarta-nak nevezte. *) Ekkor javait is elveszte* Érte 1545-ben

az országgylés veté magát közbe , és azon évi 56. törv. czikk kéri a

királyt arra, hogy Likava várát Pekry Lajosnak, mint Örökös hívének

visszaadja , de az soha sem került többé a család kezére vissaa j mert

1552. táján P. Lajos meghalván , fia J á n o s 1553-ban a pozsonyi káp-

talan eltt tiltakozott Liptó-Újvárnak Malatesta Fridrik részére teen-

d adományozás ellen; megujjitá e tiltakozást nevezett petrovinai

Pewkry János 1554-ben is, ellentmondván azon adományozásnak, mely

szerint Liptó-Ujvár Balassa Jánosnak, Likava pedig Mérey Mihálynak

szándékoltatott adatni^ azonban az eiadományozás csakugyan megtör-

*) Az eredeti czírnerJevéí a nemzeti múzeumban.
x
) Mikoia, História geneal. Transylv. és utána Kvári.

•) Wagner, Analecta Seapus. lí. J5&
•) Kaprínai Mss. B. toxno XXVIII. p. 110. 136. 137.

*) Utvánffy.
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térit, Liptó-Ujvárt Balassa János, Likavát pedig Báthory András kap-

ta meg, ki Liptónak fispánja is lón. Pekry Lajosnak két neje volt, az el-

s 2 s 6 fi a , Báthori István nádor özvegye , a másik Báthori Erzsébet

ki utcLb Kcrechényi Lászlóhoz ment férjhez. Lajosnak fia volt az em-

lített János.

Lajosnak testvére lehet petrovinai Pekry Anna, elbb Országh

Lászlóné, utóbb Losonczy István özvegye, ki 1557. évi april 19-én

Csejte várából irt levelet. Bírta ez Somoske várát is. *)

Lajosnak fia volt Szirmay szerint a
) Pewkry Pál is, ki azonban

c s i 1 i
3
) elnevet viselt; tán miután atyja htlenségi bélyegen veszté

el javait. E P á 1 Szatmármegyében több helyen szerzett birtokot , és

azokra király adomány mellett be is iktattatott; igy 1541-ben Sályi-

bari, 1544-ben Tyúkodon, 1546-ban Gebe, Jármi, Nyir-Medgyes , és

Gyr-Telek helységben. *)

Ezekben a magyarországi ág bevégzé szerepét, de Erdélyben

már 1509-ben találjuk Pekry Györgyöt, ki Déesrl irta el -

nevét, ki osztályosaival u. m. rugón falvi Nyujtódy Pál, szent-dcmeteri

Nyujtódy György, Hosszú-teleki Osvát, Veszsi György , Musnai Ja-

kab, Valkói Miklós, Bolyai Zsigmond és Kövesdy Bálinttal a köztök

fölosztandó egész Kövesd helységre nézve 1509. sz. Bertalan napján

gr. Szentgyörgyi Péter országbíró és erdélyi vajdától oaztoztató paran-

csot kaptak. *)

Ennek daczára Kvári szerint a Pekry család csak 1552-ben te-

leped* t volna meg Erdélyben, midn Pekry Gábor (Albertnek test-

vére) a szolnoki vár feladása után az ifjú Szapolyai felssége alá fu-

tott ;

fi

) és ott megnsülvén megtelepedett , idvel pedig Udvarhely

és Háromszék fkapitánya lett. Tle a családfa következleg 7
) ho-

zat ík le;

*j Az Akadémia levéltárában./

*) Szirmay S/atnulr várm. II. 127.

8
) Als5- F«lff6-C s i l helység AracTmegyében fekszik.

4
) Szirmay id. h. 80. 105. 106. 120. 124

5
) Kemény Nof. Capit. Albens. 225.

•) Foi-gach Comment. edit. Horinyi 68.

7
) Kvári id. h.



Pekry. 201

oztli ág.

Gábor
1552.

udvarh. és Iiáromsz. fkap.
(Kápolnási Anna) s 8. mdríoni ág.

II. Gábor
ÍRédey Zsófia)

i
^ ' "

i

Gábor
(Komis Anna)
r "

>

Ferencz
1613.

(Baládfi Bora)

I. István

(1. Gerendi Margit.
2. Toroczkai Ilona)

István. Mihály
(Súky Kata)

István
(Apaffy Anna)

Ferencz 1676.

(1. Vér Anna.
2. bel. Gálfi

Krisztina)

Mihály
(Angyalosi Erzse)

Gábor.

LSrincz f 1709.

gróf lett 1692.

Hákóczy tábornoka
(1. Csobási Judit
2. Petróczy Kata)

István. Mihály. Gábor 1700. Krisztina

(1. Kabos Jn'dit. (Toroczkai
2. Alsó Kata) György)Zsófia

(Teleki Mih.)

Klára Kata Polixéna
(1. Révay (1. Kemény László. (Dániel
Imre. 2. Bethlen £1. István)

2. Monsperg 3. b. Polnícz Ján.)

Zsigmond)

Teréz Zsófia

(b. Radák (I. Kemény
András Sándor.

2. Zeyk Mózs.)

Ferencz 1722.

(1. töv. Vas Ágnes.
2. Balogh Sára)

l

Gábor
(Szent-Iványi

Klára)

Klára
(Sukv
Pál)

László
(Salánky
Júlia)

Albert.László
(b. Bánffy

N.)

Adél. Lniz.

Lajos
(Pap Teréz)

'—T*"""!—

*

Kris^tma
(Balanári

Lajos)

Sándor
(ven. Szegedy Jul.)

Imre
(b. Szentke-
reszti Anna>

Sándor.

István. Karolina
(Gaái János)

$.1$.

Imre
(Szeredai
Kafa)

Mária
(Bocskor
Elek)

E családfa törzsének Gábornak két fia II. G á b o r és I. István
által a család két ágra oszlik , amannak ága ózdi,—- emezé sz. már-
t o n i nevén ismeretes.

Az ozd x ágból , mely ez elnevet horda , nevezetes személyiség

voltL rincz. Erdélyben ApafFy kormánya alatt üldöztetett, st ne-

vezett fejedelem 1678-ban is elis fogatta t, és gyötörtette, ennek

folytán kibujdosott Magyarországba , Cserei szerint *) „pápistává in
s grófi titulust adának neki Bécsben (1692-ben) ugy jve vissza Er-

délyben;" t. i. Apaffy Mihály halála után, midn Erdély már a diploma

*) Cserei Mihály Hist. 123.
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Leopoldinum alatt volt. Erdélyben 1686-ban nótázták is az aug. 12. 5.

art. szerint. A Rákóczy fölkeléskor ezimét elvetve ebez áll, s tábornok

lesz ; 1704-ben erdélyi fvezér. Meghalt Marmarosban 1709. mart 6-án

vallását ismét megváltoztatván. a
) Második neje a híres Petróczy Ka-

talin , több könyvet fordított vallást változtató férje tette ellen. Fiai

nem maradván
, szép javai leányaira maradtak.

A szent mártoni ág, mely megmaradt a nemesi czím mel-

lett, megyei és kir. táblai hivatalokat viselt.

Pelargits család. (Kihalt). Nógrád vármegyében tnik fel a

XVII. század végén , valószínleg e században nyerte czímeres nemes

levelét. Ismeretes törzse Pelargus György, ki a nevezett megyének

losonczi járásában 1672—1687. és 1689— 1694-ig szolgabirája , és

1683-ban mart. 6.- dec. 11-ig ideiglenes jegyzje is volt, 1699-ben a

tisztválasztáskor másod alispánságra is kijelöltetett; Neje voltKorom-

zay Kata (1670—1694) kitl fia II. György , ki 1714-ben megyei

helyettes jegyz és ügyész volt, de mag nélkül halt ki, és Gábor,
ki 1713-ban Wittembergben tanúit, 2

) már 1727-ben mint nsélt Nó-

grádmegyei birtokán. Neje Bene Mária volt Ettl fiai III. György,
I. Sándor, és József az 1734. évi nemesi lajstromban olvashatók,

az 1755. évében pedig III. Györgyöt, I. Sándort, és L Pált
mutatja fel , miután J ó z s e f már elbb valószínleg elhalt.

III Györgynek Diósy Máriától fia Károly mint katona

1799-ben franozia fogságot is szenvedett, leányában ága kihalt.

I. Pálnak Róth Máriától fiai Zsigmond és Pál szintén mag

nélkül haltak meg.

I, Sándornak neje Moszticzky Anna, puchói Mosticzky Györgynek

garam3zeghi Géczy Klárától származott leánya volt. Ettl egy leánya

Mária Zmeskal Lászlóné lett , fia pedig II. S á n d o r , ki 1760. május

15-én született, és 1847. évi decemberben meghalt mag nélkül kora

87. évében. Benne Pelargus család kihalt. Lakott Poltáron. Néhol a

család neve „Pilargus" nevén is elfordul. 8
)

A családfa következ

:

') Cserei Mihály 268. 325. 329. 330. 352. 366. 400. 415.

*) Bartliolomaeides Memória ungarorum p. 208.

•) Mocsary Antal, Nógrád várra. 1. 189. 193.
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I. György
1672-1694.
szolgabi ró

(Koromzay Kata)

II. György
1714 aljegyz
és alügyész.

Gábor
1713. 1726.

(Bene Mária)

—A—
IH. György
1734. 1757.

(Diósy Anna)

' Károly 1799.

volt katona

I. Sándor József
1734. 1757. 1734.

(Moszticzky Anna) -j*

I. Pál
1755.

(RótU Mária)

i »

Klára
(Jakab Ádamné)

Sándor
szül. 1760.

fl847.

Mária
(Zmeskal
László)

Zsigmond. II. Pál.

t t

A család czíraere a paizs kék udvarában alul hullámzó tenger,

melybl egy vártorony nyúlik fel, baloldalról pedig egy víziló, vagy

delfin úszik, lábaival a toronyba kapaszkodva. A paizs feletti sisak ko-

ronáján daru áll, felemelt jobb lábával kövecset, csrében pedig ke-

resztes nyel horgonyt tartva. Foszladék mindkét oldalról aranyvörös.

Vallásukra nézve ágost-evang. voltak. — Elnevöket Fábián-
falva Nógrád megyei pusztáról irták a legutóbbi nemzedék béliek.

Pelbárt család. (Kihalt). Pelbárt I s t v á n és apúl testvére

Tamás és András 1598. jun. 2-án Prágában kelt czímeres levél-

ben Rudolf király által nemesítettek meg. 1
) Utódai valószínleg ki-

haltak.

Pelcz család. Pelcz György 1712-ben III. Károly király

által emeltetett nemességre. 3
)

Czímere a paizs kék udvarában zöld téren emelked magas szikla

eltt álló magyar vitéz , vörös csizmába aranynyal zsinorózott kék ru-

hában panyokásan, fején prémes kalpaggal, kezében kivont kardot

tartva; két felöl a sziklára két ezüst egyszarvú ágaskodik. A .paizs fe-

letti sisak koronáján piros lábú galamb áll
,
piros csrében olajfaágat

tartva. Foszladék jobbról aranykék , balról ezüsívörs.

Pelcz néven János 1729*ben stagni püspök volt.

Felejthey család. (Pelejthei f) Zeraplin vármegye kihalt

családa , mely azon megyében Pelejtét birta. 3
)

*) Az eredeti armalis a nzti múzeumban.
•) Collect. herald, nro 702

•) Szirraay C Zemplin. not. top. 91,271
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Peley család, (Er-Mindszenti.) Közép-Szolnok várraegye

családa. Nevét s tán eredetét is azon megyei Pele helységbl veszi.

Ugyan e megyében fekszik az elnevet adó E r-M i n d s z e n t helység

is. Tagjai nagyobbára megyei hivatalt viseltek ; a múlt század végén

két ágra látjuk oszolva, ugy látszik két testvér által , úgymint Peley

Miklós és Zsigmond által , ez utóbbi Szatraár vármegyébe tele-

pedett, és Szabolcsból nsült.

Cs*!ádfájok következ :

Miklós
Kvár vid. kapit.

I. Jstván
Kvár vid. kapifc.

11. Imre
3794. kvári alkapit,

179% követ.

(Ravazdy Bora)

Mihály
testr és

fhadnagy
(Donath Zsuzsi)

Lajos
1848-1861.
Köz.-szolnoki

alispán.

CLegényi N.)
J

. Zsigmond
1784. Szatmár
várm. alszbiró.

(1. Osváth N.
2. Kállay N.)

1. Imre
Szatmár v. fcbiró

József N.
szül. 181S. (Mándy

cs. k. fóbiró 1850. Bertalan)

186L törv. 8z. elnök.

(Szuhány i Emma)

Zoltán. Mária. Amanda.

Móricz. Kálmán és 4 leány.

Farkas
sz. 1785-ben

1834-37. követ.

111. Imre
sz. 1812.

aljegyz
Ibi ró,

Janka
(Kabos József)

II. István
sz. 1791.

Kvári
kapit. 1837.

Az erdélyi ág nagyobbára Kvár vidéken hívatalkodott. Mik-

lós és fia I. István ott voltak kapitányok, I. Istvánnak fia II.

Imre, 1794-ben szintén kvárvidéki alkapiiány, és innen az 179%.

évi erdélyi országgylésre követ. Testvére Mihály elbb testr,

utóbb a trök háborúban fhadnagy, s tán az, ki 1794-ben Kvár al-

jegyzje volt.

II. Imrének fiai — mint a táblán látható — szintén Kvárvidé-

ken hívatalkodiak.

Mihály fia Lajos 1848-ban és ismét 1361-ben Közép-Szol-

nok megye alispánja. Fiai a táblán állnak.

Tán szintén ez ágból voltak László 1794-ben Kvár vidék ki-

rályi pénztárnoka, Elek ugyan ott 1815-bea fjegyz, és Sámuel
1815-ben adórovó biztos.

A szatmári ágból Zsigmond 1784-ben !

) Szatmár megye al-

*) Szirmay Szatmár várm. 1. 135.
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szolgabirája, — Két neje volt, egyik Osváth leány, a másik a nagy-

kállói Kállay családból. Fia I. Imre Szatmár vármegye táblabírája,

ennek fia József (szül. 1813-ban) 1850-ben cs. kir. fóbiró, 1861-ben

Szatmár megye törvényszéki elnöke. Szuhányi Emma hitvesétl gyér-

nmekéi Zoltán, Mária és Amanda*
István,Eszter, Lajos birtokosok a Szilágyban.

Felényi család. A Pilényi család elferdített neve.

Pellegrim család. Károly és József az 1792. évi orsz.

gylés 21. törv. czikkében magyar honosítást nyertek.

Pellérdy család. (Pellérdi f.) Baranya vármegyei kihalt

család, nevét azon megyei birtokáról P e 1 1 é r d helységrl vette.

1581-ben élt Pellérdi P é t e r , 'j ki valószínleg a török hódí-

tás alatt birtokából kiüttetve, Erdélybe menekült, és ott Báthori Zsig-

mond udvarmestere volt. 2
) Tán benne halt ki családja ?

Pelsoczi család. (Máskép Kováos.) Pelsczi Péter 1643-

ban III. Ferdinánd királytól kapta czímeres nemes levelét. Czíraere a

paizs kék udvarában zöld téren hátulsó lábain álló, természetes szin,

ketts farkú oroszlán, els jobb lábával három vörös tollú nyilat tartva.

A paizs fölötti sisak koronáján a leírthoz mindenben hasonló oroszlán

látható. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös* $
)

Ugocsa vármegyében Pelsczy György 1712-ben jegyz,

1726-ban másod, 1728-ban els alispán lett, és 1729-ben orsz. gylési

követ volt *)

Tán ezen Pelsczi Péter ivadéka azon család, mely Pelsczi

máskép Kovács néven a XVII. századból Gömör megyébl Erdélybe

származott. Nevezetesen Istvánnak fia János szül. 1 672-ben

Rimaszombatban. 1691-ben Gyulafejérvárra ment, és II. Apaffy Mi-

hály udvari káplánja lett, utóbb Ebesfalván lelkész. Innen kiment

Frankfurtba, Utrechtbe, hol hittaui értekezést tartott; hasonlóan tett

Bataviában is 1699-ben. Haza jvén Erdélyben Keresztesi Sámuel ud-

vari papja, végre pedig superintendens lett. Meghalt 1749-ben kora

77. évében. *)

*) Oklevélben említve.

*) Kemény János önéletírása, kiadta Szalay L — Kemény ugyan dicsséri

Feliérdi Pétert, de az 1599. ^vi 36. törv. ez. mint kétnejüre mond büntetést.

•) Adami Scuta genfi! tomo IX.

*} Szirmay C. ügocsa p. 55. 57. 61.
5
) Benk6 Transylv. gen.

I
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Pelsczy nev Szabolcs megye nemessége sorában említetik. *)

Pely család. Lásd péti Nagy cs. Pusztán e néven fordul el
Pély László, ki 1597-ben Haraszthy Miklóssal együtt tiltakozott a

végett, hogy az 6 birtokukat Kelecsényt Kelecsényi Mátyás jogtala-

nul birja. 2
)

Peuifliiiger család. (Kihalt.) ílegensburgból származott

hazánkba a XV. században. Már Pemflinger János 1491— 1495-ben

Buda város birája volt, 3
) Ennek leánya Orsolya II. Ulászló király

leányának Annának (ki utóbb I. Ferdinánd király neje lön) dajkája

volt, mely körülmény családjának emelkedésére nézve nagy befolyás-

sal volt. •) Férjhez ment Kallinczer *) Lénárdhoz , ki diós-gyri vár-

nagy volt. Testvérei közül István, ki Rauber Kristóf laibachi ptis-

píjk sógora Ion, 1526— 1527-ben jelentékeny szerepet vitt. 5
) I. Fer-

dinánd részén a m. királyság keresése alkalmával . mint II. Lajos ki-

rály Özvegye Mária királyné meghitt embere.

Sebestyén ugyancsak Mária királyné flovászmestere volt, 6
)

és 1533-ban diós -gyri várnagy.

Márk Erdélybe szakadt, hol Bálványost birta. 1
) és nagy-sze-

beni királybíró, volt. 8
) Második nejének Tobiási Klárának (ki elbb

Lulay János neje volt) 1523 ban történt halála után a Luther tanai

kedvelje s terjesztje. Meghalt 1536-ban. Els nejétl leányát enyingi

Török Bálint vette nül , a másodiktól született Orsolya Forgách

Simon hitvese lett , ezekben a, Pemflinger család valószínleg kihalt
j

legalább többé nyomát nem leljük. — Családfájok ez

:

János
budai bíró 1491-95.

. . .i . . ,
.. A- , .. - ,

... ,

Orsolya
királyi dajka
(Kallinczer

Lénárd)

István

tanácsos

1527.
(Rauber N.)

Sebestyén
1526.

királyné flovászrnest.

1533. diósgyri várn.

Márk
n.-szebeni királybíró

f 1536
(1. N. N.

2. Tóbiási Klára f 1523.)

1-tl N.
(e. Török Bálint)

2-tól Orsolya
(Forgách Simon)

y
) Fényes. Geograpli.

«) Oklevél.

a
) Tudománytár. Üj foly. VIÍ. köt. 308 l

*) Jászay P. A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után 525.

*) Kit másutt Wallincze r-nek is olvasunk.
5
) Ugyan ott 130. 193. 256. 270. 296. 462. 463.

e
) Ugyan ott 452.

"Ó Lehoczky Stemtnat. II. 300.
8
) Jászay id. h. 130. U Budai Fer. Hist. lex. III. 63.
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Pencz család. Pencz János 1697-ben I. Leopold király ál-

tal emeltetett czíraeres nemességre. *)

Czímere következ : a paizs kék udvara a jobb oldali fels szeg-

letbl a baloldali alsó szegletig rézsútosan vonuló ezüst szelemen által

két részre oszlik , az ezüst szelemenen koronás zöld kigyó kúszik, szá-

jával piros rózsafejet igyekszik beragadni. A szelemen felett és alatt

egyegy arany csillag ragyog. A paizs fölötti sisak koronáján bárom

fehér strucztoll leng. Foszladék jobbról ezüstkék, balról ezüstzöld.

Pejnc*y család. (Penczi +). Nógrád megye délkeleti részén

fekszik A.- és F.-Pencz helység, melyet hajdán hasonnev nemes csa-

lád birt. Már a XV. században élt Penczi Péternek leánya A g a-

tha Nyéki Lászlóné , ki 1407-ben a sághi convent oklevele szerint

Frank comes által jegyajándok és leánynegyed fejében Hont megyei

Kelenye helységbl kielégíttetett.

Utóbb ugyancsak a XV. században éltek Penczy Lászlónak
fiai Gyárfás (Gervasius) és J a k a b , ki 1468. táján Palóczy Máté

országbíró eltt Penczy Balásnak fiával T a m á s sal kétfelé oszták

Pencz helységét.

Gyárfásnak csak leánya maradt Kata, kitl a poltári Soós iva-

dék származott.

Balásnak fia Tamás kétszer nsült, els neje a magvaszakadt

Romhányi családból eredt Romhányi Zsófia volt, kitl született leánya

Penczy Erzsébet Baloghy Miklós neje volt 1559-ben. Második

neje 1512-ben Uza Ilona volt j a ki férjének Penczy Tamásnak 1538,

eltt történt halála után férjhez ment pechváradi várnagyhoz Hor
váth Jánoshoz, a voxith Horváth család séhez, a ki 1538. (feria 2.

prox. post Dnicam Laetare) Penczy Tamás magva szakadtán I. János

királytól Budán kelt királyi adomány-levelet nyert az egész Fels-

Pencz helységre, és a Heves megyében fekv sidi pusztára.

A család tehát Penczy Tamásban
,
kinek csak említett Erzsé-

bet leánya (Baloghy Miklósné) maradt, ágon kihalt. Leányágon utó-

dai a baloghi Baloghy és ettl leányágon származó ivadék.

A család neve „de Pench" alakban is elfordul a régi okmá-

nyokban.

Pente család. Komárom és Szabolcs vármegye nemes C9alá-

dai között említi Fényes Elek Geographiájában.

*) Collect herald, nrc 774.
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Péntek család. (Vönöczki.) Vas megyében fekszik Vöntfczk

helység, honnan a család elnevét irja, Péntek Mihály, midn a tö-

rök Sz.-Fejérvárat birta, két izben is fogságba esett, de megmenekült.

• Péntek János 1741. január 12-én Gyr vármegyétl nyert nemes*

egérl bizonyítványt, mely január 28-án Veszprém vármegye gylé-

sén Pápán publicáltátott,

Penteky család. Péntek nev helség jelenleg B.-Szolnok

vármegyében van. Innen vette nevét Penktelekey Mátyás, ki 1380-

ban királyi ember volt az ikiód-szentiványi család beiktatásánál. f
)

Pénteki család. (Lemhényi.) Torda megyében honos , hol

idsb Mihály szolgabíró, László ugyanaz, ifjabb Mihály igtató,

mindnyájan 1815-ben. János szolgabíró, László adóiró biztos

1846. köri.

Pénzes család. (Várkei f.) Kihalt nemes család, ismert le-

származási fája peres iratok nyomán következ :

György
j

*
i

István
(Mányay Anna)

i
« 1

Erzsébet
(Iiiterati máskép Biró

Orbán de Czabaj-Kornjáth)

Pereli y család. (Mike-pércsi.) Bihar és Szabolcs megyei ne-

mes család. Elnevét Bihar megyei Miké- vagy Kis-Pércs helységrl

és F ö 1 d e s rl írja.

E században közlök János földesi birtokos, D á n i e 1 a nagy-

váradi nemesség hadnagya huzamos ideig , Mihály elbb megyei

utóbb Debreczen városi pénztárnok, meghalt 1826-ban; nejétl szent-

simoni Darvas Teklátúl származott ivadékát mutatja a következ nem-

zékrend: 2
)

Mihály f 1826.

(1. N. N.
2 sz. sim. Darvas Tekla)

p—M ,..,,., ... . * —
1

1-tl Emília 2-tól Petronella Ede Antal
(Ajtay József) (Balassovits Zsigm.) (Gálbori (Reich Anna)

,
Í3ÍÜL, "Árpád. Zoltán.'

Sándor. Petronella. Domokos.

Percsics család. Percsics Jakabot 1757-ben Mária-Terézia

királyass.'ooy nemesítette meg czímeres levélben. a
)

*) l-l odor Kár. közlése szerint.

2
) Torok Ant. közlése szerint.

*) Adami Scuta gentil t. IX.
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Czímere következ, a paizs feís5 részének közepébl kétfelé rézs-

útosan domboruló vonal a paizs két oldalának közepéig terjedve, mint

két függöny a paizs udvarát három résere osztja, a két, függöny alakú

fehér udvarban két vizirányos vörös szelemen vonul át, köztök egy

lóhere-levél zöldéi, az alsó kúpalakú kék udvar alján hármas domb kö-

zépsjén páncxélos kar könyököl , kivont kard hegyen levágott török-

fejet tartva. A paizs feletti sisak koronájából kék nadrágos, vörös dol-

mányos, arany zsinóros , arany öves , és vörös tetj prémes kalpagos

magyar vitéz emelkedik ki , balkezét csípjére helyezve, jobb kezében

arany markolatú kard hegyén levágott törökfejet tartva. Foszladék

jobbról ezüstvörös, balról ezüstkék.

Percze család, si fészke Nógrád megyében fekv Rimócz

helység, hol seik aForgách család jobbágyai voltak j e családtól meg-

nyerve a felszabadítást (manumissionales literas) Percze Demeter
és testvérei Mihály ós Gryörgy 1667. febr. 16-án I. Leopold ki-

rálytói czímeres nemes levelet nyertek ; mely az akkori zavargós idk

miatt csak két év múlva kirdettetett ki ugyanazon megyében. 3
) A

család tagjai hivatalokat nem igen viseltek , csak 3Í csekély és osztá-

lyok által mindinkább eldarabolt birtokán élt , és mint számos tagból

álló család a megyei tisztválasztásoknál volt fleg ismeretes.

A kozszerz Mihály 1684-ben a nemesi fölkelésben személye-

sen vett részt. 2
)

Farkas és Miklós az 1790-ki nemesi Összeírásban említtet-

nek. Ugyan k , mint a Rákóczy forradalom alatt honn maradtak, Írat-

tak be 1711-ben is.

Az 1726. és 1734. évi nemesi vizsgálatkor kétségtelen nemessé-

gök elismertetett Percze Farkasnak, Mátyásnak, János nak

és Mt&ály nak.

Az 1755. évi nemesi összeírásban olvassuk Percze Mihályt,
idsb Miklóst, Andrást, idsb Ferenczet, Pétert, Ger-
gelyt, Mártont, Istvánt, Pált és Györgyöt, a megyében

jövevény-nemesek közt ifj. Miklóst.

Ez utóbbiak közül idsb Miklós nak ága a következleg szár-

mazott le

:

*) ég f
) Nógrád megyei jegyzökönyvekbl, valataint a kov. adatok í«,

Percze Pétert pedig, kirl a fotjebbiekben említeti uinos, 1670-ben Kékk vari

gyalog hadnagyul olvassuk.

H
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Idab Miklós
1755.———— iA^ . ... —

idsb János
(3-ik neje Trajtler Ágnes)

kitol István £& szül.
r
Ferenoz.

osztoz

1796

István 1750.

osztoz 1796.
András

osztoz 1796.

ifj. Miklós

István

1783. Ifj. János

István
K.-Keszíben
harangozó

Ignácz
sz. 1760.

Antal
sz. 1765,

József

sz. 1770.

István 1841.
Hajnácskoben
gazdatiszt.

írj. Miklósnak négy fia 1793~ban Nógrád megyétl nemesi bizo-

nyítványt nyert. Ezek közül ifj. Jánosnak unokája István Hajnács-

kben Jankóvich Antal felügyel gazdája Í841. aug. 28-án 2250. sz. a

Nógrád megyétl nemesi bizonyítványt nyert.

Az 1755-beo élt Andrásnak családja így állt

:

András
(Nagy Erzse)

Sándor Ferencz Bora Erzse Anna
(Kúty Róza) (Ifagy-Labancz (Cseh (Bálás (Markó

Teréz) Gábor) Sándor) Mihály)

E században élt Percze Demeternek feleségétl Csikány

Évától gyermekei : János, László és Anna élnek 1829-ben.

Perczel család. (Bonyhádi.) Tolna , Baranya stb. vármegye

egyik jelentékenyebb nemes családa ; ered Németországból , bonnan

már a XVí. század második felében két egy testvér Perczl János és

Dienes Magyarországban telepedtek meg, amnz mint a fhadi élel-

mezési hivatalnál alkalmazott, h és serény szolgalatai folytán testvé-

rével D i e n e s s e 1 együtt 1582. május 2-án Bécsben Rudolf császár-

tól római-német birodalmi czímerleveiet (Wappenbrief) nyert. Utóbb

ugyancsak k , nevezetesen János említeti hivatalában , valamint a

hadi fizet biztosságnál zerzett érdemeinél fogva, úgy testvére Die-

nes a komáromi vám és harminczadi hivatalnál mint ellenr tett

szolgálataik jutalmául ugyancsak Rudolf császár és király által 1593.

évi május 3-án Prágában kelt czímeres oklevélben németországi ne-

mesi, illetleg — mint iratik — lovagi rendre emeltettek.

E két testvér közül Jánosnak unokája már Perczel Tamás
I. Leopold királytól 1697. május 27-én Bécsben kelt czímeres nemes

levél által magyarországi nemességre emeltetett. Tamás-
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nak még két testvére volt: István és Mihály, kik miután a m.

kir. udvari kanczellaria elfitt bebizonyiták , hogy a följebb említett

Ferezi Jánostól és Dienestl származtak, nem csak az 1593. évi német,

hanem az 1 697-ben Tamás nevére adott magyar czímeres levelek meg-

újítása mellett 1717, január 13-án Bécsben kelt czímeres nemes levél

által a magyar nemesség reájok is kiterjesztetett , mely nemes levelet

azonban testvéreikkel Tamással együtt nyerték fleg azon érdemeiknél

fogva, melyek szerint a közelebb múlt bels zavarok alkalmával több

kár szenvedése mellett is h szolgálatok által magokat kitüntették.

Nevezett három testvértl,úgymint Tamástól, Istvántól és Mi-

hálytól származik a Perczelek Összes csaladja , és pedig Tamás-
tól a tulajdonképeni bonyhádi és veszprémi ág ; M i h á 1 y tói a fehér-

vári és komáromi ág; végre Istvántól származik a csallóközi és

budai Perczel ág.

A leszármazást meglehets teljességgel a következ táblázatok

mutatják

:

I. tábla.

János
1582.1693.
i * i

és Dienes
1582 -93.

I. Tamás
1697. 1717.

veszprémi adószed
1719.

(Eöry Zsuzsa)

I. István

1717.

ÍN- Kata)

II. Mihály n. István

1717. 1717.
Csallóközi ét budai ág.

I. Mihály
1717.

(tf. Orsolya)
/

*-—
1

Folyt. V. táblán.

Julianna. I. József
sz. 1699 f 1768.

Tolna v. alisp.

(gyulai Gaal Kata)

bony- I hadi ág.

JEva Zsuzsa 1- Imre
(Demkovits (Árvái szül. 1700.

József) Sándor) Veszpr. szbiró 1742.

(Ányos Teréz)
veszprémi áa

.

Folyt. IV. táblán.

II. Tamás
1761-69.
Tolnai f-
sz. -bíró.

(Sztanko-
vánszky
Julianna)

Folyt. kSv.

lapon.

1. Gábor 1. Lajos 1.Zsigmond Krisztina Kata
1774. alezredes 1767. (Lipkay (Kajdá

testr
(Csejtey
Anna)

fBzbír
(Dry
Ró/a)

Folyt. 11
táblán.

+ 1795.

(Petrov-
szky Ju-
lianna)

Elek
1778.

Sán<lor) csy Férj fsz-
biró.

1 Ignácz *)

1787. alisp.

(1. Dry
Kata

2. Aszalay
Anna.

3. Sauska
Jozefa)

folyt. III. táblán.

) Ezekoek testvéreik még : Júlia , Magdolna , Gáspár , Zsuzsi,

Kata, Zsigmond-József, és Veronika, korán elhaltak.

14*
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11 Tamás, ki az elbbi tápon.

Tolnai fszbiró 1761—69.
(Sitanki>vá,uezkyjJu!ianna)

II. Antal
1790.

(Kardos
Anna)

I« Ferenez
1829. 1834.

Anna
(Gyurkovits

János)

lí. Lajos
1790.

(Geül
Kata)

IV. József. András
1829, 1834.

,

IV. István

1839.

Tolnai kövsi
(Pergzel Anna)

Lajos ViioiÁ>s.

III. Antal
nemz. r:

rnagy 1848.

Vilma
(b. Majthéuyi

József)

Vinoze
1848 képvisel.

(Nendtvieh Anna)

Vincze. Ilona.

III. Tamás
JS09. fhadnagy
(Sziiy Ernesztina)

Anna.

Gejza
Bottyhády

vl cs. k. jbiró

(Perczel

Gertrúd)

Hermina
(Hermann
István)

Ida
(Helie

Ferenez)

Oszkár
v. honv. fhadn.
(Berecz Emma)

—5

János
1809.

(Dóry Luiza)

Gyula Benyhády
v. cs. k. fnök

cs. k. kain,

(Ráth Teréz)

Ákos.

József. Mária.

Ernesztir.a. Sarolta. Agáta.

Angelika Oktavla. Lajos. Gyula. Iván. Cresccntia.

(Szabó Miklós)

II. tábla.
I. Gábor, ki at I. táblán.

1774. fszbiró
(Dry Hóza)

Bora. Ádám Erzse II. Gábor
alezredes (Naszvady 1798.

(Rosty Károly) ins. liadn.

Franciska) (sümegi
(Bene Krisztina)

Júlia Klára. József I. Sándor
(Petrás)

Jozefa. Berta. II. Miklós
1848. esk. Tolnában

(FischJer *Erzse )

Leoua.

Paulina Leopoldína
(ns-kéri

Kiss Fer.)

1800. ins.

f 1861.

(1. Kajdácay
Erzse

2. Némethy
Anna)

íll. István
Bonyhády
volt kecs-

keméti cs.

kir. fnök.
(Perczel

Kata)
i
-*•

1

N f P
* 2 p-
í* sa" o

III. Imre
Bonyhády
185Í. szol-

noki ca.k

fnök.

W ifj Sándor Móricz
honvéd

§f rnagy
^ (Balu-
o gyánszky Julianna)

H. Kata)

I. Miklós
tábornok honvéd
menekült ezredes,

(Sárközy menekült,
(Latino
vics Her-
mina)

Béla
fbíró
alispán

1848.

(Boron -

kai El-
vira)

Pál
honvéd
kapit.

(Magyari
Ludo-
vika)

tr
4

«
N

<
o

3 g
K & 5 2 5'

8 r

«
<-»

o

8»

*1

1
»
t3

N
fr
o

Ilona. Kálmán. Vilma. Róza. Tivadar. Serena.

*» •

ír -+

^ s

Antónia. Erzse. Lidia.
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HL tábla.
I. Ignácz, ki ai 1. táblán,

1787. alispán

(1. Dry Kata.

2. Aszalay Anna)
3. Sauska Jozefa)

1-tlIMgnácz Ifi. József 2-tól ZsoEa Mária
1809. his, kapit. (Síegler (Forster (sipeki

1850. t. sz. üln. Jozefa) János) Baíás Istv.) István) hády)
(Markfc Bora) J

István)

3-tói Anna Kata
(Perczeí (Bony-

Rudolf
1855. es. k.

hadnagy.

Gertrúd
(Bonyliády
Gejza)

Guido.

Nep. Jüuoh
kapitány

testri rra.
1842.

f 1843.

kora 39.

Kata. Teréz. Jen
baranyai

esküd; 1848.

Antónia. 111. Ferenez.

baranyai
esküdt 1848.

Jusztina.

IV. tábla.
Veszprémi mg.

Irare, ki úi I. táblán.

szül. 1700.

1742. veszprémi szbiró

(Ányos Ter6a)

111. Jáuoi
1762—69. veszprémi

föszbiró

1779. alispán

IV János
Veszprém-
ben 1793.

fszbiró
1803. f-
ügyész.

H. Imre
178*/7.nyug.
rnagy

rendri igazg.

I. Károly
1790-5.
testr,

kamarai
iiívataiu.

II. Zsigmond
1792. 1815.

székely ezredi

kapitány

f Pesten.

V. József

1810 kapit.

f Páduábaa

L Antal

1813- kapit.

f Szalniár

várm.

v. t rb i a.

Fhérvári a komáromi ág.

I. Mihály, ki as í iáolán.

1717.

(N. Or?clya>

II. József. í. János-György M.-Terézia. Julianna.
(Vicenti M-Terézia)

r

—

i

IV. József. III. János nep.

("Winkelbauer W.)
Judit. Teréz.

Franciska János-Alajos. IV. József János
(Síentgály Pál) (1. gutori Níiszvady Mária)

2. Zöld Anna)
J

... . .
. — - T i-.llin. Ii i

i i i
i
^

ii ii i i

1-tl Gyula
szül 1829- máj. 14.

lak. Czeczén.
(Tassy Becz Judit)

Zoltán
szül. 1652. mari 2.

Teréz
szfil 1&30.

(Knapp Imre
Mosonyban)

2-tól Károly,

t
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A nevezett három törzstestvérek köz! , kik mindhárman külön

ág alapitói lnek, I. Tamás 1719-ben már Veszprém vármegyének

adószedje volt; nejétl Ery máskép Pordányi Zsuzsanától két fiú-

gyermeke maradt, úgymint I. József és I. Imre, kinek ágáról a IV.

táblára vonatkozólag lesz szó.

I. József ln a Perczelek bonyhádi ágának megalapítója , és

törzsatyja. Született 1699. január 15-én. Jó sikerrel bevégezvén isko-

lai pályáját, már 1726. táján herczeg Eszterházy ügyvédéül találjuk;

a következ 1727-ben június 8-án pedig Sziget-Gyarmaton házasságra

lépett gyulai Gaal Katalinnal. Már ez idben jeles tehetségei, ta-

nultságas szorgalma által mindinkább emelkedett. Már 1727-ben Tolna

megyében Lábafó benépesített pusztát bírta , és ez évben a nevezett

vármegye által is a régi adószedi számadások megvizsgálásával bíza-

tott meg. Majd közhivatalokra adván magát , Tolna vármegyében

1732-ben al-, 1733
/4
-ben f-jegyzül kineveztetett, 1735-ben pedig

mint fjegyz Tolna megye birtokos urai nevében a kir. kamarával

teend alku és kiegyenlítések végett a ncoaquisticai bizottsághoz mint

megyei megbízott megválasztatott, ugyancsak ez évben az 1715. évi

8. törv. czikk értelmében tartott nádori gyülekezetre követi küldetett;

1737 ben els alispánnak választatott, és mint ilyen ama nevezetes

1741. és 1751. évi országgylésen Tolna vármegyét mint annak követe

képviselte. Polgári érdemei és elmenetelele mellett családja megala-

pítására is szerencsével írködött, vállalkozó szelleménél fogva a kül-

földi nagyobb kereskedési házakkal, (mirl a német, olasz levelek

most is a családi levéltárban állanak) nevezetesebb viszonyokban áll-

ván , habár külföldi ügynöke által nagy Összegben megkárosittatott,

mégis széles kereskedelmi vállalatainak folytán hitele s értéke mindin-

kább növekedvén , nagyobbszerü szerzeményeket tett. Ugyanis Bos-

nyák Tamás magvaszakadtán Jurassin György tihanyi vajda, Gyur-

gyenics György és Nagy András 1666. évi január 13-án Zala, Vesz-

prém ,
Tolna , Somogy , Pozsega, és Veszprém megyékben fekv jelen-

tékeny birtokokra királyi adományt nyertek , ezen birtok azon részét,

mely Jurassin Györgynek hasonnev fiára szálltak, az említett fíu Ju-

rassin ifj. György , hogy magát a török fogságból kiválthassa , Kéthe-

lyi János tihanyi kapitánynak, nejének Nóvák Annának és leányainak

Évának és Juliannának , és Örököseiknek a veszprémi káptalan eltt

örökösen bevallotta, nevezetesen a Tolna, Veszprém , Pozsega, és Sze-

rem vármegyében fekv Bosnyák jogú birtokait , miután ezen Gyur-

gyenits György és Nagy András által adományban nyert birtokok fe-
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lét Kéthelyi János már úgy is a nevezett Öröksöktl megszerezte és

bírta is, de ezenfölül bevallotta Kéthelyi Jánosnak azon birtokait is,

névszerént Vios falut és a hozzá tartozó három pusztát Pócsát, Gré-

ozit , és Csicsolt Somogy vármegyében , melyeket atyja Gyurgyenits

id. Gryörgy hasonló módon Posárfi-tói annak feje-váltsága fejében szer-

zett. Kéthelyi János által szerzett ezen birtokok annak leányaira

É v á ra Kersnerics Mihálynéra, és Juliannára Somogyi Adámnéra

szállottak. Kersnerics Mihálynak ismét Örököse ln leánya Kersnerics

Anna Mária, báró Schilson János-Mihályné , és ezeknek fiók báró

Schilson Kerestély Ágoston , ki miután Kéthelyi Julianna Somogyi

Adámné örököseivel megosztozott , nemcsak a Kéthelyi Éva féle jószá-

gokat , hanem azon birtokait is , melyeket néhai Morgay Miklóstól kü-

lön örökfelvallás és illetleg a királyi tábla eltt lefolyt perben egyes

-

ség mellett nyert , úgymint egész Bonyhádot, az egész szerdahelyi

és szent-dömötöri pasztákkal egyetemben, 1743-ban Gaál Sándor és Ory

máskép Pordányi Lászlónak és PerczelJózse f nek rök áron el-

adta. Nyomba pedig a két vevtárs is részét Perczel Józsefre és ennek

nejére gyulai Gaál Katalinra átírta, illetleg átengedte, és igy az egész

b. Schilson féle birtokösszeg Perozei József birtokába került. Perczel

I. József az eképen szerzett birtokokra nézve a Kéthelyi Juliannaféle

Somogyi , Rifáts . Kun , Kajdácsy és Kliegl örökösökkei elsbbségi

jogozímen indított per folytán 1744. jul. 23-án, valamint ezekkel úgy
gr. Mersi tábornokkal

,
(ki akkor a mostani gr. Apponyiféle birtokok

nagy részét birta , és a B. Schilsonféle némely birtokokhez Tolna me-

gyei Hidegkút helységhez és Csicsó és Csernél pusztákhoz igényt tar-

tott) valamint a királyi ügy-igazgatóval is 1744. jul. 31-én egyezségre

lépvén, és erre nézve királyi beleegyezés is járulván , 1745. jun. íö-én

maga s fi maradéka részére M.-Terézia királyasszonytól ki-

rályi helybenhagyó, illetleg adomány-levelet nyert, elésorolt érdemei-

nél fogva, fleg azon tekintetbl is, mivel az ezen jószágokban netalán

lappangó királyi jognak fejében 3000 frtot a királyi kincstárba befize-

tett
; továbbá azért is különösen , mert a maga nevére nyert nádori

adomány-levélbeni jogaitól elállott s az abban érÍDtett jószágból a báró

Schilsonféle rokonoknak részüket tekintve visszaváltást megengedte

;

de ezen felül Hidegkút nevezet helységre, úgy Csernél, Csicsó pusz-

tákra nézve s
) jogairól lemondva , ezen jószágot a kir. kincstárnak

örökre átengedte. Eképen Perczel József az érinrett királyi ado-

*) Ez Tolna megyében fekv Kéthelyi János jószágához tartozott, késbb
gr. Jtfersi tábornoké lett, jelenleg az Apponyi grófi családé.
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mány -levélnél fogva a bonyhádi elnév megadása mellett Tolna

megyében fekv Bonyhád helység, és S z e r d a h e 1 y nev puszta

felének, az egész C s Ö c s k e i , széplaki pusztáknak , z i\ 6 és M a-

j o s helységeknek, Baranya megyében pedig Ofalués Eszter
pusztáknak és Z s i b r i k benépesített pusztának birtokos ura lön , és

azokba 1745. sept. 23-án a pannouhegyí con ven t által a férfi-mara-

dékra nézve örökösen, a leányágra nézve pedig usuue ad vires investí-

tarum summarum ünnepélyesen beiktattatoti.

Perezel József érdemeihez tartozik még az is , hogy 6 a birto-

kában lév Czikó helységben oskolát
,
paplakot és a családi sírbolttal

ellátott 17% öl magas tornyú kath. egyházat építette, a toronyba

Stájerországból harangokat hozatott, és a templomot minden szük-

ségletekkel ellátta ; miért is már 1757. nov. 26-án a pécsi püspökség

által a kegyúri joggal megtiszteltetett , mit azonban akkor el nem

fogadott Késbb azonban a család, nevezetesen az 181 L június 8-án

és 1828. évi máj. Í8 19-ki egyházi látogatási oklevelek szerint a kegy-

úri jogot — mi elbb világos kötelesség gyanánt lekötve nem volt,

—

önkénytesen elvállalták. Perczel József meghalt 1768. aug. 4-én és

az általa 1763-ban emlékirattal is díszítve építtetett ezikói családi sír-

boltba eltemettetett.

így lett I. J ó z s e f a bonyhádi ág alapítója. Nejétl gyulai .Graal

Katalintól tizenhat gyermeke született, kik közül azonban nagyobb

kort fleg csak a táblázaton látható nyoJcz gyermeke évi. Ezekbl is-

mét, három ág terjedt szét, úgymint II. Tamásé az I. táblán, í. Gá-

bor é a III. táblán, éslígnáczé a III. táblán.

I. L aj os, (I. Józsefnek fia) 1756-ban a herczeg Eszterházy hu-

szár ezredben mint cadet kezdett szolgálni , 1786-ban alezredes lett,

1793-ban ezredesi ranggal és pátenssel nyugalomba lépett ; meghalt

1795-ben.

I. Zsigmond (I. Józsefnek fia) 1767-ben magyar kir. testr,

1788-ban Tolna vármegyének a Józsefi rendszer alatt munkálódó ca-

tasteri mérés elnöke volt. Magtalanul halt meg.

Elek (I. Józsefnek fia) 1778-ban Tolna megyének a simontor-

nyai járásban fszolgabirája volt.

II. Tamás (I. Józsefnek fia) 1753—58-ban Tolna vármegye al-

jegyzje, 176 J—69-ben pedig a földvári járásban fszolgabirája. Ne-

jéti Sztankovánszky Juliannától tizennégy gyermeke volt, kik közül

azonban csak II. Antal és II. Lajos hagyott maradékot, mint
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alább látni fogjuk* A táblára nem fértek : Verona, Kata, József, Jú-

lia, Jusztina, András, Bora, korán elhaltak.

I Ferencz (II. Taraásnak fia) testvérével Andrással

együtt saját költségükön 1829— 1834-ig Baranya megyében fekv

Mocsolád helységben (hol édes auyjok után örököltek) a szép és nagy

rom. kath. egyházat építették.

II. Lajos (II. Tamás fia) 1790 ben Tolna vármegye részérl a

az, korona rzésére Budára küldött bandérium tagja volt. Nejétl Geitl

Katától következ négy gyermeke maradt

:

1. IV. István 1830-ban Tolna vármegye tiszteletbeli aljegy-

zje, 1839-ben Tolna vármegye orsz gylési követe. Nejétl Perczel

Annától fiai L aj o s és Vilmos.

2. III. Antal 1837-ben a Miklós nev huszár ezredben cadet,

nem sokára hadnagy, 1845-ben fhadnagy, majd e ranggal a katonai

pályáról lelépett. 1848. jun. 19-én Baranya megyében nemzetrség!

rnagy és parancsnok ; 1849-ben a péosi népfölkelés rendezje , mely

után Szegedre menekült. A forradalom megszntével maga önkénytes

feladása után 10 évi várfogságra ítéltetett, birtoka lefoglaltatott ; de

1851-ben kegyelembl megszabadul, és 1855-ben birtokát is visz-*

sza kapta.

3. Vilma báró Majthényi Józsefné.

4. V i n ez e , hivatalt soha nem viselt, azonban 1848, jun. 20-án

Baranya megye sásdi kerületebi országgylési képviselül választa-

tott. 1849-ben vizsgálat és vád alá vonatott, s jószága zár alá vétetett,

de maga igazolása után jószágát is visszanyerte. Nejétl Nendtvich

Annától gyermekei : V i n c z e és Ilona.

II. Antal (II. Tamás fia) 1790-ben Tolna vármegye részérl a

m. se. korona rzésére küldött bandérium tagja volt. Nejétl Kardos

Annától gyermekei III Tamás, Anna és János.

III. Tamás 1803-ban aFrimont huszár ezredben cadet, késbb
ugyanott hadnagy, 1809- ben a Sándor nev huszár ezredben fhad-

nagy, 1814-ben mint beteges rangja megtartásával quietált, és korán

meghalt. Hitveséti Szily Ernesztinátó! gyermekei következk

:

1. G e j z a 1840-ben Baranya vármegyében tiszt, aljegyz,

1845-ben a mohácsi járásban al-, 1848-ban ugyan ott fszolgabíró
j

1850-ben Pécsváradon, utóbb Sz^Lrinczen es. kir. járásbiró, melyrl

utóbb lemondott. Nevét 1850-ben Bonyhád y-ra változtatta. Nejé-

tl Perezel Gertrudtól gyermekei : József és Mária*
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2. Hermina Herniann Istvánné.

3. I d a dr. Helle Ferenczné.

4. Oszkár 1848. aug. 8-áa az els honvéd zászlóaljnál had-

nagy lett, octob. 19-én a 41. számú honv. zászlóaljnál fhadnagy; a

forradalom után a császári hadseregbe besorozott közlegény , de csak

hamar betegsége miatt végképen haza bocsáttatott. Nejétl Berecz

Emmától gyermekei : Ákos, Erne3ztina, Sarolta és Agát a.

János (II. Antalnak fia) í 809-ben a toscanai nagyherczeg nev
dragonyos ezredben hadnagy, franczia fogságba esett, honnan megsza-

badulván, korán elhalt. Nejétl Dry Ludovikától fia

Gyula, 1840-ben Tolna vármegyének völgységi járásában

al-, 1843-ban fszolgabírója, 1849— 185°/i-ben ismét ott os. kir. járás-

bíró. 1850-ben nevét Bonyhády-ra változtatta. 1851. márt 21-én

Békés megyei cs. kir. fnök ; 1854-ben Ferencz-József rend kiskeresz-

tes lovagja, ez évben Csanád megye is a békési fnökség alá kerülvén,

1855-ben már Békes-Csanád cs. kir. íonöke. 1856. mart. 31-én Vas

vármegye cs. k. fnöke, 1859-ben cs. k, kamarás lett Nejétl Ráth

Teréztl gyermekei : Angelika (Szabó Miklósné) Oktavia, La-

jos, Gyula, Iván és Crescentia.

A bonyhádi másik ágat alkotja I. Józsefnek fia I. Gábor
ágazata a II. táblán.

I. Gábor, 1769-ben Tolna vármegye aljegyzje, 1774-ben

ugyanott a völgységi járásban fszolgabíró. Nejétl Dry Rózától

nyolcz gyermeke maradt. Ezek közül Ádám a császári tüzéreknél

kezdett a franczia háború alatt szolgálni , innen a Wurmszer huszár

ezredbe lépett , innen a Sztárai gyalog ezredben zászlótartó, 1800-ban

a tolnai felkel nemes seregnél lovas kapitány , utóbb ugyan ezen in*

surrectio alkalmával a kir. fölség által rnagygyá, majd alezredessé

kineveztetett.

II. Gábor (I. Gábor fia) 1796—7-ben a Baranya megyei fel-

kel nemes seregnél hadnagy. Nejétl sümegi Bene Krisztinától öt

gyermeke közül II. Miklós 1848-ban Tolna vármegye esküdtje volt.

Fischler Erzsébettl leánva Leona.

L Sándor, I Gábor fia) 1793, báró Vécsey ezredben cadet,

utóbb az ellenség eltt nyert öt dics sebbel hadnagy, 1800-ban Tolna

vármegye részérl a nemesi felkelknél gyalog századosnak választa-

tott. Meghalt Bécsben 1861. május 10-én kora 83. évében. Két neje
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volt: 1. Kajdácsy Erzse,és 2. Némethy Anna; ezektl tizenki-

lencz gyermeke született, a mint egy részben a III. táblán, egy részben

alább (a 221. lapon) láthatók. Ezek közül említendk a következk :

III. István 1823—27-ig Tolna vármegye tiszt- aljegyzje,

1830-ban Baranya megyébe tévén lakását, ismét aljegyz , 1832-ben

Baranya megye els aljegyzje, 1836— 1845-ig ott a siklósi járásban

fszolgabíró, 1849-ben mart. 1-én a császári hadsereg uralma alatt ba-

ranyavári (Dárdán székel) fbíró; 1850-ben Perc :el családi si nevét

Imre testvérével, Gejza és Gyula rokonaival együtt felsbb en-

gedély folytán Bonyhády-ra változtatá. Ugyan csak 1850, april.

10-én Csongrád megye cs. k. fnökévé neveztetett , aug. 21 -én a csá-

szári kormányhoz mutatott ragaszkodása , és a forradalom alatt a csá-

szári hadi mködésekre nézve tett szolgálatai jutalmául Ferencz-Jó-

zsef rend kiskere3ztes lovagja lett; 1851. mart. 27-én Csongrád megye

cs. kir. fnökévé véglegesen kineveztetett, a közigazgatás végszerve-

zete alkalmával 1853-ban cs. kir. helytartósági tanácsosi czímmel e

fnökségben ismét megersíttetett, továbbá 1858. sept. 16-án kelt m.

orsz. helytartó Albrecht fhzg decretuma szerint Bécsben sept 2-án

kelt császári parancs folytán ugyan e minségben Pest-Solt me-

gyébe Kecskemétre tétetett át , hol az 1860. évi octoberi váltó*

zások életbe léptéig maradt meg. Nejétl Perczel Katalintól gyerme-

kei : E r z s e , Mária, Sándor.
IL Imre, 17 éves korában phiíos. doctor lett, 1827-ben Tolna

megyében a völgységi járásban esküdt , s egyúttal tiszteletbeli al-

jegyz, 1830-ban azon járásban al-, 1836-ban fszolgabíró; 1838-bau

a m. kir. helytartóságnál tiszt, titoknok, 1844-ben Baranya megyében

a pécsi járásban fszolgabíró, 1848-ban ugyan ott alispán , 1849. évi

július 18-ától ugyanott törvényszéki elnök, 1850-ben si családi nevét

Bonyhády-ra változtatta , ugyan ez évben aug. 21-én Ferencz-Jó-

zsef rend kiskeresztes lovagja, 1851. mart. 21-én pedig szolnoki cs. k.

megyei fnök lett; a közigazgatás végszervezete alkalmával cs. kir.

helytartósági tanácsos czímmel Szolnok megye cs. kir* fnökéül ismét

megersítetett, 1858-ban pedig cyugalmaztatott.

Ifi. Sándor 1827-ben a báró Russo nev tüzér ezredben cadet,

1829-ben átment a szardíniái király nevét visel huszár ezredbe, 1831

febr. 25-én hadnagy, 1834-ben egy hires párbaj miatt kilépett. 1848.

mart. 4-én Baranya megyei bizottmány tagja, utóbb kapitány a tolnai

önkénytes nemzetrségnél az alvidéken a szerbek ellen , 1&48. aug

31-én Szekszárdon állított tolnai 1200-ból álló nemzetri csapat élén
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Pákozdrj ál csatáz
;
octob. 19-én nemzetrségi rnagy és parancsnok,

dec. 18-án a felállított Bocskai nev 52-ik honvéd zászlóalj rnagya
lett, késbb dandár parancsnok, és mint ilyen Kassa táján csatázott,

nem sokára magát visszavonván , a pesti cs. kír. igazoló bizottmány

elé állott, s magát kitisztázta, Nejétl Balugyánszky Katától gyerme-

kei: Ilona, Kálmán, Vilmos, Róza, Tivadar és Szeréna.
Móricz Í827. aprii. 17-én a báró Russofélc tüzér ezredben

cadet, azonban már 1830-ban vérköpés folytán megrongált egészsége

miatt végképen elbocsájtó levéllel haza ment. 1836-ban Tolna megye

simontornyai járásában fszolgabíróvá választatott, ezt 1839-ben tar-

tott rakonczátlan követválasztás miatt odahagyván, 1843-ban Tolna

vármegye országgylési követe lett; mindég az ellenzék embere levén,

1848. april. 30-án belügyministeri tanácsnok, és osztályfnök, június

12-én rendrfnök lett ;! 848-ban a pesti országgylésre a bonyhádi

kerületbl és Buda városától választatott meg képviselül ; és ez utób-

bit vállalta el, július 2Ö-án a rendrfönökségrl lemondott, az olaszor-

szági politikára nézve ellenzésbe tévén magát a ministeriunimal. Sept.

15-én országgyülésileg a Jeli aeh ieh bán ellen mköd táborba kor-

mánybiztossá neveztetett, sept. 16-án a Zrínyi nev csapat alakításá-

val bízatott meg, és annak vezérévé neveztetett, cctob. 3-án a m. had-

sereg V. osztályának parancsnoka, nem sokkal utóbb országgyülésileg

kinevezve tábornok lett. Letenyénél a bán seregei ellen harczolt, Tácz

8 Ozora köri Roth és Philippovich hadserege lefegyverzését eszkö-

zölte; harczolt Fridaunál , u tóbb a bánságban , cs Szent-Tamást be-

vette. 1849-ben a forradalom legyzésével Törökországba menekült,

Ázsiába bellebbeztetett , onnan Máltába, majd Angolországba Jersey

szigetre költözött. Neve 1851 sept. 23-án Pesten a bitófára szegezte-

tett Nejéti Sárközy Juliannától gyermekei a táblázaton láthatók.

Miklós 1832-ben Baranya vármegye tiszt aljegyzje, 1836-

ban alszolgabiró , 1839 ben mint az ellenzéki párthoz tartozó hivata-

láról lemondott, és octob. 14-én Tolna vármegye országgylési követe

lön. 1848. mart. 19-én Baranya részérl országgyül. követté választa-

tott; haza térve június 8-án Tolna vármegyében egy honvéd zsászló-

aljhoz rnagy parancsnoknak kineveztetett
,
július 21. Tolna megye

részérl a pesti országgylésre kölesdi v. ker. képvisel, a forradalom

alatt egy ideig péterváradi várparancsnok ; a forradalom végével T-
rökországba menekült, Ázsiába bellebbeztetett, innen Amerikába s

végre Angliába a Jersey szigetbe telepedett. Neve Pesten 1851. sept.

23 án bitófára szegeztetett Felesége borsodi Latinovics Amália.
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Béla 1840-ben Tolna vármegye tiszteletbeli aljegyzje, 1845-

ben másod aljegyz , ugyan az évben a szekszárdi járásban fszolga-

bíró, ! 848-ban alispán. Nejétl Boronkay Elvirától gyermekei a táb-

lázaton láthatók.

P á 1 1848. oet. 10 én a VI. honvéd zászlóaljnál fhadnagy, oct.

19-én a Tolna megyében alakult 41.honv. zászlóaljnál kapitány, végre

1849. februárban Eszék várában a többi rséggel capitulált, és sza*

badon bocsáttatott; utóbb a cs. k. hadseregbe közlegényül besorozta-

tott , de csak hamar végképen haza bocsáthatott. Neje Magyary Lu-

dovika.

F e r e n c z 1843-ban vasas ezredbeli cadet, 1845-ben tn. kir. test-

r, 1848-ban sept. 27-éc Bécset több társával odahagyva, a 30-ik hon^-

véd zászlóaljnál fhadnagy, 3849-ben honvéd kapitány , mint ilyen

Buda ostrománál május 21-én lövés által halálos sebet kapva, ennek

folytán ötöd napra Pesten meghalt és ott el is temettetett.

László 1846-ban került ki jeles bizonyitványnyal a belovári

cs kir. katonai oöveldébl , és a Császár huszár ezredben cadet, 1847-

beu hadnagy lett, 1848-ban ezredével együtt a forradalomhoz állott,

1849-ben a világosi fegyver- letétel után hadi törvényszék ítélete sze-

rint négy évi várfogságra Ítéltetett, utóbb kegyelmet nyervén, haza

jött, meghalt 1854-ben kora 29 éves korában. Nejétl Sárközy Lídiá-

tól a táblán látható három gyermeke maradt.

Itt kell még megjegyeznünk , hogy I. Sándornak a táblázaton

látható gyermekein kivül még a következ nagyobbrészint gyermek-

korban elhalt gyermekei voltak, úgymint : E t e 1 k a , és ismét Etelka

(a ki él), Tivadar kett, Emiiia, Berta, Mária (Bárány Sán-

dorné), E r z s e (Bartal Györgyné , iker Ferenozczel), 3 végre Ilona

(Bartal Pálné).

A III. tábla élén álló I. Ign ác z 1778-ban Tolna vármegyei al-

jegyz, 1786-ban fszolgabíró, majd fjegyz, 1787—88-ban a József-

rendsaer alatt alispány. Neje három volt, 1. Dry Kata, 2. Aszalay

Anna, a 3-ik sombergi Sauska Jozefa, Els nejétl fiai: II. Ignácz
1809-ben a Baranya megye részérl felállított lovas Önkénytesek (ve-

iites) kapitánya volt, 1850-ben Baranyában egy ideig cs. kir. törvszéki

tanácsos. Nejétl Markt Borától gyermekei közül Jen Baranya me-

gyében esküdt volt, és Ili. F erén ez 1848-ban szintén ott esküdt.

III. József, kinek Sí^gler Jozefától gyermekei Rudolf 1855-

ben os* k, hadnagy, Gertrúd Bonybády Gejza neje, és Gr u i d o.
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í. Ignácznak második nejétl Aszalay Annától leányai Zsófi a

Porster Jánosné, és Mária sipeki Bálás István felesége Nógrád

megyében.

I. Ignáeznak 3-ik nejétl Sauska Jozefától két leányán kívül

fia nep. János 1824-ben a SJiaeller nev cs. k. könny lovas ez-

redben cadet, 1837—38-ban kapitány, 1842-ben a m. kir. testrségnél

másod rmester, szabadságon lévén honn Bonyhádon , 1843-ban meg-

halt kora 39, évében.

A veszprémi ágazat I^Tamásnak I. Imre nev fiától ered (lásd

ÍV. táblán). Ezen Imre született Veszprémben 1700. april. 28-án,

1742-ben Veszprém várm. helyettes alszolgabirája volt. Hitves társul

vette Ányos Teréziát, ettl fia III. idsb János 1762-ben Veszprém

várraegye fszolgabirája, 1779-ben pedig els alispánja volt. Ennek

következ hat gyermeke volt:

a) IV. János (ifj.) 1793-ban Veszprém várm. fszolgabirája,

1803-ban fügyésze.

b) II. Imre 1786—87-ben mint cs. kir. nyugalm. rnagy f-

rendrségi igazgató Budán, utóbb Veszprémben halt meg.

c) I. Károly 1790—95-ben m. kir. testr, utóbb a m. kir. ka-

maránál lajstromozó Budán.

d) lí. Zsigmond 1792—1815-ig katonáskodott, érdemjelet

nyert, végre az els székely gyalog ezredben százados kapitány, temér-

dek sebeket kapva, nyugalomba lépett, és Pesten meghalt.

e) V. József 1788-ban katona lett, 1800-ban a Duka nev
gyalog ezredben kapitány, meghalt Páduában.

f) I. Antal 1789-ben lett katona, 1813-ban a Gyulai nev gya-

log ezredben kapitány, meghalt Szatmár vármegyében. Ezekben a

veszprémi ág kihalt.

I. Tamásnak testvérétl.

I

a Mihály tói származik a fehérvári és

Komárom megyei Perczelek ága (lásd V. táblán). Nevezett I. Mihály
szül. 1 670- ben, 1 7 17-ben a ns levél kzszerzje, lakott Veszprémben,

utóbb Székes-Fejérvárra költözött és ott halt meg. Nejétl Orsolyától

(családnevét nem tudjuk) gyermekei voltuk: II. József szül. 1699-

ben
, meghalt Sz. -Fejérvárott magnóikul ; és három leányon kívül I.

J á n o s-G y ö r g y , született 1701 -ben, nemességét kihirdetteté 1740.

május 2-án Fejér vármegyének Polgárdiban tartott közgylésén j Sz -

Fejervárnak volt tanácsnoka és egyszersmind ott volt vaskereskedése

is, njint ezt Sz.-Fejérvár városától 1752-ben január 2 1-rl kelt bizo-
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nyitványa is igazolja, melyben egyszersmind nemessége is elismerte-

ik ; és mely bizonyitványnyal , elvévén pár évvel elbb Vicenti M.-

Tsréziát , R.-Komáromba ment lakni, bol házat , kertet szerzett, és ott

halt meg 1756. év elején; hátrahagyván négy árvát, kikrl Komárom

megyének 1758. június 25 kén kelt nemesi bizonyítványában van em-

lítés, úgymint IV. József, II. Ne p. János. Judit, és Teréz.

IV. József (I. János-Györgynek Vicenti M.-Teréziától fia) szü-

letett 1751-ben Sz\-Fcjérvárott, felnivén pappá lett, elbb Solymáron

segéd , utóbb Fejér megyében Adonyban lelkész és kerületi esperes

;

végre Bonyhádra került és 1810 táján Czikóban meghalt. Végrende-

lete Pesten kelt 1803-ban. Nvérei Judit 1754. áec. 6-án , T e r é z

1755. dec. 25-én születtek, és mint agg hajadonok Bonyhádon haltak

meg 1818—20. táján. Testvérük

II. Nep. János szül. Komáromban 1753 octob 9 én, kora ár-

vaságra jutván, 16 éves korában beállt a Blankenstein huszár ezredbe,

mely akkor Csehországban feküdt, itt nül vette Winkelbauer születés

nejét, mi által az ezrednél elmenetele gátoltatván, 1800-ban vissza

jött mint rmester , és Temesvárra telepedvén , ott pár évig várnagy

és esküdt is volt. Utóbb családostól Bonyhádra ment lakni, hol 1810.

táján meghalt. Nevezett hitvesétl gye rmekei : Franciska Szent-

gályi Pál veszprémi sóházi hivatalnok rejo, J án o s-A la j os volt hu-

szár, és IV. J ó z 3 e f-J á n o s , ki 180! . sept. 5-én Temesvárott szüle-

tett, szüli korán elhalván , mint vagyontalan árva idegen kezek közt

vetdött, roig késbb felnlvén, saját szorgalma által a testvére János-

Alajos kezei közt lev, vészesnek indult irományokat lehetségig meg-

mentvén, nemességét is 1834-ben Fehér, 1835-ben Tolna, és 1836-ban

Baranya vármegyékben kihirdetteté. Meghalt mint táblabíró 1849.

oct. 25-én. Hitvesét gutori Naazvady Máriát 1828-ban vette el, ennek

halála után másodszor nsült Pécsrl Zöld Annával Els nejétl gyer-

mekei: 1. Gyula szüietett 1829. május 14-én Palaznakon (B.-Füred

mellett). Jelenleg Fejér megyében ozeczoi birtokán lakik , innen vette

el nejét és egyszersmind unoka testvérét Tassy-Becz Juditot pápai

engedély mellett, kivel 1851. jun. 15-én kelt egybe Györkönyben.

1857-ben a közoég bizalma t egyik elöljárójául választá. Fia Z o r-

tán-Gyula szüL Györkönyben 1852. mart. 2-án, kereszteltetett

Vaj tán.

2. Teréz szül. Czeczén 1830. nov. 3-án, férjhez inent 1649. ja*

nuár 10-én Pécsett Knapp János Baranya megye akkori szolgabirá-

jához, ki jelenleg Mosony megyében lakik.
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3. Károly Zöld Annától született, de korán elhalt.

Hátra van még szólnunk L István nak I. Tamás testvérének

ágáról, kitl a csallóközi és budai Perczelek származnak, azonban ezen

ivadékot izenkénti kapcsolatban felmutatni nem bírjuk, és igy csak is-

mert tagjait említendjük meg. I. István nak , ki az 1717. «vi czíme-

res ievéi szerzje volt, nejétl Katalintól két Ga maradt : II. M i-

hály és II. István, kik az 17 17 ki armalisban szintén említetnek.

Ezek vaíamelyikének tia volt József, a ki Budán a kir. kamaránál

szolgált, ennek fiai 1 . S á n d o r , és 2. F e re n c z.

Sándor szintén Budán kez-

dett szolgálni , 1839-ben a zimonyi

harminczadhoz áttétetett , onnan

Zuppányra harminczadosnak és só-

beszednek neveztetett, 1847-ben

Eszéken sófelügyeli segéd, 1849-

ben Pécsre áttétetett , ugyan azon

évi august 30-án Debreczenben ke-

rületi sófelügyel lön , september-

bea Budán kir. kamarai ideiglenes

titkár, 1851-ben Szegeden pénz-

ügyi biztos , 1852-ben ismét Budán

pénzügyi titkár, 1854-ben els osz-

tályú titkár, és nem sokára még

azon évben a budai pénzügyi osz-

tálynál tanácsos.

Ferescz elbb Budán a pénzügyi igazgatóságnál fogyasztás

vonali ellenr, 1857-ben Pesten els osztályú irodai segéd*

Végre úgy látszik e vonalhoz tartozott azon Perczel Károly
is, ki a bosniai , németalföldi , közép- és fels-rajnai, olaszországi hábo-

rúkban mint tüzér kitüntette magát., és a bomba-karnál rnagy és egy-

szersmind ftüzér-szermester, M- Terézia kiskeresztes vitéze volt. 1800-

ban a marengói ütközetben álgyú golyó mindkét lábát tövében elso-

dorván, ennek következtében néhány óra múlva meghalt, s június

17-én Alexandriában kora 35. évében eltemettetett. Róla báró Wega,

mathematicai munkájában magasztalólag emlékezik.

A Perczel családnak 1582. 1593. évi német- és 1717. évi magyar

országi nemességérl szóló ozímeres levelek szerint czíraere,— mint a

metszvény mutatja — négyfelé osztott pmizs, az 1. és 4. osztály fekete

udvarában ketts farkú arany oroszlán hátulsó lábain ágaskodik , els
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lábait ragadozásra kinyújtva; a 2. és 3-ik ezüst udvarban jobbról balra

rézsútosan vont vörös szelemen látható, és pedig a 2-ikban csak egy, a

3-ikban kett. A paizs fölötti sisak koronájából két elefánt-ormány kö-

zött a paizsbelihez hasonló oroszlán emelkedik ki, els lábaival a jobb-

oldali eiefánt-ormányt megfogva ; az elefánt-ormányok közül a jobb-

oldali vizirányosan félig arany, félig fekete, a baloldali félig ezüst, félig

vörös. Foszladék jobbról aranyfekete, balról ezüstvörös.

E czimertl különbözik a Ferczelek azon czimere, melyet í. Ta-
más az 1697 évi magyarországi nemes levélben nyert. Ez négyfelé

osztott paizs , az 1 és 4-ik osztály kék udvarában hátulsó lábain álló

medve els lábaival három rózsát tart, a 2. és 3-ik ezüst udvarban viz-

irányosan egymás felett négy-négy vörös szelemen látszik ; a paizs fe-

letti sisak koronájából szintén a Ieirthoz hasonló medve nyúlik fel, két

elefánt-ormány között, melyek közül a jobboldali vizirányosan félig

kék, félig vörös, a baloldali ellenkezleg félig vörös, félig kék. Foszla-

dék jobbról aranykék. balról ezüstvörös

Perczl család* Ugy látszik , a följebbi Perczel család törzsé-

bl eredt. Perez! Mátyás és György 1709-ben I. József királytól

nyertek czímeres nemes levelet. ')

Czímerök a paizs kék udvarában zöld téren álló pánozélos vitéz,

fején sisak vörös tollakkal , bal kezében ij
, jobb kezével egy eltte ko-

ronából kinöv fehér, s nyakán nyíllal átltt báránynak fülét fogja

;

fölötte három arany csillag ragyog A paizsfölötti sisak koronáján két

elefánt-ormány között , melyek közül a jobb oldali vizirányosan félig

kék ,
félig arany , a másik félig ezüst, félig vörös, egy vörös lábú és

osr fehér galamb áll , szétterjesztett szárnyakkal , csrében olajfa

ágat tartva. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról aranykék.

Períluk család. Veszprém vármegyében élt e család, és kö-

zlök Perduk István az 1447. évi budai országgylésre Veszprém

vármegye követe volt. 3
)

Peregi család* Peregi Albert pécsi prépost jelen volt

1526-ban Pozsonyban I. Ferdinánd király választásán, 1541-ben mar

királyi kincstartó volt i >49-benr követségben járt Martinuzzihoz , és

nem sokára meghalt. Be) M, hibásan Beregi nek irja.
á
)

') Collect. herald, nro 738.— Tán ez azon armalis. mely 1816-ban a fels-

pályái lelkésznél találtatott elzálogítva, éa a helytartó tanács által hirleltetett.

*) Kovachich G. M. Veatigia Comitiorum p. 266—268.
3
) Budai Fer. Hist. lex. III. 64. — Lekoezky Stemmat. II, 300.

15
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Perekéd! család. Baranya vármegyei P ereké d helység-

rl vette nevét. Egyik tagja Perekedy Mi kló 3 1604-ben a m. kir.

kamara tanácsosa volt. *J

Perenzi család. így találjak irva a család nevét egy törté-

net-búvárunknál azon 1460. évi okmányban, mely szerint Mátyás ki-

rály a fejérvári kereszi.es barátok részére a Garaiak által elkövetett

jogtalanságokról tanuvallatást rendelt tételi ; ez oklevélben említte-

tik a többi szomszéd birtokosok közt Perenzi Miklósnak fia

György is; 2
) ha csak az olvasásban a Perenzi név hibásan nem

jutott be, miután e néven fleg Tolna s Fejér megyében helységet,

vagy pusztát jelenleg nem ismerünk.

Perényi család. (Perényi, báró.) Abauj vármegyében nem
messze Kassától fekszik Perény nev helység, hol régi várnak nyomai

is kivehetk ; e helységet a család törzse Dobos Orbán (comes Ur-

bánus de Dobos) kapta III. András királytól 129P táján, és ezen hely-

ségtl vette a tle származó ivadék a Perényi nev?t. 3
)

Orbán -tói kezdve a család leszármazása ezen század elejéig kö-

vetkez : *)

1. tábla.
Orbán

de Dobos
1292.

i' i i ii i A«i ii i i i i

I Miklós
1334.

Sároi íisp.
I

I. János
1316. fpohárn.

,
-Aj

;

Fol-yi. kóc. lapon.

I. István
r

>
,

II. János
1338.

II. István Vincze. 111. János I. Péter II. Miklós I. László Iionch

JLÍL
Dániel

elesett.

VI. Miklós I.Pal
de Richn

1438.

1352.

III. Miklós
fópohárn.

szorényi bán
1388.

1344. 1352.

IV. Miklós.
1401-

II. László. Jakab.

(Máriás
mesferné)

_lLPál.

VIII Miklós
1406.

VII. Miklós
13S0.

Lríncz. HL László.

1380.

*) 1604. évi 15. trv. czikk.

*) Kaprinai Diplom. II. 447.

•) Ugyanott 112. és utánna Lehoczky II 3í6. Budai F. Hist. lex. Ili 64- stb.

*) Wagner, Mss. tom. LXX. p. 268. — Geneal. authent tom. L— Lohoez-

kynál id. h. ki szokása szerint igen hibás táblázatot közöl ; Szirmaynál is Notitía

C. Zemplin. több hibás adat van.— Okleveleket láss a családról Kaprinai Mss. B.

tomo XXXIX.
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I. Jinos, ki ai elbbi lapon,

1316 ftSpobáro.

T. Im»*

lile* 1360
(Usz Margit)

I. Simon
1374. megöl.

II. PHer.

Folyt. //. tá6/<in.

II I'nre

1897. 1412.

fopohárn.

kanczellár
(Anna)

111. István

1432. fóaeztalü.

ÍÍT Imre t r5Í9.

nádor, r. sz. b.

herozeg.

(1. Báthori Magd.
2. Kanisay Pora)

György. Id. III. János

f 14ÓS.
tárnok m.

IV. Péter. IV. István. Miklós.

V. Péter
sz. 1502 f 1548.

korona r, vajda.

(l.Tnurzó Margit.
2 Székely Klára)

Ferencz

I. Ferencz
várad? püsp.

elesett 15J6.

Bora.

torok

fogoly.

II. Gábor
sz 1532. f 1567.

országbíró.

(Országa Hona)

lí. tábla.

IX. Miklós
váczl püspök.

1540.

Erzse
(Drugeib
György
1568.)

I. Simon, k\ az I. táblán,

1374 megöl. ^^
III. Péter

országbíró 1415.

(1. N. Julianna-

2. szekcsoi Herczegh Anna)

X. Miklós II. Simon III. Pál
fólováaz 1412. késmárki kap

éles. 1444. 1441-47.
(Palóczi Hedvig)

111 Simon

Veronka
(szomszédvári
Tóth Miklós)

Miklós. Péter,

törvénytelenek.

iV . Jánoa
marmarosi fisp.
faszíalnok.

V. ifj. János
1457. ugocs&i fóisp.

1491. f6aj tónál ló

(Modrár Kata)

1. Gábor
Ugoesa, marm.
fisp. éles. 1526.

(Fraiigepán Kata)

i. Mihály. Jób. V. István
flovász 1514.

fopohárn. 1525.
(Frangepán lakóta)

VI. János 1532
ugoc?a, marm. fisp.r— -a i-

Péter. Gábor.

Péter. Folyt, köo. lapon.

VII. János. VI István 1569.

ugocsai fisp.
(nobóAnna)

Zsófia

(1. orm. Székely György.
2. Forgách János.

3. Kollonich Szigfrid 1601)
15*
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Y. István* ki m tUhbi lapun

.

fölováaz. 1514., fpoh. 1525.

("rangepán Iskola)

II. Mihály
fflpohárn.

zeni pl i ni fisp.

elesett 1537.

(Székely Kata)

1. Ferencz
fötárnok m 1562.

(I Serédi Anaáztáz.

2 Varkoca Marg.
B. Sebek Kata)

Bora 1 78
(Czobor Imre)

Erzse f 1576.

(Forgáoh Imre)

Vili. Jajií'8

ugocsaí föisp*

nyolczados
tor. biró

(MArey Kata)

Margit J. György II. Ferencz. ül. Mihály.
(1. Bánffv Bálint, abanji flh'sp. f i

2. Forgácli 1575*. 1589.

György) (Thurzó Anna)

^S VII. István

% ~. (Turzó Zsii/«a)

IV. Mihály

III. Ferencz 1622.

orsz. fkapu,
(Kelecsényi

Kata)
+

II. György
Zemol. abanji
föisp. 1597.

(1. Melitíx Zsuzsa.

2. Bornemisza
'

Kata)

1. Zsigmond IV Ferencz "IJLl

HL Gábor
1608. 16Í6.

ugoosai föisp.

(Saigay Kata)

t

ÍM. György 1. Zsigmond IV Ferencz ""JJLlmre Erzse
(1. Palffy (Káiiay (l. Bosnyák 1660. 1640.

Magdaléna. Klára) Kata. (Forgách (BáuiFy
2. Závody 2. Wesselényi Kata) Zsigm.)

Folyt. III. táblán,

tád Ián.

IV. Gábor
ugoosai

föisp.

Folyt. V.

táblán.

Mária
(Csásy
István)

J. Ádám
1686. ,

(1. geraei Petho fíva.

2 Barkoczy N )

<

—

Ferenc/..

1! Zsiermond

György

György.

látván
abauji föisp.

(1. Kozák Krisztina.

2. Dessewffy
Mária)

r—

"

- '

János
debreezeni

ker. t. tilnok.

PtíicheriH

(Kun N.)

András
v. György

(I Horváth Mária.

2. Desse-wífy Riára)

2-tól András. István

f vak f

II*. Zsigmond
(1. Fráter lloua.

2. Dohos Erzse.

3. Szécsényi Mária)
I

I

% tói Gábor. 3- tó) G yöi gy
(Rau^ííí Mária)

r-—~- —,.^- ^»

F?rencz. György.

I! Ádám
(Fráter Erzse)

í

Bora
(Szti.mj Fer.)

udit. Mihály. Jór.;se t

([MurakÖzy
Julianna)

Róza Pál

(Eevtczky (Bo raemiez*
János

j

Kata)

Farkap
(i. Hidy Klára.

2. Balassa Luizt.

3 Faioosay
KHs^inaJ^

Folyt, hot. inpet**
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Sándor
(b. Barkóczy
Constancia)

Bora
(perlaki Somogyi

János

Farkas, ki az elSbbi Arps*.

(1. Hidy Klára.
- 2- Balassa Luiza)
3. Palocsay Krisztina)

Kata
(Szlávy Pál)

Anna
(ugyanazon So-
mogyi János)

GzAcziüa
(Ferdényí)

Francztska
(Beöthy Mihály)

IH. tábla

IV. Ferencz , ki a íl. táblán.

(I. Boanyák Kata,
2. Wesselényi Ilonsi)

1-ícl Ágnes 2toi Judií

(gr Esterházy apacsa.

Mikiós)

Cs N V. Ferencz

1

3

Hóra

91

Erzae

(Kor&is (l. BorsiOQtky (Dávid
Krisztina- János. Sándor)

Róza) 2. €sofgály
György v. Fer.)

Zsófia

(1. Fáncsy
Sándor.

2. Pongrácz
András)

.,. .
A

Miklós 1707,
Rákóczi tábornoka

(1. Hidy Bora.

2. Pvtnoki Magd.
3. báró Zay K&ía)

Mária
(gr, Balassa
* Gábor)

Gábor
(Pogány Kata)

Zsigtnond
1748.

(Pornab ídi

Ágnes
(b. Lwzénszky

Sándor)

Kata
[h> Per^oy

Elek)

Veronka
(Szrojka Pál)

Rozim
(Buday N.)

r—

-

László
(b. Andrassy

Klára)

Antal Bo*a
(1. Kereasíeft Mária. (Kallay
2. Petfcö Pelyxa. János)

3. b. hvzéuF/íky Juciit

>

Mária
(Kaliay
Ferencz)

! ft&áczJóisef Anna Teréz Krzse Bora
(gr. Viczay apácza apacsa, (b. Fischer N.) (Batthyány (sx- Berény

Pozsonyban N.Szonib Fülöp)Jozefa)

Janor stfc.

lm re

kamarád
Eleonóra. Károly

CZÍ:fl. pÖ*p&k
iiétaxeméiyaök

f 181 P. mart, 15.
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IV. tábla.

Hl. Tmre, ki a II. táblán.

1660.

(Forgách.Kata)

Pál
abauji físp.

ugocsai fisp 1691.
(Károlyi Zsuzsa)

János 1677.

ugocsai fisp.

(Károlyi Krisztina)

Mihály
ezredes

Pa! Klára Eva
ugocsai föisp. (Csula N.) (Szuhány

i

1735- ' M&tíhr*3\
(gr. Keresztes -*

Mária)

Klára
(b. Jakussith)

Kata Ferencz
(gr. Berényi) (Mesko N.)

1748.

Erzse Krisztina Kata
(1. Klobasiczky Fer. (Pogány N ) (Serédy)

2. Dániel.)

IV. Imre
eperjesi tábla eln

(Keresztes
Klára)

Károly
ugocsai fisp.
1740. f 1781.

(Kán Mária)

Elek
(Perényi Kata

Brigitta. Krisztina.

,— " •'•'•
'

'

i

István. József. Klára. Mária. Jgnácz.

Imre
cziraz- püsp.

eszterg. prépost

f 1823.

István

V. tábla.

Ferencz.

t

IV. Gábor, ki a 11 lábián.

ugocsai íöisp.

1670.

(1 Zólyomi Krisztina.

#5. Komis Anna.
3. Zeniczky Éva)

_

2 tói V. Imre.

1715. 1735.

Ugocsa Abauj
fispánja

Anna
(Mikola László)

Krisztina

(Hal)er Pál)

Gábor
(

i
Zennyei Bora)

Julianna
(gr. Teleki János)

Róza
(b. Toroczkai

János)

Bora, Imre
(gr. Esterházy

Bora)
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Az I. táblán álló családtörzsnek Dobosi Orbánnak három fia

volt : I. Miklós, I. János és I. István, ez utóbbi tíában János-

ban kihalt. J
)

I, Miklós Sáros vármegye fispánja 1321 -ben szerzó az egri

káptalan eltt Abauj megyei Szentkereszt helységet, 1333-ban szent

Ágoston szerzeteseinek Haropktin zárdát adott j
*) azonban ezt azok

J351~ben elveszték, mint nem Percnyi jogához tartozót, miért is ná-

dori Ítélet folytán Perényi a szerzeteseknek Harapk helyett Moch-

nya falut adá. 1345-ben Szepes v. fispánja volt. ) Gyermekei voltak

II. István, Vin.eze, III. János / I. Péter, II. Miklós, I.

László és Hon oh (vagy Ilona) Máriásné, és N. Csekei András fiá-

nak Lászlónak felesége.

IL I s t v á n nak Dániel nev unokáitól származott kis-unokái

Miklós és Pál 1438-ban de R i c h n o irták magokat , 03 magnói-

kul kihaltak.

III. János a Treneséni Csák Máté elleni harezban esett el.

I. Péternek fia volt III. Miklós 1380-ban Zemplin megyei f-

ispán, 1388-ban fpohárnok, *) flovászmester, 5
) 1490-ben szrényi

bán volt.
ö
) Ennek fiai IV. Miklós, László és Jakab osaládjokat

nem terjesztették.

IL Miklósnak fiai voltak II. P á 1 , VII. M i k 1 ó s , L r i n c z és

III. László , kik 1406-ban már nem éltek
, és közlök csak II. Pál-

nak fiát VIII. Miklóst ismerjük, de ennek is utódai nem maradtak.

I. Lászlónak ivadéka nem maradt. így I. Miklósnak ágazata

elenyészett.

I. János 1316-ban fpohárnok mester volt; három fia maradt:

I. I m r e , a ki fiában Illés ben , Usz Margit férjében kihalt ; I. S i-

mon, kitl a család máig leszármazott , és II. Péter, kitl a Ftiré^

nyiek úgynevezett nádori- ága eredt Lássuk elbb H. Péter ágát

s
) Szirmay C, Zemplin not Kist. p. 19. ezt írja: Sigismundtw Rex 1387

..castrum Terebes, magistro Petro, filio Stepkani de Perén, et per cum Nicolao,

Jo»nni et Emerieo filíis, novae dotationis titulo eonfert.'- Ezen oklevéli kivona-

tot az itt közlött nemzékrenddel megegyeztetai nem leket , mert a táblázatos

Istvánnak ezen korban Péter nev fiát nem találunk, Ua nem ezen István hihet*
leg I. Miklóssal felváltandó.

*) Wagner, Diplom. C. Sáros, pag. 517.

•) Wagner Ánalccta Scepus. UI. 209.

*) Szirmay C. Zemplin not. kist. 18.

s
) Budai Fer. III. 65.

*) Szirmay iá. h.
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magvaszakadtéiig, s azután I. Simon ivadékát a II. és következ táb-

lázatokon.

li. Péternek fía volt II. Imre, 1397-ben fpohárnok mester,

1412-ben kapczeliár és a sárkányrend tagja , 1410-ben kapta Sáros

megyében Újvárt, ugy azonban hogy a szebenieknek a fekete-erdbeli

részt kimutassa. 1412-ben a szepesi 13 város záloglevelét aláirta. Fiai

voltak III. István, György és idsb vagy III. János. Ezek kö-

zül a középsrl mitsera tudunk , III. János 1438-ban Zemplin vár-

megyei fispán, 1439 ben ftárnok mester, 1455-ben kapta Sáro3 vá

rat Meghalt ! 458-ban vén korában, eltemettetett Terebescn. J

) Nejé-

tl Katától bárom fiat hagyott IV. P é t e r t , I V I s t v á n t és M i k-

lóstj kik maradék nélkül múltak ki.

III. István 1432-

ben foasztalnok volt.

—

1464-ben aláírja a Frid-

Fridrik császárral kö-

tött békét, 1471-ben be

hivja Kázmér lengyel

királyt, a Peréayi Mik-

lóstól elfoglalt Sztrop-

kó várát visszafoglalta,

Újvár és Sáros várat

rséggel rakta meg, ez

okból í483-ban Lábat"

)an András küldetett

ellene « hogy tle a ne-

veseit várakat és Tere-

bst elvegye. 2
) Már

1459-ben Zemplin vár-

megyének fispánja

vo't. 1464-ben foasztal-

nok, de 1466-ban a föispénságról letétetett nem sokára (1467.) ke-

gyelmei nyert , 1471-ben ismét elmozdíttaíott, javait elveszte, és

!

j Swrai&y C Zeroplia. ookhift 27. 2S. 31. 33. 84. l«po« közölve epiia-

pinuina is. Wagner genealógiája aztrinfc I40t-bs»i «sett volna el Morvaország-

ban, de ti valószíntlen.

a
j Szirma?*C Zexnplia not top. 239. not. lást. 40.41.
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1488-h&n — midn tán meghalt— helyébe a Zemplia megyei fispán-

ságba Lábatlan András lépett. *) Egyetlen fia maradi.

III. Imre. ki foaszíalnok, Abauj vármegye Örökös fispánja és

legutóbb 1504-tl Magyarország nád or a és kunok birája lett. Elete

történelmünkbl jobban ismeretes , mintsem itt errl hoszabbau szóta-

nunk kellene. az atyja által elvesztett javakat nagyohbára viasza

szerzé. I. Ulászló és Miksa császár közt kelt szerzdés alkalmával ez

utóbbi által római sz. birodalmi herezeggé neveztetett. Meghalt 1519.

febr. 5-én. Els neje Báthori Magdolna (Budai szerint Borbála), második

felesége pedig Geréb Péternek özvegye Kanisay Dorottya volt, ki a mo-

hácsi elesieketeltemetteté. Két fia maradt; V, Péter és 1. Ferenc z,

a ki 1513-tól nagyváradi püspök volt, elesett Mohácsnál LS26 ban.

V. Pé fcer szüL 1502-ben. Már 1519-ben tcraesi fispán, s kapi-

tány , 1519-ken korona-r, utóbb erdélyi vajda, Abauj megye örökös

fispánja, végre I* Ferdinánd kanczellára. Történelmi egyéniség, kinek

életirata e gyjtemény körén kívül esik ;
jellemzése pedig még a nyo-

mozások eredményéhez van kötve. 2
) A töröknek foglyául esett , de

maga helyett kezesül Ferencz át adá. Végre I. Ferdinánd tartá fog-

ságban. A mohácsi vész után birta az egri püspökség javait. A re-

fosrmationak els terjeszti közé tartozott. Meghalt a börtönbon 1548-

ban, eltemettetett Sárospatakon, Els neje Tburzó Margit, a második

Kewendi Székely Klára volt. Gyermekei: Ferencz,ki némelyek

szerint a tröknél veszett, mások szerint 10 év után haza bocsáttatott,

és állítólag testvére íí. Gábor által életétl megfosztatott. 8
.) Bora,

E r z s e homonnai Drugeth György neje. 6
) í I. G á b o r és IX. M i k-

1 ó s , ezek közül

IX. Miklós íxa. egyházi pályára lépvén , íiö-ben váózi püs-

pök volt,

II» Gábor szüL 1532. oct. 19-éa Abauj v. fispán, már 20 éves

korában fels-magyarországi fkapitány, és tárnok mester, 1554. mart.

8-án í. Ferdinánd király tanácsosa, 1563, dee. 27-én országbíró lett.

Meghalt 1567.június 7-én kora 35 évében. Eltemettetett S.»Fatakon»*)

*) Ssírtoay 0. 2femplin* aoLMsi 34—41.

*) Kgyuítoen olv, róla adatokat Budai M\ 76—93,. Szirmay 0. Zemplis

not. hlst 84. not. top. 200-284. 1545 : 18. 55. törr. czikk.

3
) Budai id. h.

*) BeÜileu Wolpii. tom. III,

5
) Szirmay C. Zemplin xiot. top. 77= not kist. 200. 2S?Í.

«) Ugyan oit r.ot. lusí. 81. stb. aot. top. 62- 205« sífc*
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Forgách szerint *) nejét Országh Ilonát szerelem féltésbl halála eltt

megmérgeztette , mások e vád ellenében védik. a
) A. reformatio huzgó

terjesztje volt. Gyermekei nem maradván, benne a Perényi-ek nádori

ága kimúlt.

I. Simontól, ki 1374-ben testvére I. Imre által megöletett,

ered a Perényi-ek most is virágzó bárói családja. I. Simonnak gyer-

mekei voltak Veronika szomszédvári Tóth Miklósné, és III. Pé-

ter 1397-ben macsói bán, mint ilyen kapta Szikszót és A.-Vadászt

iVbauj megyében. 1402— 1414-ben Ugocsa, 1404-ben a székelyek,

1408-ban Marmaros , 141 1—1414 ben Zemplin , 1414-ben Abauj és

Ung vármegyék fispánjául olvassuk ,
3
) 1408-ban a sárkány-rendet

kapta, és 1411-ben Sztropkó vára és egyéb Abauj megyei jószágokra

Zsigmond királytól adoma lyt, fleg a lázadó Debr István elnyoma-

tásában szerzett érdemei végett. 4
) 1415-ben országbíró lett. —

Meghalt 1424-ben. 6
) Két neje volt , az els N. Julianna (család-

nevét nem ismerjük), a második székcsi Herczeg Anna, Zéchen László

Özvegye, Ez utóbbiból gyermekei X. M i k l ó s , II. Simon, III. Pál,

ki 1441-ben késmárki kapitány volt; °) és IV, János. Ezek közül

X. Miklós 1441-ben késmárki kapitány testvérével 7
) Pállal

együtt, és fels M.-orszá^ fkapitánya , ele?ett Várnána- 1444-ben.

Neje Palóczy Hedvig volt. Törvénytelen fiaiul eaili- inek Simon,
Miklós, Péter.

IV. J á n o s (az úgynevezett kisebb) 1430-ban Máramaros, és

1434-ben Szepes vármegye fispánja 8
) és fasztalnok mester, követ-

ségben is járt Lengyelországban , Ulászlónak a trónra meghivása vé-

gett. Szerepelt 1456-ban is. Egy fia volt.

V. J á n o s (az ifjabb), 1457-ben Ugocsa vármegyének fispánja,

1491-ben fajtónálló. Neje Modrár Katalin , kitl gyermekei I. G á-

J
) Forgách Co.umentarü 494—502.

*) Budai Fer. Lex III. 97. — Védi a Peth-Spangár féle krónika állítása %

ellen is, mintha koporsóját Terebesen villám Bujtogatta volna, holott nem is ott

volt eltemetve, hanem Patakon.
5
) Szirmay C. Ugocsa 34. C. Zemplin not hist. 19. Budai, lex. {II. 66. Le-

hoczky Stemmát. I. 131.

*) Szirmay C Zemplin not. hist. 20.

5
) Lehoczky Stemra. ü. 317.

•) Wagner, Analecta Scepus. I. 222.
7
) Ugyan ott.

•) Ugyan ott III. 214.
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bor, I. Mihály, Jób, és V. István. A két középs magtalanul

múlt ki.

I. Gábor Ugoosa (1512.) és Marmaros vármegye fispánja.

Már 1504-ben f kamarás mester *) II. Ulászló és II Lajos királyok

korában. Jelen volt 1494-ben a lcsei tanácskozásban, midn Ulászló

király testvérével egyezkedett. 2
) Elesett 1526 ban Mohácsnál. Nejétl

Frangepan Katalintói két fia maradt : VI. János és Péter, a ki

magnóikul halt meg. VI. János 1527-ben atyja helyébe Ugocsa vár-

megye fispánja. Ugyan az volt Marmaros vármegyében is* 1552-ben

özvegye kormányozta Ugocsa megyét. 3
) Gyermekei voltak : Péter,

Gábor, VII. János, 03 VIL I s t v án, a ki 1571— 1574. években

szintén Ugocsa vármegye fispánja volt. *) Nejétl Dobó Annától egy

leánya maradt: Zsófia 5
) 1. ormodi Székely Györgyné, 2. Forgách

Jánosné, és 3-or Kollonieh Szigfridné 1601-ben.

V. István (V. Jánosnak fia) 1514-ben flovász, 1525-ben f-

pohárnok mester volt. Neje Frangepan Iskóta, Frangepan Kristóf n-
vére volt. Ettl két gyermeke maradt : II. M i h á 1 y és I. F e r e n e 7.

II. Mihály zemplini fispán és fpohárnok mester, I. Ferdi-

nánd híve. 1557-ben Munkács alatt esett el. Felesége ,*kivel Öt évig

élhetett csak, Székely Katalin volt, ettl csuk két leánya Borbála
Czobor Iraréné, és E rzse (f 1576.) Forgách Imréné maradtak.

I. Ferencz Izabella híve, ftárnok mester volt.—1556-ban czi-

gányaitól vette be Pucheim a nagy-idai várat, 1557-ben t Telekési

ostromlá n.-szilsi várkastélyában, s el is fogata, 1563-ig volt I. Fer-

dinánd foglya, akkor Szikszón kivül elkobzott javait is visszakapta.

Három neje volt, 1. Serédi Anasztázia, 2. Varkócs Margit. 3. Bebek

Kata. Ettl gyermekei : VIII. János, Margit elbb BáníFy Bá-

lintné, utóbb Forgách Györgyné, I. György, II. Ferencz és Ili.

Mihály, a két utóbbi magnóikul halt meg.

VIII. János 1587-ben Ugocsa vármegye fispánja, 6
) az 1576.

évi országgylés által a nyolczados törvényszék közbirája. Nejétl Mé-
rey Katalintól gyermekei Margit Pethe Lászlóné és VII. István,
kinek Tburzó Zsuzsannától fia IV. Mihály ágát sirba vitte.

*) 1504, évi orsz. végzeraény záradéka.
2
) Olv. róla több Szirmay C. Ugocsa p. 35.

8
) Ugyan ott 37.

4
) Ugyaa ott 35.
5
) 1606 : évi 12. törv. czikk.

•) Szirmay 0. Ugocsa 38.
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L György 1575. 1589~bea Ábauj vármegye fispánja , birt

Ugocsa megyében Batárcson testvérével Jáno3saí együtt ; ugyancsak

6 a kír, ügyész által indított per folytán a nyalábi uradalomra nézve

tetemes összeget fizetett. y
) Békés híve volt. Neje Thurzó Anna volt,

ki halála után mint Özvegy ráthóti GyulafFy Istvánhoz ment férjhei.

Ettfll Perér.yi I. Györgynek három lla maradt : III Ferencz, II.

György, efl HL Gábor.
III. Ferencz 1622-ben országos fkapitány volt Feleségétl

Kelecsenyi Katalintól gyermekei nem maradtak.

„ IIL Gábor 1608-ban, 1613-ban st 1636-ban is Ugocsa vár-

megye fispánja. 2
) Neje Salgay Katalin volt ; kivel Szatmár megyé-

ben nyert birtokot. s
) Gyermeke nem maradt.

IL György Abauj
?
Zemplin vármegyék fispánja, kétszer n-

sült, els neje bribéri Melith Zsuzsa , a második Bornemisza Kata , Öz-

vegy Kállay Jánosné volt: ezekti való hét gyermeke a II. táblán lát-

ható, ügy látszik, e II. György nyerte a b á r ó i czimet, mert fiai már

többnyire élnek e méltósággal. Gyermekei közi L Zsigmond, IV.

Ferencz, III Imre. IV. Gábor négy külön ág törzsei lnek,

azonban ezek közül is csak HL Imre ága maradt fen mostanáig.

I. Zsigmond ágán látjuk annak egyik fiát Istvánt az

Abauj megyei fispánságban. Ezen ág b. Sándornak két leányá-

ban Borbálában és Annában, kiket egymás után perlaki So-

mogyi János birt feleségül, kihalt,

IV. Ferencz ágazatán (a III. tábiáo) áli Miklós, ki Rákó-

czy If. T,erencz egyik, tábornoka volt a XVííí, század elején, — lg-

nácznak gróf Bei ényi Klárától egyik fia Imre cs. k. kamarás, Ká-

roly esztergami kanonok, bosoni val. felszentelt püspök, és a hétsze-

mélyes tábla üluöke, meghalt Budán 1819. mart. 15-én kora 59. évében.

IV G á b o r az V. táblán álló ágazat törzse Abauj vármegye örö-

kös , és Ugocsa m^gye fispánja volt. *) Ennek fia V. Imre 1715

—

1 735-ben Ugocsa, Abauj vármegye fispánja, ennek unokáiban leány-

ágra szálfc a család- ág.

*) Szlrmay C. Ugoc*3& S5. 144 3.52, !d6.

*) ugyan ott 39.

*) Szirmay Sz&tmár várra. II. Í92 Tán ezen Gábor az, ki 1651-b«c anyját

fcath. tfzeriartddokkal ieraetteté a nrgyszóióo; templomba , ngy«,n oda 1652-ben

egy fiat, r.s Tur-Terebesre egy leánykája fc. Lásd Paúr Ivánnal az 1653. évi ország-

gylés naplóját kéziratban.
4
) Szirraay G. Ugocsa p. 39.
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III. Imre ága az IV, táblán látható. Nevezettnek fia Pál és

Jáno3, ugy Pálnak fia P á í Abauj és Ugocsa megyében viseltek fo-

ispánságot. Jánosnak fia IV. Imre az eperjesi kerületi tábla elnöke

volt. Ennek fia

Károly 1 740—1781 . Ugocsa megye fispánja.

Eleknek egyik fia I m r e eszíergami nagyprépost, batizi czim-

zetes püspök. Meghalt 1823. január 2fi. kora 76. évében.

Ugyan ez ágból származott , de a családtól nem nyerhetett ada-

tok hiánya miatt helyét a táblázaton ki nem mutathatjuk a legutóbbi

két, három nemzedéknek ; ezekbl megeralitendk ') fleg

:

Lázár, ki mint val. bels titk. tanácsos , Torna vármegye f-

ispánja, al kincstárnok, és a m. kir. udv. kamara elnöke 1827-ben

meghalt.

György, ki mint a m. kir udv. kanczeilaria nyugalm. taná-

csosa meghalt 1842. május 6 án kora 70. évében.

G-ábor, ki az 1827. 1832. és 1836- évi országgylésen Ugocsa

vármegye követe és több országos bizottság tagja volt. 1840*ben Be-

rcgh vármegye fispáni helyettese.

László szül. Csurgón Fehér megyében 1793. jan. 3. cs. kir,

kamarás, m. ktr. udv. kanczeilaria t. titoknok . ki 1830-ban aranvsar-

kantyús vitéz lett.

És végre Zsigmond, ki mint Bereg vármegyének alispánja

1830-ban lett kir. tanácsos, utóbb Ugocsa vármegye fispánja , a hét-

személyes tábla ülnöke, végül 1848-ban a felsház elnöke volt, s mint

a forradalom részese 1849-ben Pesten kivégeztetett.

A család elnevét Nagy-Idáról, Nyalábról, N.-Szlsrl is irta.

Czímere — mint följebb a metszvény ábrázolja — négyfelé osz-

tott paizs, az 1. és 4-ik vörös udvarban koronán koronás emberiem és

derekú, halfarkú szárnyas szirén vagy szörny áll ; a 2. és 3-ik kék ud-

varban koronás oroszlán hátulsó lábain ágaskodik A paizsra dlve —
legalább Perényi Imre nádor korában-—egy szárnyas nemtt találunk. 2

)

') Táblázatunkról hiányzií; Perényi Eata, Kemény Simonné is, ki 1694-

ben halt mvg. Lásd Bárányi halotti beszédeit

*) Perényi Imre nádor 1516. évi pecsétét kiadva láthatni Batthyány Leges
eocl. 1. 562. lapján ; azonban a hasonmás valószínleg kopott pecsétrl rajzolva,

és igy ott az alak jól kivehet nem lévén, a szirénféle szárnyas alak helyett ceak

egymásba bonyolult szárnyat mutat. - A „Trophaeum Estorasu koholói is alig-

ha jól kinyomott pcceétnyomatról vették le a Perényi czírnert, azért a szárnyas

özímer helyett valami madarat rauoltak le.
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Peres család. (Paczalif). Paczali Peres Lászlónak fia

András és általa Peres Tamásnak fiai Kilián és A n d r á s , to-

vábbá Jánosnak fiai Ferencz, Mihály és Péter mindnyájan a

nevezett Paczalról Andrásnak osztályos atyafiai 1431-ben Zsigmond

királytól czímeres levelet nyertek. *)

Tán e család ivadéka volt Pere3 E n d r e az 1505, évi rákosi or-

szággylésre Bodrog vármegye követe. a
)

Bizonyosan e családból volt , s tán épen az említett László az,

kinek leánya Veronika Horhy Benedek neje volt. 3
j

Lehoczky említ korláth falvi P e r e s családot Abauj és

Nógrád vármegyében, mint kihaltat. 4
J

1628. év táján Doboka megyében is birtokos volt Peres
Sándor. 5

)

Peresses család. Peresses Mihály és fiai Tamás, Ist-

ván és Bálás 1622. octob. 11-én Bécsben kelt czímeres nemesle-

vélben II. Ferdinánd király által nemesítettek meg,

Utódaik közül Peresses T a m á s Zala vármegyétl 1754. sept.

12-én Z.-Egerszeghen kelt nemesi bizonyítványát azon évi octob. 9-én

Veszprém vármegye közgylésén kihirdettette.

Pereszlényi család. 1718-ban nemesítetett meg III. Ká-

roly király által Pereszlényi István következ czímerrel : a paizs

kék udvarában zöld téren fészkén ül ezüst pellikán fiait melle véré-

vel táplálja , fölötte jobbról arany nap , balról ezüst félhold látható ; a

paizs fölötti sisak koronáján vÖrö3 ruhás kar könyököl , zöld koszorút

tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. 6
)

Pereszlényi Péternek özvegye 1827-ben a Ludoviceara 200 frtot

ajánlott. 7
)

Tersztyánszky Antalnak neje szintén e családból volt. E család

elei közül lehetett azon Pereszlényi Pál jezsuita, ki 1630-ban Nagy-

szombatban született, és korában jeles nyelvtudós volt 8
)

J
) Regestrum Gydaflyamim fas<*. IV. Mss. Musaei fol. lat. nro 2340

2
) Jászay P. A m. nemzet napjai a moll. vé3z után 168.

8
) S?..-benedeki Convent 1637, Fasc. 17. nro 56.

*) Lelioczky Steramat. II. 321.

*) Hodor, Doboka várm. 206-

9
) Colleot. herald, nro 508.

7
) 1827 : évi 18. törv. ez.

3
) Magyar írók I. 363.
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Pergeti család. Az 1802. évi 32. törv. czikk szerint gróf

Pergen Antal magyar honííusitást nyert.

A család valószínleg Németalföldrl eredt, 1663. aug. 8-án

nyerte német nemessége megersítését, 1672. jan. 2-án a német örö-

kös tartományokbeli;- 1673. oct. 28. a római német birodalmi báróságot

1683. jun. 27-én a német örök. tartom , 1710. apríl. 7-én a birodalmi

grófságot nyerte.

A család két ágon éj, a sebensteini és thomasbergi ágon, ez utób-

biból Ján os-A n t a l (szül. 1725.) állam-ministor, 1771. sept. 27-én

magyar indigenatust nyert, de az csak 1802-ben ment törvénybe. Tle
ivadéka, mely Alsó-Ausztriában Pottenbrunt birja, igy ered

:

János -Antal

sz. 1725.

(b. Groschlag Filippina)

József
szül. 1766. i JS30

(gr. Cavriani Teréz)

János-Antal László
szol. 1804. sz. 1813.

titkos tanács. máltai lovag.

(gr. Batthyány
Filippina)

(
* .

,

Eleonóra Janka Antal Fiiippina üiiufoboldin*

sz. 1835. sz. 1837. sz. 1839. sz. 1*41. sz. 1843.

(gr. Bissingen-

Nippenburg. Ant.)

Czímere négyfelé osztott paizs, az 1. és 4. arany udvarban koro-

nás fekete 93? , a 2. és 3. fekete udvarban hármas ezüst hegy fölött

arany csillag látható.

Perger család. (Nagy-bányai Perge!/. Ismeretes -köz lök

János pesti ügyvéd, m.akád. rendes tag, született N.-Váradon 1791-

ben, meghalt 1838. máj. 25-én Több munkája, nevezetesen: 1, Beve-

zetés a Diplomatikába , 2. Verbczy törvénytára , 3 A magyar és ha-

zája régenten stb. jelent meg. ')

Perser család. Állítólag horvátországi cshíád, hol vercho-

vinai Verchnovy néven éltek, idvel leveleiket a török pusztítások

alatt vesztve , Ausztriába szakadtak , hol György a cseh kanczella-

riárál hívatalkodott , Bertalan pedig a hadi téren szerzett érdeme-

ket az osztrák ház érdekében, Perger Jeromosnak fia I s t v á n 1 583-

*) Magyar írók I. 363.
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ban Rudolf császár által nemességében megerdítetett, mely nemesség

azonban — úgy látszik fleg Csehország területére szorítkozott *J

Perha család. Zemplin vármegye czímerleveles nemes csa-

ládai sorába számítatik. 2
)

VerMit család. Pericht Mihályt 1798-ban I. Ferencz király

emelte nemességre.

Czímere függlegesen kétfelé osztott paizs , a jobb oldali ezüst

udvarban jobbról balra rézsútosan vonuló kék szelemenen három ezüst

csillag ragyog; a baloldali vörös udvarban arany oroszlán ágaskodik,

els jobb lábával meztelen pallóst villogtatva. A paizs fölötti sisak ko-

ronájából természetes szinu szarvas emelkedik ki. Foszladék jobbról

ezüstkék, balról aranyvörös. 3
)

Perizhoff család PerizhoíF Sándor 1791-ben II. Leo-

pold király által nemesítetett meg.

Czímere négyfelé osztott paizs , úgy , hogy jobbról balra fekete

szelemen vonul végig , é3 azon hat arany golyó (vagy pénz ?) látszik,

azonkívül a közepén egy kissebb fekete paizs van, és abban arany L
bet ragyog, a ezímerpaizs négy osztályai köz! az 1. és 4-ik ezüst ud-

varban vörös sasszárny van, a 2. és 3-ik vörös udvarban pedig ezüst

ló ágaskodik. A paizs fölött két koronás sisak áll ; a jobb oldalin az

ezüst ló ágaskodik, a baloldalín egymásra helyezve két vörös sasszárny

van kiterjesztve, azokon jobbról balra rézsútosan fekete szelemen há-

rom arany golyóval látható. Foszladék jobbról aranyfekete , balról

ezüstvörös. *)

Perkády család. 1602-ben Perkády Miklós országbírói

itélmester volt, és az országgylés által a morva szelekféle határjá-

rási országos biztos. ) Lá$d Perekedi cs.
}
mellyel azonos.

Perkedi család. Szabolcs megyében volt ily nev család

,

— nem azonos-e a följebbivei? — nem tudható. Szabolcs megyében

Perked helységben birtokos Perkedy családból László azon megyé-

ben alispán volt, ki meggyilkoltatván, 1474-ben Mátyás király e gyil-

kosság kinyomozására adott ki parancsot a nevezett megyének. 6
)

') Katona Hist. critic. XXVI. 175-180.
2
) Szirmay C. Zemplin. not. top. 116.

8
) Adami Scuta gentil. tomo IX.

*) Ugyan ott
s
) 1602 : 23. törv. ez.

•) Teleki Hunyadiak kora XI. 509.
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Perlaky család. Zala vármegyei Feri a k mezvárosról

veszi nevét és eredetét. A család nem ok Hiányolható állítása szerint a

nevezett mezváros hajdán birtoka is volt volna a családnak *), de ab-

ból egy dögvész alkalmával a Zrínyiek által zavartatván ki, elszéledt.

Bizonyos adatok azok, melyek szerint a család tagjait a reformatío kez-

dete óta folytonosan az evang. papi pályán látjuk buzgólkodni, elany-

nyira, hogy a család majd mindenik tagjától egy vagy több egyházi

beszéd maradt fenn kéziratban a család birtokában.

így Lászlótól „concionator" aláírással van egy beszéd 1529.

évbl; Istvántól egy másik beszéd sajátkezüíeg irva 1574. évbÓl.

Gr y ö r g y tói kinek fia János és Dávid, szintén sajátkezüíeg 1 656-

ból
j J á n o s tói sajátkezüíeg 1703-búl , és végre Dávid osgyáni lel-

késztl 1719. évbl.

Ezen utóbbi Dávidtól kezdve a család leszármazása következ :
a
)

I. Dávid
göraöri lelkész 1701.

(Hunnius Kata)

Zsuzsa.

I. József
szül. 1701. f 1749.

Dunánk superin,tendens

(MatkoviesEva)

1. Jánofl

gergeli lelkész

(1. Bencéik. Mária.

2. Józsa Judit)

Judit. 1 Gábor
sz. 1732. f 1786.

D.túli lupermt.
(Acs Kata)

II. József.

t

II. Gábor
sz. 1761. f 1854.

kvbabóthi síb. lelkész

(Kozma Teréz)

II. Jánoa
Dömölki birl

(Gömöri Zsuzsa)

II. Dávid
tl802.
fesperes

(Simonyi Zsuzsa)
i

—CA—_,
Judit

(Kossuth István)

i

István
dabronyi lelkész

(Mecséry Sarolta)

III. János
kir. táb. tiln.1862.

III. Dávid
m. 1786. f 1857.

esperes,

snperioi fjegyz
(ídvi Illés Teréz

1 1849.)

II. Gábor. Klára
(Dobrentey
Károly

ruszti jegyz)

Zsófia

(Dobrentey
Ferenoz

bezi tanító)

r——

I. Dániel

egy házi felügyel
GyröU

(Dorner Emília)
I

Sándor
ügyvéd
(Kubínyi
Szidónia)

Gábor
(Hanzély
Kata)

Gejza
volt honvéd.

Ida
(Kenesey
Albert)

István. Elek.
gazdász.

László. Sándor. Gábor.

*) Áiliiölag 1475-ben a család egy tagja Perlaky Dávid Máfcyáa király

ffcajíónálló mestere vala. Az erre vonatkozó kútft nem tudjuk idézni.

*) Családi közlés szerint.
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A családfa törzse I. Dá v i d gönaöri, utóbb osgyáni evang. lelkész

volt. Ennek üai I. József és I. Ján o s,

I József (szül. 1701. f 1749) miután 1725-ben awittembergi

egyetemben tanulását bevégezte, 1729. máj. 16-án pappá avattatott, *)

nemeskéri lelkész s végre a dunántúli kerület superintendense lett.

Fen maradt több kötetnyi egyházi beszédei a görög s római klassiku-

sokbani jártasságát és széles tudományosságát tanúsítják. Meghalt

1749-ben. *J Nejétl Matkovics Évától csak két leánya Zsuzsanna-
és Judit maradtak.

I. János szintén a papi pályán szerepelt , s egymás után a

téthi, gergeli stb. egyházak lelkésze, s egyszersmind superíntendentia-

lis fjegyz volt. Két rendbeli házasságából három gyermeke maradt

;

I. Gábor, II. József, a ki kihalt , és II. Dá vi d , a ki superinten-

dentialis esperes volt, és komáromi lelkész korában a Péczeli József

által szerkesztett „Mindenes gyjteményibe dolgozott, irt a

nevelésrl egy könyvet, és egy imakönyvet, melyek nyomtatásban is

megjelentek. Meghalt 1802-ben. Egyetlen leánya Judit Kossuth

Istvánné volt. Testvére

I. Gábor szül. 1732-ben. Lelkészszé avattatván, a ns. dömöiki

egyház papja ion ; utóbb a dunántúli kerület superintendense. \ 753.

jul. 16-án Veszprém megyétl vett ki nemesi bizonyítványt, mely szerint

már elei is ember-emlékezet óta nemesi jogokkal éltek, de az arról szóló

oklevelek Kanizsa várának a török általi elfoerlaltatásakor elvesztek.

Mint superintendens ernyedetlen buzgalmat fejtett ki s kerületében

76 uj egyházat szentelt föl , úgy hogy róla Pálfy József sopronyi ta-

nár méltán a legraagasztalóbb szavakban emlékezik. Meghalt 1786-

ban. Nejétl Ács Katalintól két fia maradt : II. G á b o r és 1L J á n o s.

II. János dömölki birtokos volt. Nejétl Gömöry Zsuzsannától

fiai .-István dabronyi lelkész, acsádi és dömölki birtokos , III. János
elbb sopronyi cs. kir. országos f5törvényszéki, jelenleg kir. tábi. ülnök.

II. Gábor szül. 1761-ben, volt bezi, baráti, keríai, kisbabóthi

stb. lelkész. Meghaltál 854- ben. Nejétl Kozma Teréztl gyermekei a

táblázaton láthatók. Ezek közül

III. Dávid szül. 1786. szintén bezi lelkész, gyri esperes, super-

intendentialis fjegyz s tbiró, több kisebb munkáján kívül a Perla-

kyak régi s ujabb egyházi beszédeit adia ki. Meghalt 185 7-ben. Edvi

f
) Bartholomaeidei Memória Ungar. 221.

2
) Bartiioloniaeides szerint 1748-ban halt meg.
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Illés Teréztl fiai Í.Sándor pesti ügyvéd, Machiavelli, és Mark Au-

rél stb. fordítója, 2. Gábor Veszprém megyei halimbai birtokos, je-

lenleg a zalai evang. egyház világi felügyelje. Egykor a Regél, Ko-

szorú, Társalkodó stb. folyóiratban közlött lyrai költeményeket. Gyer-

mekei a táblán láthatók *, 3. Gej za volt honvéd hadaagy , Zala me-

gyei Dörögd helységben birtokos.

I. Dániel gyri birtokos , a gyri evang. egyház felügyelje.

Nejétl Dorner Emíliától gyermekei: 1. Ida Kenesey Albertre, 2\

István, kinek neve több szépirodalmi kísérletek alatt is eléfotflul
\

és 3. E 1 e k tudományosan kiképzett gazdász

A család czímere a paizs kék udvarában könyökl kar , kivont

kardot tartva, fölötte félhold és csillag ragyog, a paizs fölötti sisak

koronáján fiait vérével tápláló pellikán fészkel.

A család ágost. evang. vallású.

Ugyan e család egy másik kath. vallású ágából valók

;

Perlaki Perlaky í s t v á n jogtudor s tbiró , az egri jogi akadé-

miában 1806. 1825-ben a politikai tudományok stb tanára. Tán ennek

üa Károly a közalapítványi csákovai kir. urodalom igazgatója , ki

Temes vármegyétl 1842. sept. 20-án kelt nemesi bizonyítványát

Krassó vármegyében 1843. január 7-én kihirdetteté.

Flórián 1844 -ben a kir. kamarai arad-mutinai kerület kir.

ügyésze.

Tán 9zintén ide sorozandók Leo szentferenczrendi szerzetes,

1806-ban Szombathelyen tanár; — es

László kegyesrendi tanár Kanizsán 1 844-ben.

A Perlaky családág, mely Pécskán lakik, 1828-ban Békés megye

eltt hirdetteté ki nemességét.

Perliezf család. 1742-ben M.-Terézia királyasszony által

neme3Ítetett meg.

Czímere elször vizirányosan kétfelé osztott paizs , a fels kék

udvarban vörösköves arany gyr van , melybe két oldalról két kigyó

tekerdzik , a gyr alatt arany csillag ragyog ; a paizs alsó része füg-

glegesen ismét kétfelé oszlik, a jobb oldali ezüst udvarban víz felett

szirén látszik, fején zöld koszorúval
,
jobb kezében tengeri kagylót

tartva; a baloldali vörös udvarban jobbról pánczélos kar nyúlik be,

ezüst félholdat tartva. A paizs fölötti sisak koronáján a leírthoz ha-

sonló szirén látszik. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. 1

)

s
) Adami, Scuta gentil. tomo IX.
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A nemesség-szerz Perliczy Dániel volt, fia Perliczy Illés kés-

márki avang. lelkésznek, szül. 1705-ben. Nógrád megyének lett for-

vosa ; és ott az 1755-ki évben a kétségtelen nemesek sorában áll.
1

)

Permay család. Trencsín megyei zsolnai születés nemes

Permay János 1605. aug. 20-án kelt bizonyítványt nyert arról, hogy

a gráczi akadémiában a bölcsészeti tanfolyamat elvégezte és baccalau-

reatust nyert. a
)

Perneszy család. (Osztopáni). Somogy vármegyei f'bb-

rend kihalt család, elágazva Erdélybe is. Nevezett megyében fekszik

Pernesz ésOsztopán helység , honnan a család vezeték- és el

•

nevét vette.

Adatok hiányában teljes származási táblát nem közölhetvén, csak

egyes ágazatok , izek kimutatását , és a nevezetesebb személyek meg-

említését teljesíthetem,

A XVI. század elején Perneszy Miklós az í 5 1 8-ki bácsi or-

szággylés által II. Lajos király mellé egyik tanácsosul rendeltetett. 3
)

Farkas 1550-ben Csanádnál sebet kapott s élete hosszáig

sánta lett. *) 1558-ban Babocsa vára kapitánya volt ,
5
) s mint ilyen

1562-ben a monoszlói diadalban vett részt. *)

1560. táján élt Perneszy Imre, kinek neje enyingi Török

Ilona volt. 7
)

András az 1569. évi országgylés által az ország határának

Austria fell megvizsgálására rendelt küldöttség tagja volt. 8
) 1577-

ben alsó'lindvai kapitány. 9
) Tle Lehoczky szerint ivadéka ily rend-

del származott

:

Perneszy Andrásf f w* ?* [
1557. J János J 7 ,~~tL>l István.

J
) Bariholomaeides Memória Ungar, 222. Magyar írók H. 253. és Nógrád

megyei jegyzkönyv.

*J Az eredetibl közli Balogh Auguszt.

«) 1618:39. törv. ez.

*) Istvánffy 1685
;
ki kiadás 191.

4
) M. Akadémia Évkönyve III. 136.

•) Istvánffy id. kiad. 273.
i) Wagner CoIIectanea geneal. dec. III. 127.
8
) 1569. évi 42. törv. ozikk.

•) Lehoczky Stenunat. II. 301.
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E táblázaton állók közül Perneszy Ferencz Zala és Somogy

vármegyének alispánja és többszr országgylési követe 1635. és 1647-

ben 3
) a száraz vámok eltörlésére nézve, 1638-ban pedig az Austria

felül határok megvizsgálására kiküldött egyik országos biztos volt a
)

Ugyan ez ágból tán Ferencznek fia volt János, a ki szintén

mint Somogy és Zala vármegyék alispánja és 1681-ben az országgy-

lés által Stiria fell az ország határainak megvizsgálására kirendelt

biztos volt. 3
)

A családnak egyik ága Erdélybe is beszármazott , és ott egyik

tagja már 1589-ben Udvarhely széki fkapitány volt. István 1584-

ben várhegyi commendans. 4
)

Gábor az idsb már 1607-ben jun. 10-én a kolosvári gylésen

megbélyegeztetett. *) Még késbb is azonban Dóczy András alatt Beth-

len ellen törve , fleg Huszt várának megvételével volt megbízva. 6
)

Neje Surányi Bora volt, ettl fia ifjabb Gábor, kinek Újhelyi Má-*

riától leánya Borbála ludányi Bay Ferenczhez ment férjhez 1709.

táján. Ugyan ez ágból származott Mária 1710-ben Szentpály Ben-

jaminné. 7
)

Perneszy Erszébet elbb Gálfy Jánosné, ennek kivégeztetése

után Keser Jánosné, végre Szilvásy Boldizsárné több jószágát 1630.

febr. 15-én Zólyomy Dávidnak és Apaffy Györgynek engedte át. 8
)

Perneszy Zsigmond királyfalván lakott Erdélyben, 9
) ájtatos

ember lévén , Avenarius imáit magyarra forditá , ós több munkát is

adott ki. 10
J 1686-ban egyik követ az erdélyi fejedelem részérl a bé-

csi udvarral kötend szerzdésre. J ') kapta Kassai Borbálától Ke-

resztessy Sámuelnétl a bátosi jószágot , mely azonban az kihaltával

Lázár Györgynek adatott. lá
)

s
) 72. és 91. törv. czikk.

2
) 37. törv. czikk.

8
) 1681. évi 23. törv. ez.

*) Káilay Székely nemz. 277.

*) Ugya» ott.

6
) JSngei Moaumeuta 375. 380.

V) Szírmay C Ugoesa 161. 162.

*) Báró Bornemisza cs. levéltár.

•) Káilay Székely nemz. 277.
,0
) Benk Transylv. gen. II. 407.

*') Ugyan ott 1.307.
,?
) B. Bornemisza levéltár Trök A. közlése szerint
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Pencz család. Pernio* György 1635ben kapta III.

Ferdinánd királytól czímeres nemes levelét , mely 1636-ban Heves>

1662-ben Nógrád várnaegyében kihirdettetett.

Perr család. Perr András 1718-ban III. Károly királytól

kapta czímeres nemes levelét. 2
)

Czímere a paizs kék udvarában zöld téren fekv szarvas, fentar-

tott nyakán nyíllal átlve, fölötte jobbról ezüst félhold és balról

arany csillag ragyog. A paizs feletti sisak koronáján vörös üiez kar

könyököl, királyi pálczát tartva. Foszladék jobb fell ezüstvörös , bal-

ról aranykék.

Perselth család. (Hangonyn) Gömör vármegye kihalt

családa. 2
)

Persy család* Zemplin vármegyei kihalt család. 8
)

Perusith család Dalmacziai eredet , Magyarországba a

XVI század közepén származott be Perusith Gáspár Martinuzzi

György püspök sógora ; birtokos volt Bihar megyében , hol Hosszú*

Pályit nagyobbára birta Mint csapatvezér szerepelt 1551. és 1558-

ban. Utóda

Perusith Máté mint kapitány 1603-ban Székely Mózses párt-

ján esett el a Bárezán. *)

Perva család. Perva On Mitru Arad vármegye neme-

sei közé van beírva.

Perver család. Perver Pál és általa testvére Péter,

atyja testvérének Perver György nek fiai M i h á 1 y és István
1430. évben Budán kelt czímeres levelet nyertek Albert királytól. &

)

Pestesi család (Pestesi.) Erdélyi család, kihalt 1774-ben. 6
)

Pesthenyl család. Lásd Psthényi cs.

Pesity család. Pesity Mátyás 1751-ben Mária-Teréz ki-

rályasszonytól nyerte czímeres nemes levelét. Czímere következ : a

paizs közepén fehér folyam hullámzik keresztül, fölötte kék udvarban

arany növ félhold ragyog , alatta vörös udvar üresen áll. A paizs f-

J
) Collecfc. Herald, nro 496.

2
) Lehoczky Stemmat. II. 321.

s
) Szirmay C. Zemplin. not. top. 91.

*) Bethlen "Wolph. tora. V. pag. 405.
s
) Kaprinai Mm. B. tomo V. pag. 117.

«) Kvári Erdély n. esaládai 271.
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lötti sisak koronáján három szái (kék , fehér , vörös) strucztoll leng.

Foszladék jobbról arany kék, balról ezüstvörös. *)

Pesthy család. Nevét tekintve eredetét Pest városából ve-

hette. Czímeres nemes levelöket Rudolf királytól nyerték Pozsony vá-

rában 1582. febr. 21-én, és azt 1583 (feria 4-ta prox. post íestum vi-

sitationis beatae Mariae Virginis) Vas vármegyének Szombathelyen

tartott közgylésén kihirdettették.

Ezen czímeres nemes levél alapján Pesthy András és Mi»

h á 1 y , többi vérséges aty&Gaival nevezetesen Pesthy Ferencz,
Mihály, György, Márton, János, András és Györg je-

gyei együtt Gyr vármegye által 1732. évi máj. 27-án a nemesi vizs-

gálatkor nemesekül megismertettek, valamint

1745. évi sept. 2-án Pesthy András, Ferencz és Mihály
ugyan csak az érintett czímeres levél alapján Gyr vármegyétl két-

ségtelen nemességekrl bizonyítványt nyertek. 3
)

Gyr megyébl a család távolabb is elszármazott, nevezetesen a

szomszéd Komárom vármegyébe , hol 1642-ben Pesthy János a me-

gye jegyzjévé választatott. 3
)

A Gyr megyei ágról tudjuk , hogy 1692-ben Pesty András
több másokkal markházi puszta részét Laky Bálintnak s másoknak el-

zálogosította. *) 1699-ben ugyancsak a Pesthy család kurtakeszii bir-

tokrészét Konkoly Lászlónak zálogílotta. 5
)

1728-ban Pesthy Ádám és Pajerl Róza stb. nádori adomány

mellett Komárom városi udvartelkökbe beiktattatnak. 6
)

1752-ben Pesthy Ferencz és Mihály egy részrl, más rész-

rl idstb és ifj. Púra János Márkháza iránt barátságos egyességre

léptek. 7
)

Azonban az 1582-ben raegnemesített Pesthy családtól különböz,

vagy legalább annak egy másik ága az , melybl Pesthy Gergely
nagybátyjával Szapanczy Istvánnal 1651. sept. 23 án III. Ferdinánd

királytól czímeres nemes levelet nyert, mely 1651. (feria 4. post fes-

s
) Adami, Scuta gentil. t IX.

2
) Gyr várra, jegyzkönyv.

3
) Fényes Komárom várm. 64.

4
) Ugyan ott 114.

5
) Ugyan ott 128.

•) Ugyan olt 89.

"») Ugyan ott 126.
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tum nativitatis B. M. virg.). Nyitra megyében, 1654. evi (feria 3. post

festuca beatae Luciae virginis Gyr vármegyében kihirdettetett. í

)

Gergelynek utódai Pesthy István, András és Máté Gyr
megyei koronczói lakosok az 1725. évi nemesi vizsgálatkor máj. 15-én

Gyr megye eltt nemességöket afölebbi nemes levél elémutatása mel-

lett kimutaták. Ezeknek vérségébl Pesthy Mihály Tolna megyébe

Simontornyára leszakadván, 1728. nov. 2-án rokonától említett Má-
tétól az 1651 . évi ozímeres nemes levelet átvette , és azt 1729. jan.

12-én Tolna megyének Szegszárdon tartott közgylésén kihirdettette.

Tolna megyébe Koronczóról leszármazott Andrásnak fia János
is, kinek unokái Mihály és István Gyr vármegye eltt nemessé-

göket per utján 1819. dec. 18-án igazolták. Ezeknek utódaik jelenleg

Tolna megyében Pakson közbirtokos Pesthy István, és Uzd-Borjá-

don kzbirtokos Pesthy J á n o s.

Ezen Pesthy családnak elszéledt ágazataiból 2
) Pesthy P á 1

Tarna-örsre telepedett , és nejével Vágó Katalinnal következ család-

fát alkotott

:

Pál

Tárna-Önön
(Vágó Kata

i
——-

Marton
szüL T.-Örsön
1766. nov. 8.

(Frank Kata)

József. Ferencz
szül. Temeavárott

1797. april. 15.

mhalt 1856. jun. 8.

(Berahofier Erzse
szül. 1801. f 1859.)

Ignáez.

Gáspár
sz. T.-Örsön 1770.

január 5-én
i
-

;
*

1

János
szül. T.-Örsön
1813. febr. 13.

János
szül. T.-Örsön

184a

Mária. Amália. Karolina. Frigyes
szül. 1823.

ni. akad. tag.

(Fiala Irma)

Kamilla.

Géza Aranka
1*1848. fl857.

Árpád
sz. 1855.

Jolán la

f 1857.

Hajnalka
szül. 1858.

Tihamér
szül. 1860.

*) Gyr varm. levéltára.

') St úgy látszik, a .Pesty család Francziaországba Parisba is elszárma

zott, legalább jelenleg is látható ott a „Pere la Chaise" temetben egy kápolna-

szer sírbolt ily fölirattal : „Fam illés Renoult et Pesty.14 —Egyéb-
iránt történelmünk több lapján találunk ?<mty nevezetteket, kiknek azonban

családi származásukat eléggé nem ismerjük.
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Ismeretes ez ágból Frigyes (szül. Temesvárott 1823. mart.

3-án , a temesvári keresk. és ipar kamra titkára, m. akadémiai tag,

186í-ben volt országgylési képvisel, az általa szerkesztett „De-

lejt" hírlapon kivül egyéb irodalmi dolgozatai által is föltnt

Pestvármegyei család, (Nemegyi.) Ismeretesek e csa-

ládból Pestvármegyei G y Ö r g y, ki nejével Lipthay Erzsébettel 1619-

ben Hont megyei Szúd-Darázs helységben négy telket szerez zálog-

czimen ; *) 1629-ben György már nem élt. 2
)

Pestvármegyei József altábornagy és egy lovas ezred ezredese

olt M. Terézia korában. Meghalt Rakoviczán 1743-ban. 3
) Birt Ga-

tán és Szeniczén is. Nejétl Révay Rozáliától gyermekei nna-

Mária Bíró István Özvegye , és Borbála báró Horeczky Flórián

özvegye ; és Péter, ki atyja halála után született.

Már 1493 ban a Krakóban tanulók közt találjuk Pestvármegyei

Jánost. *)

A család czimerében oroszlán látható.

Petanezi család. Petanczi M i h á 1 y 1685-ben I, Leopold

király által emeltetett czímeres nemességre. &
)

Czímere a paizs kék udvarában zöld téren egylábon álló , föl-

emelt jobb lábával kövecset tartó és nyakán nyíllal átltt dara ; a

paizs fölötti sisak koronáján ketts farkú oroszlán áll , els jobb lábá-

val három nyilat tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

A család Zemplin vármegye nemessége sorában áll*
6
>

Petényi család* Pozsony megyei csallóközi régi nemes csa-

lád, mely nevét a Csallóközben fekv Petény pusztáról vette. Egy 1356-

ban kelt oklevél szerint, melyet a pozsonyi káptalan 1467-ben átirt, 7>
már akkor élt Pethényi Miklós nak fia Jakab, (Jacobus lilius de

Pethen) valamint abban testvérei Péter, András stb. is emlí-

tetnek.

A XVII. század végén ólt Petényi-Horváth Márton, kinek

azonban a fölebbiekkel összeköttetését nem állithatván, csak azt tud*

') Sz.-benedeki Convent fasc. L nro 56.

*) £Fgyan ott íaic 8. nro 17.

•) Jaklin litván. „Sagittae Venenatae, Rettenetes halálnak éles nyilai a

czim halotti beszéd. Nyom. N.-Szombat 1743-

*) Regestrum Bursae Cracoviensis p. 21.

6
) Coilect herald, nro 789.

•) Szirmay C. Zemplin. not. top. 116.
7
) Az eredeti átirat Petényi Ádám dana-szerdahelyi közbirtokos urnái.
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juk , hogy ez mint már el&bb is nemesi jogokkal él nejével

M á t h y s Máriával együtt Horváth alias Petheney néven I. Leopold

királytól 1686-ban ujjitó czímeres nemes levelet nyert. *)

A család nevét Esterházy Pál nádornak 1690-ben kelt okiratában

is „H orváth alias Pethene y"nek, és nádoriíag átirt két zálog-

levél magyar szövegében „nemesPetényi HorváthMárto n"-

nak és egyszer csupán Petényi Márton nak találjuk irva.

Mártonnak utódai Fe-

reiaez és Ádám 1761-ben

Batthyány Lajos nádor ado-

mánylevelében szintén P e-

tényi alias Horváth
néven neveztetnek.

Az ujabb idben a csa-

lád tagjai közül Petényi J á-

n o s 1819—1832-ig kir. táb-

lai ülnök volt.

A család czímere— mint

itt a metszvény mutatja —
emelked magas bérez ,« me-

lyen hármas fehér liliom vi-

rít, és a bérozre egy szarvas

üget fel. A paizs fölötti sisak koronájából grif emelkedik ki, els jobb

lábával kivont kardot tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról

ezüstvörös.

Péter család. (Arkosi.) Székely család, melybl Károly az

erdélyi udvari kanczellariánál gyakornok volt 1846. köri

Péter család. (Oláhfalvi) Közlök Mihály Oláhfalva ta-

xái is nemes helység részérl követ az 1810 évi erdélyi országgylé-

sen. Ugyancsak Mihály és Sándor 1846-ban azon nemes helység

tanácsosai.

Peterdi család. (Krös- Peterdi f). Bihar vármegye kihalt

családa. 1552-ben Peterdi Tamás Körös-Peterden öt portát birt.
a
)

Péterffy család. (Ikácsi és atyai). Szatmár, Zemplin várme-

gyei nemes család. Családi közlés szerint törzse Péterffy Miklós Zsig-

mond király korában a törökök elleni csatákban t'únt ki vitézsége által

*) Az eredeti szintén Petényi Ádám dun a- szerdahelyi közbirtokos urnái.

') Bielek Majorea Hung. 137.



Péterflfy. ttl

ós I k á c s basát saját kezével megölte , a honnan a család i k á c s i

eliievét nyerte volna; különben a család elbbi neve ,,M ace do-

ni a i" volt. E Péterffynek több fiu-gyermeke lévén , ezek egyike

„s z e n 1 1 é 1 e k i" elnévvel élt, azonban fíágon kihalt. Az ikácsi ág*

ból származtak Jakab és István, amaz magbaszakadt , István-
nak azonban maradt egy fia szintén István, ki Zemplín megyében

Liszkán lakott, és a kuruczok által leszúratott.

A családfa I Istvántól kezdve következleg terjedt le:

1. István
,<\

II. István
lakott Liszkán

János. István
szatmári szbiró

1738-1754.
(Desse-wffy Mária)

Mária
(Vassné)

Sámuel
(Viczraándy
Borbála)

Miklós
Ugoesa v. fjegyz"

1756-1764.
(Tóth Mária)

Antal
kapitány.

Károly
tábornok

( Viczmándy
Anna)

Ferencz
(Bornemisza N.)

Károly
(Malonyay N.)

Ödön. Emma Ottilia

(Gundelfinger) (Orczy
Gyula)

Ilon a. Miklós.

Albert
szül. 1782. f 1859.

cs. kir. fhadnagy volt
(Irinyi Mária)

Ferdinánd
szül. 1812.

(I. Buday
Eszter.

2. Jármy
Anna)

Farkas
az. 1814.

lak. Den-
gelegen.

(üramovits
Mária)

Szilveszter-Imre

szül. 1817.

(1. Buday
Czsczil.

2. Kerekes
Teréz)

Joakim
sz. 1812.

Bora
sz. 1821.

(Gencsy
Zsigm.)

Mária
sz. 1823.

(Szent-
raáriay

Pálné)

Ajojzia

(Áry
Károly)

Irene
szül. 1846.

Lajos
sz. 1859.

1-ti Miklós. Hermina
szül. 1848.

2-tól Amália István Hona. Imre.

az. 1855 sz. 1857.

II. Istvánnak , ki Liszkán lakott Zemplin várraegyében , három
fia volt, úgymint : J á n o s (állitólag az , kitl a somoski báró Péter-
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fFyek származtak volna); István, ki 1738. és 1746-ban Szatmár vár-

megye alszolgabirája volt; *) ki Mária leányában kihalt \ és Sá-

muel, kinek Viczmándi Borbálától ismét három fiát ismerjük : Mik-
lóst, Antalt és Károlyt. Ezek közül

Antal az Alvinczy nev magyar gyalog ezredben kapitány

volt, magnélkül halt meg.

Károly szintén katona , tábornokságig emelkedett , öregsége

napjaiban nyugalmazva. Nejétl Viczmándy Annától született Fe-

renc z és K á r o 1 y fiai a Zempíin megyei ágat képezik , amaz Zem-
plin megyének szbirája volt, Károiy pedig Zemplin vármegyének

1840-ben országgylési követe , utóbb az eperjesi kerületi tábla ül-

nöke
; azonban ezeknek is jelenleg csak a táblázaton látható gyerme-

kei élnek.

Miklós 1756. 1764-ben Ugocsa vármegye fjegyzje volt.

Tóth Máriától származott ivadéka a Szatmár vármegyei ágazatot ké-

pezi. Fia Albert szül. 1782-ben, kilencz évig katonáskodott, és

szintén az Alvinczy ezredben fhadnagy volt. Meghalt 1859-ben. Ne-

jétl Irinyi Máriától gyermekeit utódaikkal együtt a táblázaton láthatni.

A család czímere a paizs kék udvarában zöld téren egymással

szemközt vivó lovas vitéz, (állítólag egyik lkács török basa fej nélkül, a

másik a gyztes Péterffy). A paizs fölötti 3Ísak koronáján két egymás-

sal keresztbe helyezett könyökl kar
,
mindegyik kivont kard hegyén

törökfej vérzik Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Vallásuk rom. kath.

Péterflfy család. (Somoskei , báró f). Elnevét a Nógrád

megyében fekv Somoske váráról vette , melyet birt. Eredetét —
úgy látszik — Erdélybl vette, a fölebbi ikácsi Pótcry családfa sze-

rint azonban ama családból II. Istvánnak fia János lett volna e csa-

lád alapítója.

Bizonyos az , hogy PéteríFy J á n o s-F erenci a ni. kir! udvari

kanczellariánál titkár 1712-ben III. Károly király által emeltetett bá-

róságra ;
2
) és utóbb udvari tanácsos lett , ennek gyermekei a követ-

kezk : 1. Károly a tudós jesuita , a „Concilia Hung." irója ; 2. J ó-

zsef 1740-ben kamarai tanácsos, 3. János 1740-ben kir. táblai ül-

nök; 3
) 4. Anna, gróf Tolvaj neje, kinek 1804. aug. 25 én történt

*} Szirma? Szatmár várm. I!. 134.
2
) Megerle öst. Adelsíexicon 75.

) Lehoczky Stemraat. II. 301.
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halálával a család kihalt, és a somoskoi uradalom leányára gróf Tolvay

Alojziára gr. Stahreinbergre szállott; miért 1808-ban ennek fia gr.

Staliremberg Antal a nevezett urodalom birtokában kir. adomány mel-

lett megerdítetett. J
)

A báróvá lett I. Jánosnak testvére volt báró Péterffy Perencz
theol. dr,, ki a pozsonyi káptalanból 1720-ban lett esztergami kanonok,

és barsi fóesperes, phari val. püspök. Meglialt 1736-ban. 3
)

Ezek szerint a családfa igy áll.

Péterffy N.

I. János«Fer.
1712. báró

i A. i i

Ferencz

f 1736.

Károly József János Anua ^ pk*" ez. püap.

jesuita, kamarai tana- kir. tábl. f 1804.
tudós. ess 1740. ülnök 1740. (gr, Tolvajáé)

') Mocíáry Nógrád várni. III. 237.

2
) Memória Basilicae 168.
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A család czímere, — mint a metszvény ábrázolja — ötféle osz-

tott paizs , az alsó udvar gúla gyanánt ékeltetvén a két alsó osztály

közéj az 1. kék udvarban zöld téren arany koronás fehér oszlop emel-

kedik fel , röpkénynyel körülfogva ; a 2. és 3-ik vörös udvarban zöld

dombon arany korona fölött páriczéíos kar könyököl , kivont kard he-

gyén turbános vérz törökfejet mutatva ; a 4-ik kék udvarban zöld té-

ren náda3 között fehér hattyú úszik fölemelt szárnyakkal; az 5-ik alsó

ezüst udvar alján zöld téren vörös mez török fekszik , fej nélkül ; fö-

lötte vörös esillag látszik. Ezeken kivül még a paizs közepén egy ki-

sebb aranykoronás vért van, melynek arany udvarában arany koronán

koronás egyfej fekete sas látszik kiterjesztett szárnyakkal (ez az si

czímer) ; e kissebb vért fölött az 1. és 2-ik udvar között arany nap ra-

gyog hosszú sugarakkal. A paizst bárói korona fedi, azon három koro-

nás sisak áll , ezek közül a középsn a leírt egyfej fekete sas áll , a

jobb oldalin két elefánt-ormány között, mely jobbról vizirányosan

ezüstvörös, balról vörösezüst, a paizsbeii hattyú ül; a baloldali sisak

koronájából szintén a paizsbeii oszlop emelkedik ki, két elefánt-ormány

közt, mely jobbról aranyfekete, balról fekete-arany. Az egész paizsnak

foszladéka jobbról aranyfekete, balról ezüstvörös. *)

Peierffy cnalad. (Kibédi). Marosszéki törzsökös székely

család, mely a J e n nembl, Kürt ágból származik, és 1579-ben élt

közlök Péterffy Albert.*)

1790-ben József tanácsnok, Antal albiró Marosvásárhelyen,

. A közelebbi idben következ testvérek mindnyájan külföldi

akadémiákon tanulva , többnyire tanári pályán szerepeltek. így

László, (született Sóváradon 1788- jun. 3-án) nagy-enyedi tanár

volt, 1848-ban az oláhok legyilkolták ; A ibert ugyanott pap és ta-

nár; raáT szintén meghalt; Károly szül 1790. april. 7-én, 1815-ben

marosvásárhelyi pap, 1818-ban ott tanár, 1834-ben m. akadémiai tag,

1837-ben tordosi pap. 1833-ban kiadta a , Filozófusok hirtoriáját". 8
)

Pál orvos volt M.-Vásárhelyen; meghalt 1861-ben.

Péterffy család. (Csatószeghi). Csikszéki srégi székely csa-

lád ; melybl József ott törvényszéki ülnök 1840. köri.

Egy ága Magyarországba származott Arad és Temes várme-

gyébe, az elbbi megyében PéteriFy Albert és M á r t o n 1829-ben

J
) Adami Scuta gentil. tomo IX.

*) Ns székely nemzet Conatitutioji 264. Kállay Székely udtuzet 143.

•) Ferenczi és Dánielik, Magyar írók I. 365.
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hirdettetek ki neraességöket. Arad vármegyében 1841-ben Albert
alszolgabiró, Antal 1847-ben Teme3 megyében terménybiztos volt,

Pelerffy család. (N.-ajtai). Közlök Sámuel Háromszék-

ben táblabíró 1794-ben.

Pétérffy család. (Árkosi). Károly 1848-ban az erdélyi

udv. kanczellariánál fog. gyakornok.

Pétermányi család. Petermányi Mihály és Ádám
1761-ben M. Teréz királyasszony által nemesítetett meg. *)

Czímerpaizsa elcbb vizirányosan kétfelé és a fels osztály füg-

glegesen ismét kétfelé oszlik, az 1. ezüst udvarban odvas vén tölgyfa

törzs, egy zöldell makkos kis ágazattal, és odva körül szállongó méh*

csoporttal látható, a 2-ik vörös udvarban fehér galamb áll, csrében

arany irótollat tartva. Az alsó kék udvarban arany oroszlán megy, els

jobb lábával egy természetes szin farkast hurczolva. A paizs fölötti

sisak koronáján kiterjesztett szárnyakkal a leirt fehér galamb áll cs-

rében aranytollat tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Petiié család. (Hetesi f). Somogy vármegyei Hetes hely-

ségrl irta elnevét, elszármazott több megyébe is. A múlt század-

ban kihalt.

Ismeretes törzse Bálás 1476-ban Mátyás király korában élt,

ettl a származás rendje ez •

Balá« 1476.

György

András

I. Imre 1570.

kassai kamarai elnök

(1. Serényi Margit.
2. Kapy Ána)

I. Márton László 1616.

szül. 1554. f 1605. Tornai fisp.
kalocsai érsek. kir. fajtónálló.

(Peréuyi Margit)

György II. Márton
(Balassa 1608. tanuló.
Zsuzsa)

Péter. Zsigmond. István Rozina Éva
(Rákóczy (Jakussich (Surman
Erzse) András) Miklós)

Ferencz. Antal

f 1710. Stájerben.

T

*) Collect. herald, nro 101.
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A törzsnek Balásnak kisunokája Imre 1570-ben kassai kincs-

tári elnök , utóbb itélö mester volt. Els neje Serényi Margit, a máso-

dik Kapy Anna ') volt. Ezek egyikétl születtek fiai I. Márton
és László.

I. Márton szüL 1554-ben, papi pályára lépve 1582. febr. 21-én

szerémi, 1584-ben váczi püspök, 1587. aug. 13 án váradi püspök, sze-

pesi és egyszersmind jászói prépost, végre 1598. april. 16-án kalocsai

érsek lett, melyet a gyri püspökség javadalmával együtt viselt 1602-

ben királyi helytartó lett. 2
) Meghald 1605. octob. 3-án, eltemettetett

Pozsonyban.

László kamarai elnök 3
) Torna vármegye fispánja 1612

—

1616-ban. Birta Szádvárt. *) 1608-ban báró lett. *) Nejétl Mérey

Margittól fiai II. Márton és II. G y Ö r g y.

II. Márton ról csak azt tudjuk, hogy 1608-ban Gréczben a phi-

íosophiát tanulta. 6
)

II. Györgynek nejétl Balassa Zsuzsától több gyermeke maradt,

mint a táblázaton láthatni. Ezek közül István nak hitvesétl Rákó-

czy Erzsébettl született fia , kinek nevét nem ismerjük , nemzett két

fiat Perenczet és Antalt, ki közül az utóbbi 1710-ben Stiriában

meghalván, családját sírba vitte. 7
)

Pethe család. (Kis-szánthói). Sopron , Veszprém megyében

honos. Elnevét Bihar megyei K i s-S z á n t ó helységrl irja.

Ismertebb tagja Pethe Ferecz szül. 1762-ben Szabolcs me-

gyei Sz.-Mihályon. Tanult a külföldi egyetemeken, onnan haza jvén,

az irodalmi téren, fleg a gazdászat elmozdítására mködött munkái-

val ; részt vett a keszthelyi Georgicon szervezésében , és végre Er-

délybe vonulva, alapitá a ,,Erdélyi h i r a d ó" pol. lapot. Kiadott

38 kötet munkát 8
) Meghalt Szilágy-Somlyón 1832. febr. 23. kora 70

évében. t

3
) Egy Kapy Auna Pethe László nejeüí is iratik, s ennek leánya lett volna

Rákóczy Pálné ?

z
) Lásd Wagner Analecta Soepus.j III. 93 —101. Fray, Hierarchia I. 353.

II. 83.

%
*) Lehoczky Stemmat. II. 301.

*) Ugyanott I. 155.
s
) ugyanott I. 169.

fl

) Prosphoaesis auspicatissímae mangnrationi illustr ac rever. Principi

ac Dni Franciáéi Forgáchy Qgy) etc. Graecii 1608. Lásd Draskovieh.
7
) Lehoczky Stemmat. II, 301.

8
) Magyar írók II. 254.
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P e t h e P á l tbiró és több uradalom ügyvede született Soprony-

ban 1810. jun. 3-án.

Petites család. Heves megyei és Jász kerületi család. A múlt

század végén és a jelen elején élt közülük két egy testvér András
és Antal, amaz volt testr , utóbb Jász kerületi tisztvisel , leánya

Mária Paulovitz Józsefhez Békés megyébe ment férjhez.

A nevezett Antal 1805— 1827. körül Jász kerületi nádori táb-

labíró volt* Fia Imre volt fhadnagy, árokszállási postamester. Neje

a nevezett Paulovicz Józsefnek leánya Paulovitz Karolina

János jász kún kerületi aljegyz 1827-ben.

Mihály 1842 ben jászkerületi nádori táblabíró.

József az 1861 -ki országgylésen árokszállási képvisel.

A család ezímere a paizs udvarában ágaskodó oroszlán , mely

els íábaival ugyiátszik szll-tkét tart; a paizs fölötti .sisak koroná-

jából szintén oroszlán emelkedik ki, els jobb lábával szlfürtöt

(? vagy levágott törökfejet) tart. A paizst foszladék veszi köri.

Petites-Jablonczay család. Szabolcs vármegyében Já-

nos törvényszéki ülnök 1788-ban, ! 792-ben királyi udvamok

A család egy tagjának szenvedéseit (börtön-jelenetet) egy álta-

lánosan ismert olajfestmény ábrázolja,

íratik a család neve Pete s-nek is.

Petli család. (Gersei f). A gersei Peth család átalános

vélemény szerint a N á d a s nembl származik ; e nemzetség több csa-

ládra ágazott szét, fleg a Dunántúl , innen eredeztetik a Nádasdy
család is, mint az e munka VIII. köt. 16. lapján is említve volt Wag-
ner Károly , ki negyven kihalt családról szóló munkájában a gersei

P e t h -k származását is közli , ') erre nézve meren egy , a magyar

királyi kúria eltt felmutatott és törvényesített nemzékrendre támasz-

kodik ; melynél fogva — miután a család régiebb történeteire vonat-

kozva — okmányokban úgy is alig búvárkodhatnánk , itt a család le-

származása Wagner szerint fog állani, mint következik :

*) Colivctanea genealogico históriai fII . Hang. Familiarum
,
quae jara in-

terciderunt. Bee. II. y5 - 113. Más kézirati gyjteményekbl is elttem áll a csa-

lád származási táblája, mely a mennyire néhol a Wagnerétl elüt , a szövegben

lesz jegyzetképen megemlítve.

17
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I. t á b 1 a.

Csopon de Nádasd

Lrincz

Márk

Andronik
t

András

Péter vagy Peth
kit51 a családnév.

László

1293.

András
1293.

Dienes
1293.

I. János
Peth de Gerse

1394. 1403,

Tamás
1403.

Margit
(Magyar Pál
özvegye 1371)

Tamás
a Nádasdyak

törzse.

Dienes.

t
I. László

1438.

Horvátorsz. dg.

I. István. I. Miklós.
I

G-ergely
v. György.

II. Péter
1438.

Magyarom, dg.
i— '*-

1

Folyt. II. táblán.

III. Páter
1497.

LászlóT

II. Tamás
(Sulyok N,)

II. István

1510.

Ferencz
P eth máskép

Haragos.

II. Miklós
1510.

III. László. VAl András
1564.

István.

György III. Tamás Benedek Krisztina III. Ferenci II. László
1520. 1544. (CsoronN.) (Herezeg 1664.

I Miklós)

II. Gábor Og? Magdolna Kata Sára Zsuzsa

1607. £ lg (Keglevich (BáníFy (Alaghy (Nádasdy

S £
P9-- W
08

Simon) Gáspár) Gáspár) Tamás)

V. István Orsolya. VI. Ferencz IV. Miklós IV. György. Zsuzsa.

(Orsich T'

—

->

1607.
7.r,,a.\ Anna

r
— *

t

j

1650. UI. Gergely

I VII. István.

Ádám.
1675.

[V. Gergely

János
+ 1671.

(ITalussy Bora)

Bora
(RaueL
István)

Anna
(rsiek

Boldizsár)

Judit.

Gergely
krónika iró.

1607.» Awi
Farkas Péter Judit Éva Kata

TTT""1 1607. (Vrago- (Prassóczy (Sztanko-
LA8ziö -

vics) Gábor) váozky
Gáspár)

IV. János Kristóf
1616. 1607.

(Bedekovics ffmUMgl6im.
(Csúzy Anna)

Dóra

László

1607.

István

i

Pál
(Kelecsényi Fruzsin*

özv. 1597)
y|| — I A—— „», * ' I

Gáspár
(Péchy Judit)

Anna, Zsuzsa.

Zsuzsa
(Darabos Miklós)

Erzse

(Budcr
János 1597.)
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II. t á b l a.

II. Péter, ki az I. táblán.

1438.

Magyarorsi. ág.

II. János Dóra 1475. Fruzsina. Margit
kir. udv. mester- (Rozgonyi

i Vósh fy Zsófia) János )

Folyt . III. táblán.

11 György
1506. '

(Butkai Kata)
I

IV. Péter. III. János Antal. Dóra

Ambrus. III. Pál.

rr
Eva. Zsuzsa.

Gáspár Mihály Bálás. V. Péter. II. Pál. III. György Erzse
Eger védje 1578. f (Serke

1552. török rab. Bálás)
r— * ' "i

IV. Ferencz
, . . . A „ . ,

V. György
3607.

IV. Mihály. II. Zsigmond. IV. Gáspár. V Tamás Fruzsina Judit.

(Barüovics
Ferencz 1607.)

III. tábla.

II. János, ki a II. lábián.

kir. udv. mest.
(Pósafv Zsófia)

I. Boldizsár II. Gáspár Péter. III. János
(Csórón Anna) báró 1549.

Ií. Mihály'
föP°fcfr?'II. Kristóf

+ 1600.

(Bezerédj

Krisztina)

Kata
(Bakács
Sándor)

Margit

Margit Orsolya Anna
(Majthényi (Forgách (1. Csáky
Bertalan) Péter) Ferencz.

Sára
(Darabos)
János)

soproni
fispán.

(Zinzendorí
Erzse)

2. Fáncs
György)?

Kristóf

1 1576.

Ferencz

jaszói

prépost 1622.

Mária
1576.

Judit. III. Gáspár
(Nádasdy
Orsolya)

IV. István János,
ezredes

megölet. 16IL
(Kiscaucha

,

A™h)
,

4

III. Kristóf. Mária. II. János. V. Mihály. Margit
F9&. IV. f + f t (1. enyingi
táblán. Török István

2. telekesi

Török János
1622.)

17*
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IV. tábla.

IV. látván, ki a Ili. mién.
ezredes

megölel 1611.

Kiscaucha Anna)

w^sw
1623 iesarta. (Vitroviczi 5 2*'§*b 2

Szaniszló) * N ~ "

III. Mihály Iíl. Zsigmond. IV. Ferencz Zsuzsa
1623.

(Péohy Judit)
)

^ -i
IV. Zsigmond
kamarai elnök
zempiini föifip

meghalt 1675.

(Paczóth Anna)

~
•2 » íz

5»

V. István

1823.

(pr ibéri
Melyth
Anna)

János
1626

(Falaghy
Priska)
r—~-A—

n

Gáspár

Ferencz f
(Kapy Klára)

• <
os

ts

IX. Ferencz Klára V. Zsigmond Eva VI. László

1686. (Semsey 1686. (b.Perényi 1686.

Ferencz) (Forgách Ádám) (Perényi
Klára)

Julianna Teréz-Róza
(b. Vécsey (b. Paloesay

Sándor) Zsigmond)

(Perényi
Mária) Eva)

VIII. István W
(Kapy a*

Krisztina) ÍX

t t
VI. Mihály
zempiini
fispán

1709-1737.
(Holló Ilona)

Károly

t
Polexina

(Perény Antal)

g ~i »
P-N C"•MN

ff
Sir
N C5

Vrf N

***
n r»

VI. Zsigmond
1 1766.

<1. Csáky Róza
2. Szkavinszky Hona)

I

r

Mária
(1. Kegkívieh. Ádám
2. b. Cörver József
3. b. Castelli Sándor)

1-tól X. Ferencz

f 1732.

Klára
(1. Szirmay Tamás
2. Brankovichné)

A törzsnek Náda3di Csoponnak Lrincz fiátóli unokája

Márk nemzette Pétert, vagy Pett, kinek fiai János és T a-

más atyjok nevérl Petb-nek neveztettek. Ezek érdemeikért

1403-ban Dunántúl a Keméndiek btlenségi bélyegen Keménd vá-

rát kapta Zsigmond királytól adományba. 1
) Tamás magbaszakadt

;

ellenben

*) Oklevél Raprinai M«fc B. tomo XVIII. p. 135-A3Ö.
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I. Jánosnak bárom fia maradt : D i c n e s , I. László és II.

Péter vagy Pet. Az els korán elhalt. A két utóbbi 1438-ban

Vasvárra Zsigmond királytól aj adomány-levelet nyert j I. László
Zala, II. Péter V'as vármegye fispánja volt. E két testvér megosz-

tozván , amannak a magyarországi, II. Péternek a horvátországi jó-

szágok jutottak, és innen ivadékaik magyar és horvát ágnak ne-

veztettek.

A horvátországi ágon I. László nak fia G e r g e 1 y vagy job-

ban György 1458-ban említetik a Hunyady és Garai ház között

kelt szövetség-levélben. J
)

L Miklósnak öt fia maradt: í. III. Péter (1497.) ki fiában

Lászlóban kihalt, 2. II. T a m á s , 3. 1 s t v á n, 4. F e r e n o z, ki Peth

máskép H a r a g o s-nak neveztetett, a
) és 5. II. M i k 1 ó s. Etek közül

István nak fiait a táblázaton láthatjuk, kikben azon ág kihalt.

II. Miklós nak utódai nem voltak.

II. Tamás nak Sulyok esaládbeli leánytól gyermekei voltak

:

G y ö rg y , III. Tamás, Benedek, Krisztina szekcsöi Herczeg

Miklósné, III. Ferenez, II. László. Ezek közül kettnek

& y ° r & y nek 3
) és II. L á s z 1 ó nak voltak utódai.

Györgynek fiai: II. Gábor, Gáspár, IV. Tamás, III.

M i k 1 ó s , és leányok, ezekbl *) III. Miklósnak gyermekei következk:

V. István.

Orsolya
VI Ferenez .

'

IV. Miklós
IV. György és

Zsuzsanna; ezek közül V. István nak és IV. György-
nek ivadékát a család-ág kihalásáig mutatja a táblázat. Megemíi-

*) Teleky, Hunyadiak kora X. 569.

*) Ennek egy származási táblán fiaiul tétetnek: Gáspár, Mihály,
Bálás és Éva Serke Bálámé; kik azonban a leányt kivéve Wagner szerint

(Lásd itt H táblán) III. Jánosnak gyermekei voltak, és ezeknek utódaik is

ott áttuak.

•) A kik itt a táblán Györgynek fiaiul állanak, azok a kézirat) származás-

tábia szerint Benedeknek gyermekei lettek volna.

*) Az érintett családfa szerint Wagnertl eltérleg II. Gábornak lettek

volna gyermekei : V. István, Orsolya VI. Ferenez, IV. Miklós
Továbbá ugyan ott IV. Tamásnak fiaiul állítatik. IV György. Itt — mint föl-

jebb érintve van, - Wagner szerint adatik a családfa.
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tenctö ,V. Istvánnak Gergely fiától nemzett unokája János, báró,

és kapitány, ki 1671. évi augustusban meghalván, 1
) ágazatát sirba

vitte. Eltemettetett Lepoglaván a pálosok egyházában.

II. László nak három fia volt : Gr e r g e I y , IV. János és

Kristóf. Ezek közül

Gergely nevezetessé tette magát Magyar krónikája
által , mely utóbb Káinoki és Spangár által folytatva is kiadatott —
Gyermekei a táblázaton láthatók. 2

)

IV. János nak szintén voltak gyermekei , ezek közül Pál, ki-

nek Özvegye Kelecsényi Fruzsina 1597 ben élt, négy gyermeket nem-

zett : Gáspárt, és 3 leányt. 3
) E Gáspár leánya Zsuzsannában

Darabos Miklósnéban kihalt.

Kristófnak volt fia IV. László, a kinek szent-tamási Csúzy

Benedeknek leányától Csúzy Annától gyermekei nem maradván, igy a

horvátországi ág végképen elenyészett.

A magyarországi- ág II. P é. t e r 1 6 1 j le (a II. s köv, táblán).

Ennek három leánya és két fia II. János és II. György volt

II. Györgynek ága korábban kihalt, mint testvéréé ; nincs is róla

sok mondani valónk. Megemlítend fleg az, hogy II. György testvé-

rével együtt 1476-ban Mátyás királytól Gulácsy Antal magvaszakad-

ton Zala megyében Gulácsot nyerte. a
) Testvérével együtt sok vi-

szálya volt Kecseti Márton veszprémi püspökkel, ki 1538-ban tlök

Tátika várát sümegi rsége által elfoglaltatta kölcsönképen a püspöki

javak háborgatása miatt. Neje volt Butkai Kata , Buzlai Bálás Özve-

gye. Egyik fiától III. J á n o s tói származott unokája Gáspár Eger

védelmében vett részt 1552-ben. 5
) Ennek testvére Mihály 1578-

ban török-fogságba esett 6
) Ennek kisunokáiban kihalt ez ág.

II. János 1505-ben a király udvarmestere, 7
) 1507-ben II,

*) Eggerer Andr. Castrum Doloris parentandis manibus spéci, quondam ac

magú. D. D. Joannis Pethe liberi baronis de Gerse S. C. Rg. Mattis eampestris

militiae capitanei eíc. Gaecii 1672. 4r.

*) Wagnernái nincsenek gyermekei. — Isívánffy 1622. kiad. 457.

3
) Ezek "Wagnernál nincsenek, szeri nte Jánosnak fia IV. László a

Csúzy Anna férje, holott kézirat i táblánk szerint ez Kristóf fia volt.

*) Teleki, Hunyadiak kora XI. köt. 553.

*) Istvánffy Kist. 1685. kiadás 224. 1.

•) YqíM Krónika 126.
7
) Jászay A m nemz. napjai a moh. vész után 156.
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Ulászló királytól regi nemesi czímere bvítését nyerte , *) ugyan is

az : egy négyfelé osztott paizs, melynek 1. vörös udvarában egy ágas-

kodó
, befelé forduló oroszlán csak hátulsó czombjainak tövéig lát-

ható , a 2-ik kék udvarban nádas tóban vad rucza úszkál. (Ez közös

a Nádasdy czímerrel) a 3-ik kék udvarban arany félhold szarvaival

fölfelé, és két arany

csillag ragyog, a 4-

dik vörös udvarban

arany sárkány áll, A
paizs fölötti sisak ko-

ronáján két kiter-

jesztett sasszárny le-

begett.— Foszladék

jobbról ezüstkék, bal-

ról aranyvörös. Éhez

11. Ulászló király a*

dományából járul a

paizs feletti koroná-

jára a két kifeszített

sasszárny közé ma-

gának a királynak

álló képe, fején ko-

ronájával,jobb kezé-

ben az ország almá-

ját, baljában a sccp-

truoiot tartva. A pai-

zsot pedig telamonok gyanánt a király koronás két gyermeke tartja,

jobb oldalról Anna fherczeg asszony, jobb kezében országalmával,

bal oldalról Lajos herczeg jobb kezében királyi pálczával. 2
)

II. János nak neje volt Pósafy Gábor leánya Zsófia , kitl szü-

letett fia

II. F e r e n c z , a ki sánta volt. Ennek nejétl Ráskay Margittól

R. Bálás leányától gyermekei voltak : Boldizsár, ki í 544. táján mag
nélkül meghalt , IL Gáspár kirl alább , Orsolya Forgách Pé-

*) Lásd a czíraerlevelet Kaprinai Mas. B. tomo 11. 128.

*) Wagner Dec. II a táblán. Adami Scnt-a gentil. tomo IX. van a család

egy czímere, hol a paizs fölötti grófi koronán két koronás sisak áll, azokból egy
fekete sasszárny emelkedik föl, a sisakok közt fehér papi talárban, vörös palást-

ban koronás férfi áll, mindkét kezét áldásra nyújtva ki.
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térné. Anna elbb Csáky Ferenczné, utóbb Fáncsy Gytfrgyné, és III,

János kirl alább.

II. Gáspár nak deveoseri Csoron Dorottyától leányán Mar-
giton kivül két fia maradt : II. K r i s t ó í és II. M i h a i y , kik Tá-

tika, Kemend és Rozi várát és urodalmait bírták.

II. Kristóf Bolondvárát kétszer vívta vissza, ugyan ott esett

el 1600-ban. ') Nejétl Bezerédj Krisztinától két leánya maradt : Ka-

talin szentgyörgyvölgyi Bakács Sandrin vagy Sándor neje, és S á r a

Darabos János hitvese.

II. Mihály nejétl Sitkey Annától nemzette fiát VI. Ist-

vánt, ki magnóikul halt ki.

III János I. Ferdinánd és Miksa király alatt soproni kapitány,

és Soprony vármegye fispánja, fpohárnok mester, kamarás, taná-

csos, kassai, komáromi, zólyomi kapitány volt, és végre a dunamelléki

hadak fkapitánya lett. 1547-ben részt vett a smalkadi hadban; 1-549-

ben báróságot nyert. *) 155 l-ben Lippa várában volt rövid ideig pa-

rancsnok , 1 558-ban lett kassai kapitány. 1553-ben Szerencs ostromá-

ban vett részt. 1562 ben már komáromi kapitány volt, 1566-ban a ko

marom i hajós sereg kapitányául olvassuk. 1569-ben kapta Zemplin

vármegyében Sztropkó várát ésurodalmát 35 m. forint fejében. 3
) Meg-

halt 1578. jan. 22-én kora 53. évében. Eltemettetett Bécsben azágos-

toni atyáknál. *) Neje Zinzendorf Erzse volt; ettl gyermekei: Fe-

renc z jászói prépost, III. Gáspár, IV. István stb. Ezek kzl
III. Gáspár nóül vévén Nádasdy Orsolyát, Czobor Márton

özvegyét , ettl öt gyermeket nemzett : Máriát, III. Kristófot.
V. J á u o s t , Mihályt, és Margitot, ezek közül az els négy

— úgy látszik — korán elhaltak ; M a rg i t pedig felnevelkedvén,

elbb enyingi Török Istvánne, utóbb telckcsi Török Jánosné lett.

Gyermekei csak ez utóbbitól. vokak.

IV. István jeles katona , mint ezredes Forgách Zsigmond f-
vezérsége alatt Erdélyben és Moldvában hadakozott, hol vitézül el-

esett 1611-ben. 5
) Neje lengyel származású ezehanoveczi Kiscaúcha

Anna volt, kitl következ gyermekei születtek : III. Mihály, kirl

•) Petb Gergely M. krónika 127. 144. 149.

2
) Lásd az oklevelet Kaprinai Mss. B. tomo XXV III. 167.

*) Szirmay C. Zemplin not. hist. 82.

4
) Wagner Dee. II. 107.
s
) Pethö Gergely M. krónika 179.
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alább , III. Zsigmond magtalan , IV. F e r e n c z jesuita, Krisz-

tina és Ilona apáczák , Zsuzsa, Anna, Vinefridaés Bor-

bála ez utóbbiak egyike Czizovszky felesége; és végre V. István.

V. I s t v án J
) nejétl pribéri Melith Katától nemzé J á no 3 1,

a ki Palaghy (vagy Palágyi) Priskától nemzé Gáspárt, kinek Sa

P e r e n c z, feleségét Kapy Klárát özvegyen hagyta. Kapy Klára utóbb

némelyek szerint Klobusiozkyné lett.

III. Mihály feleségül vévén Péchy Juditot, e házasságból szü-

letett IV. Zsigmond, ki Ónod vár fparancsnoka, országos alkapi-

tány, majd 1659-ben fels magyarországi fkapitány, *) 1660-ban

ugyan az a Dunán innen részekre áttéve, 3
) 1672-ben pedig Zemplín

vármegye fispánja lett *). Arról volt egykor vádolva , hogy a törököt

izgatja, de magát kitisztázá &
). Volt. ezeken kivül kir. udvarnok, taná-

csos, és kamarai elnök. 1666-ban I. Leopold királytól, nejével, gyer-

mekeivel és utódaival együtt grófságra emeltetett 6
). Meghalt 1675.

april. 14 én kora 53. évében, és a sztropkói egyházban eltemettetett.

Nejétl böki Paczoth Annától következ gyermekei maradtak; IX.

F erén ez, kirl alább , V. Zsigmond, kirl szintén alább ,
VI.

László, róla hasonlóan alább , VIII. István, kinek halála után

gyermektelen özvegye Kapy Krisztina apácza lett ; Klára Semsey

Ferenczné, Éva báró Perényi Adámné, Krisztina, Judit, Er-

z s e Barkóczy Lászlóné, Zsuzsa gr. Barkóczy Ferenczné.

VI. László elbb Vásonyk, majd Kiskomárom, végre Keszt-

hely várkapitánya, ki saját költségén csapatot állított, és 1687-ben Ca-

raffa üldözése alá került. ,
) Nejétl Perényi Klárától született egyet-

len leánya Téré z-R ó z a báró Palocsay Zsigraondné lett

V. Z sig m on dnak hitvesétl Forgách Évától gyermekei : J u-

1 i a n n a b. Vécsey Sándorné. és VI. M i h á 1 y , ki & Rákóczy pártján

álló Barkóczy helyébe 1709-ben 8
) Zemplin vármegye fispánjává ne-

veztetett I. József király által; és az volt 1730 tájáig. Nejétl Holló

1
) Tán ezen Istvánnak, vagy VI. Istvánnak a lí. Mihály fiának neje

Yolt Zokoly Erzse, kirl Szirmay C Zemplin. not. hist. 154. lapon emlékezik.

») Szirmay C. Zemplin. not. hist, 188. és 132.

•) Ugyan ott 205.

») Ugyan ott 282.
5
) Ugyan ott 215.

«) Wagner Dec. II. 108.

*) Ugyan ott 270.
8
) ugyan ott SOI.
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Hónától fia Károly mag nélkül halt meg", leánya P o 1 e x i n a pedig

b. Perényi Antalhoz ment férjhez,

IX. Ferencz, ki 1659-ben élt, és Barkóczy Sándor özvegyét

Perényi Máriát vette nül. Ettl született két gyermeke : M ár i

a

elbb gr. Keglevich Adámné, másod9zor b. Crrer Józsefbe, és 3-or b.

Castelli Sándor-Leopoldné, és VI. Zsigmond, ki mint családjának

utolsó férfi ivadéka 1766-ban ágazatát és a gersei Peth nevet sirba

vitte. Neje kett volt : Csáky Róza , és Skavinszky Ilona ; az elbbitl

volt ugyan fia X. Ferencz, de az atyja eltt 1732-ben meghalt.

Leánya Klára pedig elbb Szirmay Tamásné , *) utóbb Branko-

vichné lett.

Peth család. (Gerébi, utóbb Pethfalvi f). Nyitra megyé-

bl Nógrád megyébe átszármazott régi törzsökös család, mely a XVII
század végéo kihalt. Törzse Comes T u m b (vagy Tömb) dePesthen
(Pöstény, Nógrádban) , ki testvérével M i k 1 ó s s a 1 együtt 1245-ben

birta a Vág folyamon innen fekv Raton és túl fekv Tol mács
helység egy részét , nevezetesen amott 8 , emitt 3 ekényi földet ; mely

végett unokája gerebi Peth 1321-ben Lampert országbíró eltt zo-

koli Budával (másutt Zakali Budával) perben is állott. '*)

1333-ban az esztergami káptalan eltt Dávid, Miklósnak

Pestheni Tömb fiának fia, Nógrád megyei nemes, az részbirtukait, me-

lyeket Nyitra megyében Raton, és. Tolmács helységben örökségképen

bírt, oda adta testvérének Peth-nek Nyitra vármegyei nemesnek.

Egy 1376-ki oklevél szerint nevezett Pethew de Geréb (né-

hol Girib és Goreb), Dávid pedig de K y r t h iratik.

Dávid nak, noha II. Dávid és András nev fiai voltak, ága

— úgy látszik — kihalt, legalább róla adataink hallgatnak ; és igy

Peth-nek ivadéka a család Nógrád megyei jószágainak is birtokába

jutott ; valószínleg az egy csoportban fekv P é s t é n y (Pöstény.

Kürt és Pet falvi pusztáknak.

Pethnek, kinek nevérl a család nevét vette, és kinek nevé-

rl neveztetett el bizonyosan a Nógrád megyében Pösténynyel határos

Peth fa lva puszta is, három gyermeke volt : *) László, János

*) Szirmay C. Zemplin not. top. 279.

,
) Az egész családról szóló adatok a családi irataim között találtató ere*

deti oklevelekbl raeritvék.

*) Egy régi genealógián negyedik fiúi találom Dieneat,és ennek fiául

Miklóst, kitl a család kihalásáig leszármazott. Be okleveleim Diéneat nem

ismernék.



1859-ben élk, és Anasztázia, kit unoka-testvére Kürthy Dávid

birt nül.

Lászlónak fia Miklós egy 1407. évi oklevélben filius Pe-

th de Geréb, egy 1410. éviben filius Ladislai de Pe Ih -
falva, 1424. 1428. 1429-ben pedig Nicolaus filius Ladis-
lai Pethew de Pe thewfal wa" nevezettel fordul el. Ennek

fia volt

Pethewfalwai Pethew Pál, a ki 1482-ben Sooky Jánossal per-

ben állott , mivel emez Pethfalvát zálogba vévén , abba magát beik-

tatni ohajtá.

Pálnak fia volt I. Tamás, ennek I. Imre, kinek neje Paloj-

tbay Anna elbb Dubraviczky Miklósné volt 1558— 1569-ben, J
J ennek

öt fia volt : II. T a m á s , I. I s t v á n , II. I m r e, II. P á 1 , és IL M i k-

lós, mindnyájan pethfalvi Peth nevezetnek , kik közül II. Tamás

1598-ban Nógrád megye táblabírája, 1602-ben szolgabirája, 1617-beti

táblabíró volt. *) Róla alább.

I. Istvánnak, ki 1619-ben kir. táblai ülnök volt, 8
) egy leá-

nya Magdolna, kit egy helyen (tán tévedésbl az alább említend

Anna helyett) Szilassy András nejéül olvasunk.

H. Imrének fia III. István volt, valószínleg kihalt

II. Pál 1601—1602-ben Nógrád vármegye szolgabirája volt,

1602. (Teria 2-da prox. post fest. oorporis Christi) ezt letette, *) 1617-

ben táblabíró volt.

II. M i k 1 ó s nak két leánya maradt : Klára és Anna.

II. Tamásnak fia volt II István élt 1652-ben, 5
) a szentbene-

deki convent eltt 1657-ben protestált Kékedy Bálás ellen, ki Pös-

ténynek egy részébe beiktattatott. Nem élt már 1670-ben. Nejétl Ma-
dách Annától gyermekei maradtak : III. Tamás, Gáspár, IV. Ist-

ván és Anna 1670. 1682-ben Szilassy András hitvese, kikben a

család kihalt.

A családfa következ

:

) Sz.-benedeki Convent 1558. Fasc. 37, nro 26. 1569. Fasc. 4. nro 17.

•) ProtocoL C. Neograd. 1598. p. 48. stb.

») Történelmi ttr. IV. köt. 186.

*) Ugyan az 1601. 1602. évi, stb.

*) Ugyan az 1652. évrl.
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N.
i

Miklós. Comes Tumb
de Pestben

124.5.

Miklós
(Klárii özvegy 1359.)

Pethew de Geréb
Nyitrában 1321. 1333.

Dávid
de Kyrth
Nógrádban

1333.

neje Anasztázia

Kata
1359.

Magdolna
1359.

Dávid
1376.

András
1376.

Dienes László
de Pethfalva

1359.

I. Miklós
~*

de Pethfal va
1407-1429.

I. Pál

1482.
«

,

I. Tamás

János

1359.

de Egyházas Ráton
1372.

Anasztázia

(Kürthi
Dávidné)

í. Imre
(Palojthay Anna 1569.)

II. Tamás
nógrádi szbiró

1602.
i n «»a».^——»—

II. István

1667. tbiró

I. István

kir. táblai

ülnök 1619.
-*

Magdolna.

II. Imre

III. István.

II. Pál
sz. biró

1601.

11 fljjklós

Klára. Anna.

211. Tamás,

t
Gáspár.

j.
i

IV. István,

t
Anna

1670. 82.

(Szilassy András)

Petii család. (Anáresi.) Anárcsi Peth Miklós és kutasi

Törjék István között kelt adoptionalis levél 1429-ben javaik három

felé osztása iránt. *)

JPeth család. (Varsányi r). Békés vármegyében birtokos

és királyi ember minségben fordul el 1461-ben varsányi Peth
Jakab. *)

Peth család. (Pöki f). Mátyás király 1468-ban pöki Peth6

fiát Ferencz kir. kamarást: és testvéreit Pétert és Antalt
minden egyházi és polgári törvényszék hatósága alól fölmentvén, egye-

•) Fejér Cod. dipl. tomo X. vol. 7. pag. 190.

•) Teleki, Hunyadiak kora XI. p. 14.
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dül személyes bírósága alá rendeli. *) Ezek azonban a Poky család-

név alá tartoznak. Lásd Mérges és Poky*

Petii© család. (Borsai). Bars vármegyében 1717-ben borsai

Pethft P e r e n c z maradéki és Peth Dániel.

Peth CMlád. Peth Bálás és testvére G y ö r g y 1560.

jul. 22-én Bécsben kelt czímeres nemes levélben nemesítettek meg.

Czímerök a paizs kék udvarában zöld téren pánozélos sisakos lo-

vas vitéz
,
paizszsal és kardjával három török lovagot z , fölötte fél-

hold s csillag ragyog. A paizs fölötti sisak koronájából pánozélos sisa-

kos vitéz emelkedik fel, jobb kezében kivont kardot villogtatva. Fosz-

ladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

A nemesség-szerz Bálás nak testvére Péter azon idben

Kaposvárott a töröknél fogságban volt , a kit B a Iá s akkor babocsai

katona igyekezett kiszabadítani, és egy izben Kálmáncsán ál három tö-

rököt zbe vett, és egy elkelt el is fogott , a kiért azután Öoscsét

Pétert kiválta. Azon jelenetet , t. i. a három török zését kére Bálás
czímerébe, s megnyeré.

A családfa következ

:

Bálás
1560.^

.
--- - — -- -

István György

I. Mihály Ferencz István

1.

György

István.

György

Péter.
'

Péter

László. II. Mihály.

Bálás Péter Ferencz
» r

Péter. István. Zsigmond. Dániel.

József. Ferencz.

Ferencz. Péter.

fotyáa

Gábor.

László

László.

Imre.

III. Mihály. Sándor. Bálint. Ádám. István.

Dániel. István. Mihály.

Dániel
Valpón 1808.

József. Gábor.

A család 1733. mart. 20-án Pápán Veszprém vármegyében ki-

hirdetteté nemességét, valamint 1746. jul. 7-én szintén ott azt tevék

) Teleki, Hunyadiak kora XI, p. 356 484.
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P. Sebestyén és Ferencz,ez utóbbi akkor Esztergomban zász-

tartó volt,

A végízen álló Dániel a Frimont huszár ezredben közel 9

évig szolgált, 1808. jun. 10-én Ettingshausen elbocsátó levelével vett

búcsút a katonai pályától, ós Valpóra telepedett, s ott megházasodott. *)

Petll család. (Kis-gÖrzÖnyi). Peth J a b a b kir. tanácsos

és a m. kir. helytartó tanácsnál a tud. bizottmány ülnöke. Meghalt

]S19-benkora 67. évében. Neje csicseri Orosz Borbála volt.

Más Peth családbeliek nevezetesen, László, Lajos birtoko-

sok Kraszna Paliczkán.

Peth család. (Hosdáti.) Közlök József Hunyad megyé-

ben ügyvéd 1846.

Peth család. (Alsó-szatai). Közlök Dénes m. akadémiai

irnok 1861-ben.

Petke család. (Illyefalvi). Közlök P e r e n c z Háromszéken

adóiró biztos 1847-ben, Károly Déván ügyvéd 1849-ben, és 1834-

ben Hatzeg város részéri országgylési követ.

Petko család. Petko Sámuel Özvegye és utódai 1756-ban

M. Teréziától nyertek czímeres nemes levelet. z
)

Czímerök a paizs kék udvarában hátulsó lábain ágaskodó orosz-

lán, nyakán hátulról nyíllal átlve j feje fölött növekv ezüst félhold

látszik. A paizs fölötti sisak koronáján ezüst pellikán fészkel , fiait

melle vérévei táplálva. Foszladék jobbról aranykék , balról ezüstvörös.

Petko Sámuel (tán a följebbinek fia) Hont megyei Cseri hely

ségbeli születés, 1763-ban Wittebergában tanult, 1765-ben a Tiszán-

túl Berénken pappá avattatott. 3
)

Petko János Krassó vármegye esküdtje , 1801. nov. 28-án Zó-

lyom vármegyétl nyert nemesi bizooyitványát lakta helyén Krassó

vármegyében 1802, évi aprii. 6-án tartott közgylésben kihirdetteté.

Nevezett János utóbb fbiró volt. Utódai jelenleg is élnek , B é 1 a

alügyész, Laj os ügyvéd s többen; gyermekeik vannak. Birtak volt

Kriesován. — Békés megyében 1826-ban hirdettetek ki nemességüket.

Petky család. (Derzsi vagy királyhalmi, gróf f). Erdély ne-

vezetesebb szerepl kihalt családainak egyike. Nevét Fels-Fejér vár-

megyében pálosi járásban fekv Petek helységrl vehette. Különben

*) fiz ág I. Mihálytói kezdve e munkában tévedésbl a K o 8 & r családnév

alá iktattatott.

*) Collect. Herald, nro 144.

*) Barthoiomaeides Memória Uag. 286.
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székely eredetnek irják. Családfáját Petki Domokosig viszik fel,

ki 1499-ben élt, ettl kezdve következleg származtatják a családot: 1
)

Domokos
1499.

Gábor 1564.
csíki fkapitány
székelység vezére

Antal
r-~-

Bálint 1541.

(Harinai Zsófi)

Kata
(Csenei Benedek)

Tamás
(Tamásfalvi leány)

t
-* -

'

i

I. István

1584. Jásdot kapja.

(Sármasági Anna)

György
(Damokos Margit)

Mihály

f
Kata

(Székely Bold.)

István f 1601.
I
— ii i A— « —

(Tóth Mihály)

Farkas
fogarasi kapit.

1605.

(Lázár Erzse)

János f 1612.

kanczellár

(Komis Kata)
Der&si ág.

Ilona Zsuzsa Bora
(Mik (Pávai (Apafy

Ferencz) Péter) György)

Ferencz +
nótáztatott

1633.

István 1660.

Csiki íökapit.

(Sükösd Erzse)

II. Farkas f
(Borsovai Erzse)

-A_.

Erzsébet
(Nagy Tamás)

János
Csiki f kir biró

(Haller Krisztina)

Bora
(Henter Benedek)

Sára
iToroczkay János)

Dávid
gróf 1690.

(Zichy Sára)

Teréz
(Bálinthith György)

Anna
(gr Komis

Antal)

Róza
(gr. Mikes
István)

István

(gr. Káinoki
Judit)

Borbála
(b. Henter
Dávid)

Zsuzsa
(gr. Kornis
Ferencz)

József f 1817.

(1. b. Kemény Antónia
2. Arsz Erzse)

Mária
Cl. b Bálintiul Györgv

2. Marian* Dávid) '

A n*onia

fi. b. Bánffy József
Freudenstein Fridr.)

Az e családfán állókról következ adatok szólanak

:

Domokosnak fia Gábor 1561-ben 2
) csiki fkapitány és a szé-

') Kvári L. Erdély nev. családai 204—305. lap, mely azonban mennyire
külöinböz legyen M i k o 1 a adataitól, alább látaudjuk.

') Itt is szembeötl, hogy midn atyja Domokos 1499 ben iratik élnek,
fia Gábor 65 évvel késbb (1564-ben) szerepel. Nagy idköz apa és fiu ember-
korára nézve ! Még szembetnbb, hogy Gábornak unokája Bálint 1541-ben
él, tehát nagyatyjánál G á b c r n á 1 elbb

!
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kelység fvezére (generálisa) volt. 1
) Ennek fia Antul, ennek Bá-

lint, Tamás, György. — Bálint 1541-ben Majláthtal tart Iza-

bella ellen , leányában Katában Cseffei Benedek nejében kihalt.

György gyermekeiben szintén kihalt.

Tamás nak fia I s t v á n 1584-ben január 4-én Udvarhelyszék-

ben jásdfalvi birtokára adománylevelet kap. *) Ennek Sármasági An-

nától fiai : Is t v á n hajdan Eger várában katona, mint régi hadnagy a

goroszlói csatában esik el 1601-ben. 3
) Farkas, Székely Mózses

híve, 1603-ban Básta fogságába esik, de kiszabadul, 1605-ben Bocskai

fogarasi várkapitánynyá teszi. fc

)

János, ki 1606— 1607. udvarhelyszéki f-királybiró veit,

1612-ben megbélyegeztetett és Brassóban meghalt; 6
) tétetik a D er-

zsi-ág fejének, és három leánya és Ferencz fiában , a ki 1680

—

1631. Doboka fispánja volt, «) kihalt

Említett Farkas fiaiul iratik István és Farkas, ez kihalt

;

amaz pedig t. i. István a királyhalmi einév felvevje és 1660-ban

c«iki fkapitány. Neje Sükösd Erzse. Ettl fia János, 1654-ben ')

csiki f-királybiró. Ennek nejéti Haller Krisztinától gyermekei közül

Dávid kamarás ur, ki 1690-ben gróffá lett; 1715-ben kir táblai ül-

nök, 1722-ben Kolos vármegye fispánja volt. Ennek unokájában Jó-

zsefben íiágon 1817-ben kihalt a család.

A följebbi családfától különbözik Mikoia 8
) tudósítása , melyet

egymással megegyeztetni nem tudván, íme közöljük azt is

:

Mikoia szerint Petky Farkas elbb lugosi és karansebesi bán,

utóbb Báthori Krisztóf kanczellára volt 1576—1580. táján.

János Jánosnak fia Báthori Zsigmond alatt kauczellár.

Ferencz és Pál testvérek 1594-ben Esztergám ostrománál

estek el.

Egy másik Petky Farkas Báthori András bibornok-fejedelem

mellett harezolt Szebennél 1599-beu.

*) Kállay, Székely nemzet 275.

a
) Ugyan ott 275.

•) "Wolpk. Bethlen V. 26.

M Ugyan ott VI. 290. Tehát ez nem egy azon Farkassal, ki Báthori

Kristóf alatt lugosi és karansebesi bán, és utóbb fkanczellár volt ?

5
) Kállay, Székeiy nemzet 275.

•) Hodor Dobolta várm. 412.

') Kállay id. h. 277.

*) História genealogico Transylvanica pag. 27—29.
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Mindezeket a följebb! családfán vagy nem találjuk
7
vagy leg-

alább azonosságukat (mint Farkasnál) nem mutatjuk ki* Továbbá

Mikola szerint Petky János a sajói jószágokat kapta, és egy-

szersmind bárói méltóságot nyert Báthory Zsigmondtól (tehát 1581

1602. év közben). Ez az si k i r á 1 y h a 1 m i predikátum helyett a

D e r z s i elnevet vette fel ; ennek ivadékát igy adja Mikola

:

János
bárd

de Der
1580-1602.

Ferencz. Tamás
(Sükösd Erzse^

István

csíki fkapitány 1654.

Rákóczy György tanácsosa

(Sükösd Bora)
i

János
csiki fÓ-királybiró

(b. Haller Krisztina)

Dávid Sára. Teréz,

gróf 1690.

kolosi foisp.

(Zichy Sára)
i
—• * -A- '

' r '

i

Zsuzsanna István. Róza
(gr. Komis Fer.) (zabolai

Mikes István)

Ezen táblázat szerint I s t V á n a csiki fkapitány nem Farkas-
nak hanem Ta m ásnak fia volt; és pedig azon Tamásnak, kinek neje

Sükösd Erzse volt. Továbbá nevezett Istvánnak neje Sükösd Bora
nem Erzse volt.

Tamás pedig János nak fia, és Farkas nak volt unokája.

Végre ez ágból származott a gróffá lett Dávid, habár a király-

halmi elnevet használta is.

Ellenben Kvári szerint a család régiebb sei közül említi M i k-

lóst, Antalt és L á s z l ó t , a János fiait, kiket— úgymond— egy

vajdai levél már 1501-ben nemeseknek ír. Továbbá F ere nézet, kit

Majláth mint Szapolyai pártján levt elfogat ')

Hodor *) szerint Petki Simon 1635—6-ban csiki al- és fkapi-

tány volt volna 3
)

1
) Kvári szerint i519-ben, de itt az évszám hibás lesz.

*) Hodor, Doboka várm. 208.

*) Kállaynál 276. lapon még nagyobb tévedésbl Petki Simon 1617-ben

Bethlen kanczelláranak iratik, holott tudjuk, hogy ez nem Petki, hanem
Péohi Simon volt

18
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Jánost Báthori számkivetteté , de Bethlen alatt kegyeimet

nyert. J
)

Boldizsár, ki szintén nincs a táblázaton , 1767-ben élt, s az

udvarhelyi reC iskolák jótevje volt. 2
) Tán Dávidnak Ga?

A család czímcre Gait vérivel tápláló pellikán.

Élt Pet ki Nagy nev család is, közlök Pál 1730-ban Mi-

kola korában a följebbi Petkíektoli származását igényelte. Mikola két-

ségeskedik benne. E Petki Nagyok-bói volt Zsuzsanna Teleki

Sándor Torda várm, fispánnak (+ 1760.) második hitvese.

Petneházy család. A XV lí. századból ismeretesek a törté*

nelembl Petneházy István, ki Bethlen Grábor korában jenéi ka-

pitány, Kemény János jellemzése szerint ,,kisded, módos , immár Öreg

idej, de hire3 vitéz úrember volt1
* és Világos várát is birta, de mint

gyanú sí ták, ahoz elbbi birtokosának megöletése által jutott. 3
)

Tán ennek fia volt Dávid, ki 1682—85-ben Tökölyi Imrének

lovas ezredese volt ,
%
) de utóbb I. Leopold hségére tért , és Buda

vára megvételében fképen kitüntette magát. 5
)

Ennek fia lehetett azon J á n o s , ki 1709-ben Rákóczy II. Fe-

rencz forradalma alatt Nikházi ezredében hadbíró volt.

Czíioere a paizs udvarában koronán könyökl kar , mely szövet*

neket , vagy kardot s annak végén levágott törökfejet tart , mint ozí«

mer-nyomatáról kivehettem.

Petneházy család jelenleg is Szabolcs vármegye nemessége so-

rában áll.

Petk család. (Szamos-szeghi) Pozsony megyei család, mely-

bl József és László Szatrnár 'megyei szamosszegh helységbeli

birtokrészükre királyi adományt vittek, és nemességöket 1772. oct

6-án Nógrád megyében, 1774-ben pedig Pozsony vármegyében kihir-

dettették. «j

E század els felében János 1825—1827-ben stb. Pozsony

vármegyének biztosa volt fszolgabírói ranggal. Ennek fia Antal

') Engel Monumenta 399. I. Kemény János önéletírása kiadta Szalay

László 79. 1.

a
) Hodor, üoboka várm. 209.

*) Kemény János önéletírása, Kiadta Szalay László, 51. és 97. 1.

*) Szalay L- Magyarország története V. köt. 228—303.
:
') Cserey Mihály Históriája 165. Jap.

•) Pozsony megyei jegyzkönyv 1774. évi nov. 9-én tart. gylés .
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1847-ben a 2-ik számú m. gyalog ezredben kapitány, a forradalom ele-

jén 1848-ban honvéd rnagy.

Pet család. Pet Gáspár 1637-ben nyert czímere9 nemes

levelet II. Ferdinánd királytól.

Czímere a paizs kék udvarában zöld hegy tetejében fészkén ül,

s fiait melle vérével tápláló ezüst pellikán. A paizs fölötti sisak koro-

náján vörös mez kar könyököl , zöld ágat tartva. Foszladék jobbról

aranykék, balról ezüstvörös. ')

Petcz caaláct Petcz Péter 1742-ben octob. 22-én Mária-

Terézia királyasszonyt ól nyert czímeres nemes levelet, a
) mely szerint

Czímere következ: a paizs kék udvarában zöld téren jobb oldal-

ról arany búza-kéve áll , feléje egy fehér bárány lépeget. A paizs &•
lötti sisak koronáján kék mez, vörös hajtókájú kar könyököl, írótól-

lat tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstkék.

A család Pozsony vármegyében honos
}
hol Gy Örgy 1843-ban

fjegyz; utóbb alispán volt, 1849-ben a esászáriak által fóbe lövetett.

István 1806. sept, 1-én született Magyar-Légen
,
1843—48-

ban valamint 1861-ben is e megye fügyésze volt.

Idsb és ifjabb Zsigmond, mindketten 1 843-ban tiszteletbeli

alügyeszek

.

1861-ben Gyula tiszt, aljegyz, Kálmán esküdt volt.

Petrahai család. (Máskép H e g e d s). Petrahai máskép

Hegeds János-Ferencz és György 1717-ben III. Károly ki-

rálytól nyerték czímeres nemes levelüket. 3
)

Czímerök a paizs kék udvarában zöld téren kiterjesztett szár-

nyakkal álló fehér galamb
,
piros lábakkal , mely piros csrében zöld

olajfa gallyat tart. A paizs fölötti sisak koronáján vörös ruhád kar kö-

nyököl, Hasonlóan zöld olajfa ágat tartva. Foszladék jobbról ezüstvö-

rös, balról aranykék.

Petrán család. Petrán Mátyás és Mihály 1717-ben

III. Károly király által czímeres nemes levélben emeltetett ne-

mességre. 4
)

Czímere a paizs kék udvarában zöld téren álló seregély , csré-

ben szlfürtöt tartva. A paizs fölötti sisak koronájából ketts farkú

*) Adami, Scuta gentil. tomo IX.

*) Coiiect. herald, nro 200.

•) Ugyan ott nro 600.
4
) Ugyan ott nro 562.

18*
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arany oroszlán emelkedik ki , els jobb lábával kivont kardot tartva.

Foszladék jobbról ezüstvörös, balról aranykék.

Petra* család. Petrás János 1760-ban M. Teréz király

asszony által nemesitetett meg. *)

Czímere a paizs kék udvarában zöld téren fehér lovon száguldó

magyar vitéz, vörös ruhába, sárga csizmába öltözve , fején fekete há-

rom szög süveggel; kezében fehérvörös zászlót tart. A paizs fölötti

sisak koronájából egymásra helyezve két fekete sasszárny látható , az

dtérben állón arany félhold , a hátulsón arany osillag egy része lát-

szik. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Békés megyében 1825-ben hirdettette ki hasonnev család ne-

mességét; jelenleg ott a kihaltak közé tartozik.

Petrás család. Petrás Alajos és Antal testvérek 1791*

ben II. Leopold királytól kapták czímeres nemes levelöket.

Czímerök négy felé osztott paizs, az Lés 4-ik udvar jobbról balra

t ézsutosan vonuló fehér folyam által vágatik rét részre , alatta magas

fehér szikla emelkedik, fölötte arany rózsa látszik •; a 2. és 3-ik osztály

zöld udvarban arany griffet mutat. A paizs fölötti sisak koronáján egy

•ábával kövecset tartó daru áll, két kiterjesztett sasszárny között, me-

jjek közül a jobb oldali vizirányosan kétfelé osztva , ezüstvörös, a bal-

oldali pedig zöldarany. Foszladék szintén jobbról ezüstvörös, balról

aranyzöld. 2
)

Petrásch család. Petrásch E r neszt az 1723. évi ország-

gylésen a 127. törv. czikknél fogva magyar indigenatust nyert.

Petrásch József báró, ki Csernekrl és Neuschloszról irta ma-

gát;, brodii parancsnok volt a rault században. 3
)

Petrasko család. Bihar vármegye nemessége sorában áll.

Pelretich család. Horvátországi, közlök Péter 1662-ben

zágrábi pöspök volt.

Petriclteviclt család. Hasonlóan horvátországi család , kö

zlök György országos biztos az adriai tenger felé i 638-ban. a
)

Lásd Horváth Petricheoich.

Jelenleg a család Körös megyében lakozik.

Petricsor család. (Szászai.) Erdélyi nemes oláh család. Já-

nos 1815-ben balásfalvi kanonok.

*) Collect. herald, uro 102,

*) Adaraí, Seuta gentil. tomo IX.

•) Lehoczky Stemmat. II. 305. és Korányi Memória u.ng. III.

*) 1638 : 42. törv ez.
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Peí rios család. Komárom megyei nemes család , birtokos

azon megyében Kamocsán. Jász fa Iván és Szemerén. ') Közlök S á n-

dor 1861-ben azou megyében szolgabíró fÖ sz. birói ranggal.

Tán e család azonos az Orlay-Petrics családdal.

Pefrik család. Trencsin megyében Hanzlikfalván székelt

ily nev család 1666-ban az ottani nemesi összeírás szerint.

Petrik András 1723-ban wowadrai czimzetes püspök volt. 2
)

Petrikovlcs család. Trencsin vármegye birtokos családai-

nak egyike. A megyei nemesi lajstomok 3zerint j
3
) ismeretesek tagjai

közül a következk

:

1748 ban Pálnak fiai laktak az alsó járásban, János és Mik-
lós pedig Trencsin városában.

1768-ban Szoblahón lakott Ján os fiával Jánossal, Tren-

csin városában Miklós és ennek hat fia, úgymint : Imre, István,
János, József, Antal és Mátyás; ugyan ott I s t v á n és négy

fia: János, István, József és György; — továbbá József
egyedül, és Jánosnak örökösei névszerint János fiával ifjabb Já-

nossal és Ignác z.— Borcsánban pedig Pál és ennek két íia : J á-

uo3 és Simon.
1603-ban Trenosin városában lakott János egyedül , továbbá

ugyauott Istvánnak örökösei úgymint I s t á n , és ennek fia I g n á c z

és Antal, továbbá József két fiával Jánossal és Istvánnal;
I g n á c z fiával Jánossal, valamint idsb I g n á c z egyedül ; nem-

különben Jánosnak utódai László és F e r e n c z és ez utóbbinak fia

i/j. Ferencz. — Borcsánban laktak János, és ennek három fia:

Miklós, Tamás és Márton, valamint Simon és ennek fiai

:

Antal és Lajos. Végre

1837-ben Trenosin városában laktak János, I g n á c z , és id.

Jánosnak örökösei, úgymint Ferencz hasonnev fiával, és László
szintén hasonló nev fiával. — Borcsánban Jánosnak Örökösiéi : M i k-

lós, Tamás és Márton, és továbbá Lajosnak fia Antal és Lajos.

Trencsinben a család birtoka diszes lakházzal és terjedelmes ker-

tekkel van fölszerelve.

A családfa következ

:

') Fényes, Komárom várra, 103. 125. 129.

*) Az 1723. törvény záradéka.

*) Szontagii Dán. k'6Aés\
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János
Trencsin urad. tisztartó

1688-1692.

LPál
"^

(Miticzky Klára)

János
Szoblalión birtokot

vett 1757.

II. Pál

1731. urad. tiszt.

(Némák Klára)

fgnácz

t
János

Ferencz László.

László.

József

Ferencz
(Petyko
Jozefina)

Lajos

t

János Simon. N.
(Nozdroviczky (Rajcsány

N.) Józsefné)

Ferencz. Ede
—

i

Békés megyében a Petrikovich család ! 750-ben hirdetteté ki

nemességét.

Jelenleg lakozik Nyitra megyében is.

Pfctróczy család. (Petróczi és kászavári). Lehoczky sze-

rint J
) Horvátországból jött Trencsin megyébe a mohácsi vész után

1526-ban Perróczy Pál, a királyné tárnokmestere. Ezen Páltól, ki

Gyulaífy Katalint, mások szerint Zsófiát vette nül , következ csa-

ládfa z
) alakult

:

Pál
1526.

(GvulaíTy Kata

Kata
(orbovai
Jaknssith

Ferencz)

I. Miklós
1548. 1590.

ÍZay Borbála)

Pál
Trencsin várm.
követe 1625.1735.
(Osztrosith Judit

özv.1640.)

János.

i

1. István

1589.

11. Miklós

(Mérey Zsófia)

Anna
(Aranyányi
Dám ián)

II. István
1647. báró

(Tököly Erzse)

Ilona

(b. Forgácli

János)

III. István

tábornok 1690. 1704.

(b. Révay Erzse)

Kata-Szidonia 170S.

az írón,
(gr. Pekry Lrincz)

Károly,

t
Teofil.

f
János.

t

Frigyes,

t
Miksa. Erzse

(b. Calisius

Keresztély)

Lajos.

-r

*) Lehoczky Stemmat. II. 305.

*> Wagner Mas. tomo LXX,
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I. Miklósnak fia Pál 1625. 1635-ben Trencsin vármegye or-

szággyülési követe. J
) Benne ága kihalt.

II. Miklósnak fia II. István 1647-ben báró lett. Ennek Ttfköly

Erzsébettol gyermekei : K a t a 1 1 n gr. Pekry Lrinezné, ki mint irón

Í3 felti'mteté nevét különösen vallásos irományn munkái által, -) és III.

István, ki eíbb Tököly Imrének , utóbb II. Rákóczy Ferencznek is

tábornoka volt. Ez fiában kihalt , éa igy ezekben a család elenyészeit.

Petrócxy család. Petróczy András Zólyom városi polgár

1688. január 14-én maga és fiai Imre és István neveikre I. Leo-

pold királytól kapott czímeres Demes levelet, melyet 1688. febr. 24-én

Zólyom vármegyében kihirdettetett. 3
)

Nevezett Imrének es Istvánnak fiaik voltak Petróczy

András és István, kik közül az elbbi 1722-ben, mindketten pe-

dig 1732. és 1734-ben a följ ebbi nemes levél alapján Nógrád várme-

gye eltt a nemesi vizsgálatkor nemesi jogaikat kimutatták.

Petróeacy család. (Máskép Zakáoh). Szepes vármegyei

nemes család, jelenleg él tagja Vilmos stb.

Czímerök a paizs kék udvarában zöld donibon nyugvó, arany ko-

ronából kiemelked szakállas, vén , kopasz, meztelen ember, balkezét

melléhez illesztve
,
jobb kezében kivont pallós hegyén levágott csal-

más törökfejet tart. Ugyan ily alak ismétldik a paizs fölötti sisak ko-

ronájából is. Foszladék jobbról aranyvörös, balról ezüstkék.

Tán e család ága honos Ung megyében is : valamint tán szintén

e családból származott azon Petróczy János is, ki 1687-ben Pozsony

város országgylési követe némileg az örökösödési rend elfogadása el-

len nyilatkozott. •)

Petróczy család. (Máskép Petrusz). Petróczy máskép

Petruaz Márton 1792-ben kapott czímeres nemes levelet.

Czímere következ * a paizs balról jobbra rézsútos vonallal két

udvarra oszlik, a jobb oldali kék udvarban arany nap és csillag ra-

gyog; a baloldali vörös udvarban zöld halmon pánezélos kar kivont

kardot villogtat. A paizs fölötti sisak koronáján két kiterjesztett fe-

kete sasszárny között szintén hasonló pánezélos kar kivont kardot vil-

logtat Foszladék jobbról aranykék. balról ezüstvörös. 5
)

f

) 1625 : 23. és 1635 : 56. törv. ez-

*) Reméuy szerk. Jókai M és Vahot Imre 1851. II. félév 190- lap.
8
) Nógrád megyei Jegyzkönyv.
*) Szalay M. orsz. tört V. 383. i.

&
) Adami Seuta gent-il. tomo IX.
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Peti-osi* család. 1688-ban Trencsm vármegyében Petross
nev család mint Szedlicsnán lakozó iratolt be a nemesi lajstromba.

Különben B u d j á c s családnak egyik vonala is Petross vagy P e t-

r o v néven neveztetett. *)

Petrovay család. (Dolhai és Petrovai.) Máramaros várme-

gyének si családai közül való, egy eredet a Dolli ai családdá!, 3
) és

eleintén a XV. század közepéig e birtokról neveztetett, mig utóbb

P e t r o v a helység egyik si birtokáról Petrovay nevet vette fel.

A XIV. század végén Dolbai Jánostól kezdve családfája következ

:

nevezett Dolbai Jánosnak négy fia volt S z a niszló, János,
György és Bogdán, kik 14 11-ben Zsigmond királytól Maramaros

megyei Rozsállya , Szurdok , Sajó , Petrova , Leordina , Ratkava, Po-

lyana és Batiza helységre királyi adományt vive, azokba beiktattak. 3
>

E négy fiu közül Jánosnak fia volt M i h á 1 y, ki már Petrovay nak

Íratott. Ennek fia I. J á n o s , ennek Péter, ennek ismét II. J á n o s,

ennek Miklós, ennek a táblázatot kezd I. György:
I. György

111. János
1688. ungi alispán

(bedeghi Nyáry Zsuzsa)

Ferencz

I. Antal
1760-ban alispán.

Éva. József.

1754.

Zsuzsa
(Orczy István)

László

Julianna

(Orczy Sándor)

II. Antal József

f 1776. 1805.

ungi fszbiró és követ
(Eördögh Veronika)

Farkas
nyg. kapit.

lak. Domoszlón
Hevesben.

Jusztus. Síncenté. Gabriella.

íe»tván

szál. 1790
ungi alispán 1S31
udv. tan. kama-

rai igazgató
lak. Csaszioczon

(Dráveczky Eszter)

László tbiró

Fegyvernékre
költözött

(báró Cannal
Janka)

Ákos. Lkös. Bogdáay
(vagy István)

Malvin*.

János
Heves v. esk. 1861.

Gábor. Ádám. György.

a
) Szoniagli Dán. közlése.

2
) A Dolhai nemzetség leveleibl lobb van közölve Teleki, Hunyadiak

kora X. — XIÍ. kot.

a
) M. akad. Értesít 1857. évi 358. lap. az Uj. m. Múzeumit kötetében.
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A táblán álló III. János, ki már Ung megyébe telepedett, és

ott 1688-ban alispán volt, valószínleg neje bedeghi Nyáry Zsuzsan-

nával Heves vármegyében is birtokokhoz jutott. Unokája I. Antal

Ung vármegyében 1730-ban aljegyz, 1733-ban pénztárnok, 1740-ben

fjegyz, 1760-ban alispán volt. Ennek fia

J.
József Ung vármegye- j^

ben 1776—1779. fsz, biró, 1802—

1805-ben országgylési követ Ne-

jéti lászlófalvi Eördögh Veroniká-

tól három fia maradt : Farkas,
nyugalmazott százados, ki Heves

megyei Domoszlóra teve laká-

sát
,
gyermekeit a táblázat mutatja,

István és László, kik 1 838. oct.

l-l -én kaptak Ungvármegyétlkét-

ségtelen nemességükrl bizonyít-

ványt.

László Heves megyei Fegyvernékre telepedett. Nejétl báró

Cannal Jankától gyermekei a táblázaton láthatók, ezek közül János
1861-ben Heves vármegyének választott rendszerinti esküdtje volt.

A harmadik testvér István, ki Csaszlóczon (Ung várm*) szü-

letett 1790. nov. 14 én, Ung megyénél 1817-ben fszolgabíró, 1828-

ban fjegyz, 1831-ben alispán, és az 1830. és 1832 2
/6

. évi országgy-

lésen követ volt , utóbb kir. udvari kam. tanácsos , és kassai kincstári

igazgató. Lakik Csaszlóczon. Nejétói Draveczky Esztertl gyermekei

a táblázaton láthatók.

A család czíinere — mint itt a metszvény ábrázolja — a paizs

vörös mezejében arany zsinóron függ kürt, fölötte jobbról aranyesil-

lag, balról félhold ragyog.

Pelrovicli család. (Suráklini.) Eredetileg Pozsega várme-

gyei , innen származott Magyarországba Péter, mint a Szapolyay

ház rokona; 1514-ben harczolt a kuruezok ellen, és Dósa Györgyöt

saját kezével taszitá le lováról. 1540-ben Szapolyay fiának gondnoka

lett; és Izabellának mind végig híve volt. Ntlenül élt. Meghalt 1557.

oct; 13-án, eltemettetett Kolosvárott.

Testvérei lehettek Petrovioh Anna Lévay Cseh Zsigmondné,

FruzsinaRussói Jánosnéés Katalin Pathócsy Miklósné 1539-ben. 1
)

') Fábián Arad vármegye 215. 1.
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Tán ezeknek atyja volt Petrovics Mihály 1505-ben Orbász

vármegye követe a rákosi országgylésen. 3
)

Petrovics csatád. (Petrovóczi/ Heves, Szabolcs ésSza'tmár

vármegyében lakozó család, Horvátország luropolyai kerületébl ered;

és állítólag seinek egyike volt a följebb említett családbeli suraklini

Petröyics P é t e r is*

A család tagjai közül a múlt század vegén els volt Petrovics

Antal, ki Magyarországba Heves megyébe telepedett és Egerben

városi tanácsnok voit. Eltei a családfa következ:

Antal
(Imregh Eiv.se)

Erzse Anna
Cslky (Popovics
Per.) János)

Polexina N. II. Antal I. Ignácz
(Kajtár (Pogányné) szül. 1780. szül. 1787.

János) ' tanács. Egerben, (egri Egry
(Rutner Mária) Janka)

Ferencz Bertalan. Flórián Julianna. Mária.
(Knmmer Julianna) (N. Mária)

hat gyermeke van. 2 gyermek.

III. Antal Lajos János
szül. 1822. sz. 1824. sz. 1826.

(Kabay (Gacsály- (Szinay
Erzse; ban) Erzse)

Albert Ágost Elek Ignácz ftNF3>>
t sz. 1840. sz 1843 g g £ » §*

£ k * * »

Gizella

szül, 1857.

Gyula
szül. 1858.

A táblázaton álló II. A n tal jelenleg tanácsnok Egerben. Test-

vére Ignácz Szatmár vármegyében Gacsályban. Ennek gyermekei

közül Iíí. Antal volt honvéd jelenleg a szatmári püspökség és káp-

talan ügyésze, lakik Szatmáron ; Lajo s voit honvéd lak. Gacsályban,

János szintén volt honvéd lak. Szabolcs vármegyében.

A család rom. kath. vallású.

Petrovics család. Petrovics Illés nek fiai Ferencz,
Márton és József 1759-ben M. Terézia királyasszonytól kapták

czímeres nemes levelöket. a
)

Czímerök vízirányban kétfelé osztott paiza, a fels ezüst udvar-

ban vörös lábú és csr egyfej fekete sas áll, kiterjesztett szárnyak-

kal ; az alsó vörös udvarban arany markolatú szablya áll hegyével föl-

felé fordítva, két oldalról két arany pálma-ág veszi körül. A paizs fö-

*) Jászay, A m nemz. napjai a moh. vész uKn, 158- 1.

z
) Collect. herald, nro 20.
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lötti sisak koronáján a paízsbelibez hasonló egyfej fekete sas áll.

Foszladék jobbról ezüstfekete, balról arany vörös.

Petrovics család. Ismeretes tagja Petrovics József a. ra,

kir. kúriának volt flevéltárnoka; meghalt 18G0. január 25 én kora

69. évében ntlenül Nvére Budán Balá*y özvegye.

Czúnere hosszában kétfelé osztott paizs , a jobb oldali vörös ud-

varban arany koronás sárkány látható balra fordulva , a baloldali kék

udvarban pánczélos kar könyököl, kivont kardot tartva , fölötte arany-

csillag ragyog. A paizs fölötti sisak koronúján pánczélos kar könyököl,

kivont kardja hegyén piros szív látszk. Foszladék jobbról aranykék^

balról ezüstvörös.

Petrovics család. Petrovics Péter 1800-ban . I. Ferenoz

királytól kapta ozímeres nemes levelét

Czíraere négyfelé osztott paizs, és egy közép kisebb vérttel,

melynek kék udvarában hármas zöld halmon arany korona van , és

azon pánczélos kar könyököl arany markolatú kardot villogtatva. A
paizs 1. és 4-ik kék udvarában zöld téren arany oroszlán ágaskodik,

fölötte három fogú arany gerenda íug ; a 2. és 3-ik ezüst udvarban

arany koronás egyfej fekete sas áll kiterjesztett szárnyakkal, mellén

arany kereszttel. A paizs fölötti sisak koronáján két kiterjesztett fe-

kete sasszárny között pánczélos kar könyököl , kivont kardot tartva.

Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstfekete. *)

Petrovics család. Petrovics Tivadar és Mihályi 803.

nov. 10-én Bécsben kelt armalis levélben I. Ferenoz király által neme-

sítettek meg, s nemes tevelök Krassó vármegyében 1804. máj. 23-án

kihirdettetett.

Bírja a család Krassó megyében Ohabát , Ruzsót, és Ruzsinosz

községeket. A nemesség-szerz Tivadarnak Ha Bálás szül. Bács me-

gyében Baján 1787. január 1-én, és Krassó vármegyének alispánja és

országgylési követe volt. Ennek öa Tivadar fszolgabíró volt

1832. rövid ideig , s követ
,
gyermekei vannak , ezek egyike a cs. kir.

mérnöki karnál tiszt, lakik jelenleg Karánsebesen.

Petrovics család. (.Csudanoveczi). Petrovics Vazul (Ba*

iil) 1832. deo, 13-án kap kir. adománylevelet Krassó megyei Csuda-
novecz helységre, mely adomány-levél a nevezett megye eltt 1834.

april. 24-én kihirdettetett.

Csudanoveczet jelenleg is bírja a család.

*) Adami, Scuta gentil. tomo IX.
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Petrovics család. (Máskép Muntyán). E családból Já-

nos 1827-ben Arad megyében hirdetfceté ki nemességét. ')

Pelroviozius család. Árva varmegye czímerleveles nemes

esaláda. 1693. és 1793-ban a nemesi összeírásokban fels-ktibíni szék-

helyén a Galkovics családdal közösen említetik.

Petroviczius Mátyásnak fia volt Illés, ennek leánya Zsu-
zsanna, ki 1770-ben Trs^tyenszky Mátyáshoz Árva vármegye tiszti

ügyészéhez ment férjhez. 2
)

Petrozelins család. Trencsin vármegyében az 1690-ki ne-

mesi lajstrom szerint Petrozelius Zakariás Puchón lakott. 3
)

Petrusics család. (Máskép P e t r u si k). Trencsin várme-

gye nemes családainak sorában áll. 1768-ban az alsó járásban István
és János székeitek. Különben e család a Ztuparics anya-család-

nak csak egyik elszakadt ágát képezé, és noha 1768-ig Petrusik
néven fordul el, utóbb valószínleg anyanevéhez visszatért. *}

Pettazy család. Petazzy A de lm 1791-ben a 73. törv. ozikk-

nél fogva hazafiusíttatott.

Pelx család. Petz Mihály marmarosi kamarai igazgatósági

ülnök 1801-ben I. Ferencz királytól kapott czímeres nemes levelet.

Czímerpaizsa elbb vizirányosan kétfelé, a fels osztály ismét függle-

gesen kétfelé oszlik , az 1. ezüst udvarban kék golyón a szerencse is-

tennje áll, feje fölött s derekán át piros fátyolt tartva ; a 2-ik kék ud-

varban zöld téren pellikán fészkében ül , fiait melle vérével táplálva

;

az alsó osztály egy vidéket mutat, melyen keresztül egy folyam (tán a

Tisza) hullámzik, s rajta három csónak úszik , a távolban hegyek zöl-

déinek, a parton két férfiú áll egymásnak kezet adva, a jobb oldali kék

bugyogóá , szrös egyén , kezében evezlapáttal , a másik egyén kék

nadrágos fekete kabátos , zöld löveges sóbányász , bal kezében bárdot

tartva. A paizs fölötti sisak koronáján pánczélos kar könyököl, kivont

kardon levágott tarfejet emelve. Foszladék jobbról ezüstvörös , balról

ezüstfekete. *)

Pelyko család. Turócz vármegyébl Tót-Prónáról szakadt

Nógrád és Hont vármegyébe , mely utóbbiban Cseri helységben lakos.

Az XVII. században Tót-Prónán élt Petykó Gry ürgy- ti le-

származása következ

:

') Arad vármegye jegyzkönyve. 1606. ez. alatt.

*) *) és •) Szontagh Dán. közi.

5
) Adami Scuta geutil. tomo IX.



Petykó 286

György
Iák. Tót-Prónán
»— *• —

i

I. András

II. András
Nógrádba koltöz

T. Pál
1741. 1755.

István.

Jjábor_

Sándor

Gábor
Losonczon f 1862.

esküdt

Antal

Dienes.

József
1836.

Miklós. János
Pesten

városi tiszt.

1862.

Károly. Antal
Honti
esküdt

f 1861.

József
Hon ti

esküdi
1861.

Kálmán Paula.Gábor. Imre Ferencz.

ügyvéd Losonczon
(Tóth N )

lika.

II. András 1711-ben kapott Turócz vármegyétl nemesi bizo-

nyítványt, és Nógrád megyébe Kis-Zellbe költözött; ennek a I. Pál
Turócz vármegyétl 1733. jan. 21-cn nemesi bizonyítványt kap és azt

Nógrád vármegyében 1741. január 9-én kihirdettété , és az 1755-ki

nemesi lajstromba is beíratott. Ennek kisunokái közül Gábor elbb
Csalárban gazdatiszt , utóbb tiszt, esküdt , testvéreivel együtt 1836.

máj. 11-én Nógrád megyétl vettek ki nemesi bizonyítványt. ') Meg-
halt Gábor Losonczon 1862-ben. Fiai közül Imre ügyvéd ugyan ot;.

Antal nak fia D i é n e s

;

J ó z s e f nek , ki Hont megyében lakik
,
gyermekei a táblázaton

láthatók, fiai közül Antal 1861-ben tiszttársa által véletlenül agyon

lövetett.

Turócz megyében élfc a családból János 1722 ben Tótfalván

Petykó c«alá«l. (Bobothi). Trencsin vármegyei czímerlevc-

les s egyszersmind birtokos család. Az armális szerzi voltak Petyko

Miklós és Márton, ki azt Trencsin megyében kihirdettették

1660-ban. *)

A Trencsin megyei 1666 -ki nemesi lajstromokban már András

*) Jegyzkönyv 797. m. a.

r
) Szontagli Dán. közi.
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is eiéfordúl , 1688-ban pedig Ádám említetik, ki nemességét ki-

hirdetteté.

1754. nov. 26-án Petykó Sámuelnak Nyitra megyétl kapott

nemesi bizonyítványa kihirdettetett Trencsin vármegyében, st kiada-

tott még azonkívül Petykó Sámuel özvegyének s fiainak Gáspár,
István és S á m u e 1 n e k Í3, és ez 1726. aug. 12-én hasonlóan Tren-

esin vármegyében kihirdettetett. l
)

Trencsin megyében a nemesi lajstromok szerint 1748-ban éltek

a családból János, Ádám, Pál az alsó járásban , Sámuel Rév*

falva n , F e r e n c z és Mihály Drskóczon, András és Sándor
Bobothon.

1768-ban I g n á e z és fia Antal; továbbá Pálnak fia József,

úgy Ádám és íia P á 1, valamint András é3 négy fia József,

András, János és Sándor, végre János egyedül laktak Drie-

thoroán ; Ádámnak örökösei u. ra. György, Imre és László De-

zseren ; P á i fiával Jánossal, valamint András fiával István-

nal Nemes-Miticzen; — Mihálynak fia István Drskóczon ; végre

András és Á d á m Bobothon.

1 803-ban összeirattak Pálnak fia József és ennek fia L a j o s

;

továbbá I g n á c z , valamint Ádámnak fia Dániel, úgy szintén

András négy fiával Jónással, Józseffel, Andrással (ki

fhadnagy volt) és Sándorral Driethomán ; J á n o s , továbbá Ist-

ván fiaival Józseffel és Pállal, úgy szintén Ádám fiával J ó-

n á s s a 1 Nemes-Miticzen ; végre István és fia I s t v á n , valamint

ifjabb Istvánnak fia J á n o s Zay-Ugróczon.

1837-ben Driethomán találjuk Pálnak fiát Lajost, Ignáczot,

Ádámnak örököseit u. m. D á n i e 1 1 és ennek fiait Zsigmondot,
Jánost és Pétert; továbbá Andrásnak utódait Jónást és J ó-

z s e f e t és ez utóbbinak József és Lajos nev fiait j Csuklászon

laktak Ádám fiával Jánossal, és ennek fiával Jánossal. Dezse-

ren székeltek János és fiai rlstván, János, Mihály és Pál.

Nemes-Miticzen János és István ez utóbbi Józsefés Pál
nev fiaival, valamint Ádám is János nev fiával. Végre Zay-Ugró-

ezon János Istvánnak fia lakott.

1861-ben István Trencsin vármegye esküdtje volt.

*) Az itt említett Sámuel és özvegye tón azonos a 170. lapon említett

Sámuel stb.
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Pezzen család. Pezzen Bertalan az 1596. évi országgy-

lésen indígenáltatott. J

)

Pfeffersltovcn család. Pfeffershoven János-Gry örgy
az 1715. évi országgylésen hontiusítást nyert. a

) Nevezett a kir.

kincstárnál tanácsos volt

A család czímere négy részre osztott paizs, egy közép korona*

vérttel, melyben koronás grif ágaskodik , a nagyobb paizs 1. és 4. ud-

varában sasszárny, a 2. és 3-ik udvarban könyökl kar kivont kardot

tart. A paiz3 fölött három koronás sisak áll, a jobb oldalin négy strucz-

toll leng, a középsbl koronás grif emelkedik ki , a bal oldalin sas-

szárny leng.

Egy báró Pfeffershoven 1702-ben a budai hadi tanács elnöke volt.

Pf'eller család. Pfeiler Lajos magyarországi honusítást

nyer az 1840. évi országgylés 48. törv. czikkében.

Pfisterer család. Pfisterer Péter és József 1797-ben I.

Ferer.cz király által emeltettek czímcres nemességre.

Czímerök négyfelé osztott paizs, az 1. és 4-ik vörös udvarban ezüst

elefánt megy , arany szegély és három liliommal ékített kék nyerge

fölött várbástya áll, melybl pánczélos, sisakos vitéz emelkedik ki, si-

sakján piros , fehér , zöld
,

piros strucztollak lengenek
,
jobb kezében

kardja hegyén levágott tarfejet tart; a 2. és 3-ik arany udvarban két-

fej sas látszik , melyet kék gúla kétfelé oszt , a gúlában arany búza-

kalászra tekeredett arany kigyó látszik. A paizs fölötti sisak koronájából

a paizabelihez egészen hasonló pánczélos vitéz ni ki, kétfell két ele-

fánt-ormány között, melyek közül a jobb oldali ezüstvörös, a baloldali

aranyfekete, d
)

Piriéin család. Pfriem G-yörgy 1797-ben I. Ferencz ki-

rály által nemesítetett meg.

Czímere négyfelé osztott paizs, az l.és 4-ik arany udvarban viz-

irányosan két két szarvas-agano3 fekszik , ezek között zöld szelemen

húzódik keresztül , és azon egymással szemközt két farkas (?) áll ; a

2-ik kék udvarban arany búzakéve, a 3-ik kék udvarban zöld téren fe-

hér bárány megy. A paizs fölötti sisak koronáján két szarvas-agancs

között pánczélos kar kivont karddal hadonáz. Foszladék jobbról arany-

vörös, balról ezüstkék. *>

Pfriem József 1825-ben a kamaránál hívataloskodott.

*) 1596. évi Cl. tönr. ez.

*) 1715 í 43. tíirv. ez.

*)& *) Adami, Scuta genfcil. tomo IX.
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Pliiiadelplii család. Phiiadelphi Mátyás 1791*ben II.Leo-

pold királytól kapta ozímere3 nemességét.

Czímere négyfelé osztott paizs, az 1. és 4-ik kék osztályban fel-

fordított V alakú ezüst csíkolatok láthatók; a 2. és 3-ik vörös udvar-.

ban arany oroszlán ágaskodik , els jobb lábával ezüst nyilat tartva

;

ugyan ilyen oroszlán emelkedik ki a paizs fölötti sisak koronájából is.

Foazladék jobbról ezüstkék, balról aranyvörös. ')

Piacsek család. Trencsin vármegye eredetileg czímerleve-

les, utóbb birtokos családa. A czímeres nemes levelet Piacsek Miklós
és György 1694. aug. 20-án I. Leopold királytól kapták , mely azon

évi fcria 5-ta post Dominicam 2-dam Epiphaniae Trencsin vármegye

közgylésén kihirdettetett.

Miklósnak három fia volt : Miklós, András és János,
Györgynek szintén három u. m. János, József és György, kik

1723-ban a Trencsin megyei nemesi vizsgálatkor a följebbi armalis

nyomán produkáltak. 2
)

Trencsin vármegye nemesi összeírásai a következ adatokat

nyújtják a családról

:

1 748-ban a fels járásban laktak : József, Miklós, György,

a középs járásban : András.
1 768-ban Predméren : G y ö r g y és fiai János és A n t a l

,

Vag-Beszterczén : Mihály és ennek fiai Mihály és J á n o s,

és másik János egyedül.

1803-ban Predméren : János és Antal,
Vág-Beszterczén : János és ennek fiai János, Ferencz,

Károly ésThadé, továbbá József.

Klobusiczon : J ó z s e f , és ennek fiai Imre, József, Antal,

Károly és János.

1 837-ben Predméren : János és Antal,
Vágh-Beszterczén Jánosnak Örökösei : János, Károly,

Tádé, József és Ferencz; és ez utóbbi Ferencznek fiai M i-

hály és Bálint;
Klobusiczon rímre, Károly és János.

Ns. Podhragyon : Józsefnek íia Antal.

Mindezen adatokból azonban a család származási tábláját el nem

készíthetvén, csupán e töredék nemzékrend közölhet :

/

1
) Adami, Scota gentil tomo IX.

*) Szontagh Dán. közi
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Antal-Miklós
(Marczibányi

Borbála)
i
— ' ' " .....

Kristóf Miklós József Anna
cs. k. tábornok. krassói alisp.1778. {Podhraszky (Vattay)

kir. tan.j792. 18% Júlia)

' Fraucaiaka Pál 1859.

(Kubieza János)

r
Imre Antal Károly János Bora

(Tresztyánszky N.) N.-Podhragyon. trencsini gárdista (Nbvákyné)
1 v • i/fiocíi ' Trencsini cs. k. cs, k. fnök 1825.
Kristóf 1860.

törv. sz. elnök 1852.

1860-2. (Wachtler
Mária)

Szidónia
(Sipeky Sándor)

E családfa élén álló A n t a l-M i k 1 ó 3 nak fiai közili Kristóf
cs. kir. tábornok volt,

Miklós, 1778. jan. 7-én Trencsin vármegyétl nemesi bizo-

nyítványt vett ki, és azt lakta helyén Krassó vármegyében publicál-

tatta 1782. évi octob. 15-én; a nevezett vármegyében 1788-ban alis-

pán és kir. tanácsos volt, utóbb (1792.) a m. kir. udvari kanczellariá-

nál udvari titoknok, innen nyugalmazva 1815-ben még élt, s egy-

szersmind kir. udvarnok volt. Elnevét Krassó megyei Herés-rl és

1 á h s á g-ról irta , mely helységekre kir. adományt nyert. Fia Pál
1859-ben birja a nevezett községeket

J ózsef nek Podhraczky Júliától fiai közül János m. kir.

testr, Antal Trenc3Ín vármegyében 1827-ben esküdt, 1832-ben al-

szolgabiró, 1837-ben fszolgabíró 1848-ig
;
a forradalom után 1850

—

52-ben Trencsin megyei cs. kir. törvényszéki elnök : birtokosa a ne-

mes-podbragyai jószágnak. Testvére

Károly 1838—41-ben Trencsin vármegyei fszolgabíró, a for-

radalom után 1852-ben Trencsin vármegye cs. kir. fnöke volt. Bir-

tokos Klobusiczon. Egyetlen leánya Szidónia Sipeky Sándornak

hitvese

A családból a papi pályán is kettt találunk ; János 1803-ban

pozsonyi, 1808-ban esztergáim* kanonok lett, meghalt Pozsonyban

1809. dec. 31 én. *)

József szemezi plébános , született Talloson 1782 mart. 9-én.

F 1 ó r i s 1842- ben Nyitra megyében esküdt volt.

' ) Memória Basilkae Strrgomensis 181

19
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A család czímere — mint azt Piacsek János észt. kanonok vi-

selte — a paizs kék udvarában hármas zöld halmon fekv arany koro-

nán könyökl kar, kezével egy sas-szárnyat tartva. A paizs fölötti si-

sak koronáján két kiterjesztett sasszárny között fehér galamb áll, cs-

rében zöld gallyat tartva.

PiakovHs család. Mária-Terézia királyasszonytól 1751-ben

nemesíttetett meg.

Czímere a paizs kék udvarában zöld téren álló fehér vártorony,

ell kapuval és két ablakkal, rovátkolt tetején arany nyel aranyezüst

zászló leng, közepén veres kereszttel. A paizs fölötti sisak koronáján

szintén az elbbihez hasonló vártorony és azon a zászló látszik. Fosz-

ladék jobbról ezüstkék, balról aranykék. *)

Piber család. Lásd Fyber cs.

Pidoll család. Quittenbachi Pidoll Károly az 1836. évi

országgylésen a honfiusitott nemesek közé bevétetett. %
)

Pierer család. (Hodosi.) Közlök József 1787—1803.

köri gyri kanonok, és tinnini czimz. püspök volt.

Plerstl család. Pierstl Mátyás 1741-ben kapta czímeres

nemes levelét M. Terézia királyasszonytól. 3
)

Czímere jobbról balra húzott vonal által kétfelé osztott paizs , a

jobb oldali háromszeg udvar kék, a baloldali vörös, a paizs alját zöld

tér foglalja el, melyen az eltérben arany oroszlán hátulsó lábain ágas-

kodik , és eLs jobb lábával ezüst hegy és tollú három vörös nyilat

tart. A paizs fölötti sisak koronájából szintén hasonló oroszlán emel*

kedik ki. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

A nemesség szerznek utóda Mátyás táblabíró szüí. 1760-

ban, lakott Korponán , hol szép curialis birtoka volt , és mint tehets

ember számos szegény gyermeket saját költségén neveltetett, szegé-

nyek, árvák istápja volt. Meghalt 1838-ban kora 78. évében. Benne

családja kihalván, vagyonát nvére Pierstl Terézia Szmrcsányi István*

nétól származott unokáira Stummer Ferencz gyermekeire hagyta.

PiestyáiBSzky család. Nyitra vármegyei nemes család. A
czímeres nemes levelet Piestyanszky János é3 György testvérek

kapták III. Ferdinánd királytól Bécsben 1651. august. 2-ikárói kel*

tezve, mely armalis levél 1652-ben (fería 2-da prox. post Dnicara 2-

') Adami, Scutagentil. tora. IX.
2
) 1836. évi 48. törv. czikk,
8
) Collect. herald, nro 288.
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dam festi Epiphamarum Nitriae) Nyitra vármegyének közgylésén J
)

kihirdettetett.

1766-ban élt a családból N.-Szombatban János, kinél az ere*

deti nemes levél is tartatott.

Laj os 1787-ben a m. kir. helytartóságnál kiadói segéd volt.

Pikó család. Pikó Demeter elbb II. Rákóczy Ferencznek

ezredese,*) aláirta a kumczok részérl 1711-ben a szatmári béke*

szerzdéit, 3
) és 1712-ben III. Károly király által czímeres nemes le-

véllel jutalraaatatott. *)

Czímere következ : a paizs arany udvarában zöld téren szá-

guldó fekete mén, melyen vörös nyereg -takaró fölött pánczélos sisakos

vitéz ül. jobb kezében vörösfehér szin zászlót tartva. A paizs fölötti

sisak koronájából két kiterjesztett fekete sasszárny között két zászló

leng. a jobb oldali fehér, a bal oldali vörös. Foszladék jobbról arany-

kék, balról ezüstvörös.

Fiiarik család. Nagyobbára ágost-evang, lelkészek voltak

tagjai. A XVI. század végén élt Pilarik I. István Zólyom megyében

ocsovai pap, kinek neje Mazurka Anna volt, s kivel következ család-

fát alkotott

:

I. István

ocsovai pap.
CMazurka Anna)

I. Ézsaiás

tepliczi, selmeozi pap.

V. István

1666.

András
1666.

II. István
szül. 1615.

sztregovai
trencsini stb. pap.

III. István

szül. 1644. f 1710.

modrai pap
<

*
»

IV. István

superintendens 1704.

II. Ézsaiás

szül. 1649.

Szepességen
leikész.

1. Jeremiás 1776,

szepesi születés

(Zolnai Julianna)

Gábor
szül. Treucsinben
gótai karmester

1669.

Hl. Ézsaiás
i »

Anna
(Ebeczky László)

II. Jeremiás

Erzse
(Slreíberger

János)

Ilona

(Laukonides
Dániel)

Zsófia

(1. Gróezky Sámuel
2. Boczkó Pál)

*) Alvinczy Péter személynöki itéimester és egyszersmind Nyitra vár-

megye jegyzje által.

*) Szirmay C. Zempi'n not hist.

*) Kovács János krónika II. r. 98. 1.

%
) Collect herald, nro 703.

IS*
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I. Istvánnak , ki ocsovai pap volt ,fiai I. Ézsaiás, András
és II. István. Közlök

I. Ézsaiás 1666-ban Witterabergben tanult , hol a bölcsészet

mesteri ozimét nyerte , haza jvén Tepliczen , utóbb Mátéfalván lett

pap; 1676-ban értekezést adott ki „De persecuüone verae Eeclesiae",

A hazán kívül halt meg. *) Fia volt V. István.

András Mátéfalván született, 1666-ban Wittembergben ta-

tamiit. Gyermekeit nem ismerjük.

II. István született 1615-ben, szintén Máté- vagy Mátyásial-

ván, 1639-ben zólyomi, 1645-ben sztregovai , 1649-ben liptó-szent-

andrási lelkész, majd Treucsinben Illésházy udvari papja volt. Egyéb

viszontagságait eléadják életirói. Gyermekei voltak : III. István, II.

Ézsaiás, Gábor, és I. Jeremiás. Ezek közül

III. István Maczdorfon a Szepességben szül. 1644-ben , lel-

készkedett N.-Szombatban , Modorban stb. Meghalt 1710. kora 67.

évében. Fia IV. István 1683-ban selmeczi pap, 1704-ben báoyake-

rületi superintendens lett. 2
)

II. Ézsaiás Liptó -szent-Andráson szül. 1649-ben, a
) Wittem-

bergben járt 1675-ben. *) Hazajvén Szepesben volt lelkész.

Gábor Trenesinben született, élt még 1669-ben is, külföldre

szakadván Gothában udvari karmester volt.

I. Jeremiás a Szepességen született, 1776-ban Wittemberg-

ben járt. 4
) Neje Zolnay Julianna volt, kitl gyermekei II. Ézsaiás,

II. Jeremiás és Zsófia elbb Groczky Sámuelné , utóbb Boczkó

Pálné.

II. Ézsaiás nak leánya A n n a Ebeczky Lászlóné volt.

II. Jeremiásnak szinten csak a táblán látható leányai maradtak.

E családfán nem találjuk azon Jeremiást, ki a XVL század

közepén Német- Prónán élt. 9
)

Továbbá nem tudjuk, ki fia volt János, kirl Czwittinger és

*1 Czvittinger Hungária Hüerata p. 303. Klein, Nachrichten von den Le-

bens Umsiánden evang. Prediger. II. 299.

*) Ugyan ott 260—287. és Ba»tho)omaeides Memória Ungarorum 168. —
Horanyi Memória Hungarorura III. 78—86.

s
) Klein szerint 1650-ben.

*) Bartholomaeides, 181. Klein I. 274.
5
) Ugyan ott 184. Klein I. 391.

*) Barrholomaeides icl. m. 156. /
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Kiéin munkáikban mint ocsovai lelkészrl emlékeznek ; e Jánosnak

nejétl Földváry Juliannától utódait a következ táblázat mutatja

:

János
(Földváry Júlia)

t
— " .

,
» -* .- 1. .

,

Eva Zsófia Mária Mihály
(Hlavács (Vlkolinszky (Harlmann
György) Mátyás) ' mkép Ers Márton)

Kata Júlia Polexina

f "f (ttader JánoH)

A család nemesi eredetérl semmi adataink nincsenek . de hogy

a táblázaton álló I. J e t e m i á s , és János ivadéka nemesi jogok

•

ban részesült, azt beházasodások által nyert birtokos voltuk mutatja.

Pilaszetioviclt család. Bács vármegyei nemes család, czí-

raeres nemes levelét Pilaszcnovich Jakab, Fülöp, István és Já-

nos 1741, octob, 22-én nyerték Mária Terézia király asszonytól. *)

Czímerök jobbról rézsútosan (diagonaliter) vörös és kék udvarra

osztott paizs, melyben zöld téren természetes szín daru áll bal lábán,

jobb lábával köveeset tartva. A paizs fölötti sisak koronáján vörös

mezü kar arany markolatú kardot villogtat. Foszladék jobbról ezüst-

vörös, balról ezüstkék.

Bács-Bodrog vármegyében József 1830-ban esküdt , János
1840-ben tisztb., 1844-ben rendszerinti alszolgabiró , Jen 1861-ben

szintén alszolgabiró volt.

Pilényi (Nagy) család. E családról már e munka VIII.

kötete 53» lapján volt erob'tés téve. Azokhoz adhatjuk még a követ-

kezket :

Régebben s utóbb is nagyobbára a család P i 1 é n y i és P i l i n y i

nevet viselt.

1601-ben Pilinyi Anna Kun Gáspár Özvegye.

1622-ben Pilényi Benedek Pest vármegyében Szele, Györgye és

félegyházi birtokrészeit, melyeket zálog-ezímen Dubraviczky Istvántól

szerzett, 600 írtért Litassy Istvánnak szerzdésileg átadja. 2
) Ugyan

e birtok iránt Dubraviczky Litassy Istvánnal szerzdik 1623-ban. 5
)

Még a XVI I4 században a Pilényi család kihalván, már 1731-ben

ennek, valamint a Barius családnak magvaszakadton Jeszenszky Mi-

hály Nógrád megyei Pilény helységben azok birtokrészeikbe beiktat-

J
) Collect. herald, nro 201.

') Sz.-benedeki Conveut fasc. 3. nro 24.

) Ugyan ott fasc. 6 nro 9.
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tátik, azonban ellentmondtak Géczy Anna elbb Wattay István, utóbb

Róth Ádám hitvese, Zolnay Judit Gyürky István felesége stb. *)

Fii is j család. (Pilisi.) Szabolcs, Szatmár és Zemplin várme-

gyei nemes család.

Szatmár vármegyében Pilissy Boldizsár és János 1460-

ban Iriny helységben , Bertalan pedig 1466-ban Mez-Petri hely-

ségben részbirtokaikra adományt vittek. 2
)

Zemplin vármegyében birtokos a család Barancs , Kazsú , Ko-

hány, N.- és K.-Azar. Cselej, rös, N.- és K.-Rozvágy , és Cséke hely*

ségekben.

P. Me n y h é r t 1828-ban Zemplin vármegye aljegyzje volt.

Fillér esalád. (Mérki.) Sáros vármegye egyik kitnbb ne-

mes családa. A család birtokában lév okiratok szerint Pillér József
a XVIÍ. 3zázad végén a Nádasdy ezredben kapitány volt , és állítólag

1686-ban Buda ostromában

vett részt. Meghalt 1722-ben.

Nejével Vass Erzsébettel, ki

1730-ban múlt ki , nemz fiát

II. J ó z s e f e t. Ez — mint a

családi táblázaton áll— huszár

rnagy volt. 1757-ben augus-

tusban Mária-Terézia király

asszonytól czimeres nemes le-

velet nyert, 4
> mely szerint

czímere — mint itt a metsz-

ve ny is mutatja— függlege-

sen két felé osztott paizs , a

jobb oldali ezüst udvar bal

oldalából egy koronás kétfej

fekete sasnak fele test ró-ze

látszik, a baloldalt kék udvar-

ban hármas zöld halmon arany koronából három szál arany búza-kalász

emelkedik fel , fölötte arany nap és ezüst félhold ragyog. A paíz.*. fö-

lötti sisak koronóján két kiterjesztett fekete sasszárny között szintén

1
) Szentbenedeki Convent capsa 11. Faso. 4 nro 6.

*) Szirroay Szatmár várm. II. 90. 31.

8
) Szirmay C. Zemplin not. top. 286 237. 274. 279. 28a 291. 329. 331.

*) A Liber régius szerint 1. CoUoci herald, nro 72.
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három arany búza-kalász emelkedik fel. Foszladék jobbról aranykék,

balról ezüstfekete.

II. József , ki 1761-ben meghalt, nejével Puky Annával (roh.

1 765.) három fiat nemzett, úgymint Mártó n-J ózsefet, Leopol-
dot 1

) és Andrást, 2
) kik mind a hárman kínostári szolgálatban

álltak. Ezek közül

:

Márton-József Mária-Terézia király asszony alatt 1760-ban

a sóvári kincstári urodalomban inspector , utóbb cs. kir. tanácsos és a

sóvári kamarai uradalom igazgatója 1770-ben. Igen szivélyes barát-

ságban állott gróf Grassalkovics Antallal az akkori kincstári elnökkel,

mint a család levelei mutatják. Hséges érdemei jutalmául királyi ado-t

mányt nyert 1764-ben Sáros vármegyében a már birt Mér ki bir-

tokra, honnan a család elnevét irja, és továbbá Zsegnye, Szente^Du-

brava,és Peklén (azóta Piller-Peklén) birtokra. Meghalt 1770-ben

Bécsben. Neje báró Schmid Ilona volt, ettl egyetlen fia

I. Ignácz, ki 1782b-en halt meg, nejétl Zombory Borbálától

(mh. 1815.) egy leánya Erzsébet Berthóty Antalné maradt, és

egyetlen fia

II. Ignácz Sáros vármegye alispánja és 1808-ban országgy-

lési követe volt. Meghalt Pillér-Peklénen 1820-ban. Két neje volt az

els Dessewfiy Zsuzsanna, megholt 1795-ben, kitl egyetlen leánya

Borbála meghalt 1855-ben j második neje lipcczi Keczer Borbálatói,

ki mint özvegy 1838-ban múlt ki, kiienoz gyermeke maradt, mint kö-

vetkeznek :

1. László szül. 1799-ben; Sáros vármegyének alispánja és az

18376- 1339/40 , és 1844. évi országgylésen követe. Meghalt 1860-

ban. Feleségétl Péchy ErnedZtinától (ki 1853-ban meghalt) három

gyermeke közül József volt nenuetri fhadnagy, 1861-ben Sáros

vármegye alszolgabirája. Gyermeke a táblán látható.

2. Imre a nádor-huszár ezredben alezredes , és a magyar kir.

testrségnél rmester és tanár. Ntlen.

3. István czimzetes kanonok és alesperes.

4. Gedeon szül. 1808-ban , Sáros megyénél kezdvén pályáját,

legutóbb alispány, és az 1848. valamint 1861. évi országgylésen kép-

viseld volt. Nejétl Jekelfalussy Annától gyermekeit a táblázat mutatja

5. János honvéd ezredes volt 1848-ban.

6. Tamás székely huszár ezredbéli rnagy, István nádor fher-

*) 1760-ban Kassán a sóvári uradalomban perceptor volt.

*) 1760-ban Szucsányban a sóvári kamarai uradalomban distractor.
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ezeg segéd tisztje , és a nagyherczegi oldenburgi rend vitéze , meg-

halt 1851-ben.

7. A gn es Jekelfalussy László hitvesé, meghalt 1853 ban.

8. Mária Petróczy Vilmosné, meghalt 1833*ban.

9. Júlia Joób Vendelné, meghalt 1852- ben.

A család leszármazási táblázata következ :

l. József
kapitány

1686. f 1722.

(Vasa Erzse f 1730.)

II. József

rnagy f 1761.

(Pukv Anna f 1765.)

Márton-József
kir. tanácsos

kamarai igazgató

fl770.
(báró Schmid Ilona)

Leopold
kamarai perceptor

Kassán 1760.

András
kamarai tiszt

Szucsányban 1760.

I. Ignácz f 1782.

(Zombory Bora f 1815.)

II. Ignácz
sáros i alispán

s követ f 1820.

(1. Dessewffy Zsuzsa 1 1795.

2. Keczer Bora f 1838.)

Erzsébet
(Bertlióty Antal)

I-tl Borbála 2-tói László Imre István Gedeon János Tamás í^S r1

Í1855, szül. 1799. huszár ez. ka- sz. 1808. ezredei, rnagy *§ % -r.

f 1860. alezredes, nonok.
8árosi al-

ispán s követ
(Péchy Ernesztina)

József Emma Éva.
sárosi szbiró 1861. (Semsey
iSemsey Anna) Pál)

i
-*

' i

Bianka.

sárosi al-

ispán s

követ
(Jekelfalussy
Ann. r 1850.)

fl851. 3 »

rt <r> o

? « í

»• o .

N V GO

5 -+8
Miklós. Kálmán

t 1866.

Gedeon. Sándor. József. Ilona Anna.
(Teöle
Albert)

00

Pillieh család* Pillioh Tamás 1716-ban III. Károly király-

tói kapta czímeres nemes levelét. ')

Czímere négyfelé osztott paizs , melyek között egy ovai alakú

kisebb vért foglal helyet , annak vörös udvarában zöld téren febér

battyú áll; a paizs i. és 4. fekete udvarában ketts farkú oroszlán

ágaskodik ; a 2. és 3-ik kék udvarban zöld tér fölött febér lovon , zöld

a
) Collect. herald, nro 461.
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nyereg-takarón magyar vitéz ül , vörös nadrágba > dolmányba öltözve,

lábán sárga csizma, derekán arany öv, fején prémes kalpag van, a 2-ik

udvarbeli kezében fegyverét fölfelé tartja, a 3-ik udvarbeli pedig kisü-

tött karabélyával czéloz. A paizs feletti sisak koronáján széterjesztett

szárnyakkal fehér hattyú áll , két bivalyszarv között, melyek közül a

jobb oldali vizirányosan fekete-arany, a másik ezüstvörös. Foszladék

jobbról aranykék, balról ezüstvörös*

Pillidi család. 1760-ban ismét egy Pillich, névsíerint

János nyert Mária-Terézia király asszonytól czímeres nemesleve-

let. *) Ennek czímere a paizs kék udveraban hármas zöld halmon

jobbról ágaskodó oroszlán , balról grif , mely els jobb lábával kivont

kardot tart, mindkett egymással szemközt viaskodni látszik. A paizs

fölötti sisak koronájából két kiterjesztett fekete sasszárny között ki-

emelked pánezélos sisakos vitéz, jobb kezével buzogányt tartva.

Foszladék mindkét oldalról aranykék.

Nevök P i 1 i c h-nek is Íratott.

Pillmaiiii család, Pillmann István 1793-ban I. Ferencz

király által emeltetett a czímeres nemesek sorába. Czímere négyfelé

osztott paizs, az 1. és 4-ik osztály kék udvarában arany nap ragyog; a

2. és 3-ik osztály arany udvarában hármas zöld halom középsjén

arany korona ragyog , és azon piros lábú fehér gólya áll, piros csré-

ben kígyót tartva. A paizs feletti sisak koronáján pánezélos kar kö-

nyököl, arany markolatú meztelen kardján zöld koszorút tartva. Fosz-

ladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.
2
)

Plli&auer család. Pilnauer Jánost 1 601 . april 2-án Prá-

gában Draxler Mihály részére kelt czímeres nemes levélben nemesí-

tette meg Rudolf király, és a nemes levél Soprony vármegyében 1602.

„Sabbatho prox. post Dominicam Quasimodo" kihirdettetett. 8
)

Piiva család. (Máskép báró Sola Piiva). Báró de Sola Pilva

Mihály 1724-ben nyert czímeres levelet III. Károly királytól. *)

Czímere következ : a paizs négyfelé van osztva, az 1. arany udvar-

ban vörös kereszt, vagy is sz, Jakab katonai rendje áll ; a 2-ik kék ud-

varban ezüst vártorony áll, melynek alól ajtaja, és feljebb ablaka van,

abból emberi kar nyúlik ki , markában krisztusi feszületet tartva ; a

torony tetején három kisebb torony áll ; a 3-ik vörös udvarban termé-

J
) Collect. herald, nro 103.

a
) Adami Scuta geniil. tomo IX.
a
) Soproay sz. kir. város levéltárában van az eredeti.

') Collect. herald, p&g. 117. és Adarai Scuta gentil. tomo IX.
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szetes szin tehénfej látszik ; a 4-ik arany udvarban a szent vallatás

(inquisitio sanota) fehér kérészije látható ; a paizs közepét egy kisebb

paizs foglalja el, melynek kék udvarában alul ezüst vártorony látszik,

a felett háromszegü -vörös karbunkulus k, melyet két oldalról két

arany oroszlán tart ; följebb ezüst félhold , és a felett lángot ereszt

gránát golyó látszik. A paizs feletti bárói korona, azon ismét kél koro-

nás sisak áll, a jobb oldaliból arany, vörös, fehér, kék strucztollak len-

genek ; a másodikból, két kék elefánt ormány között pánczélos kar

nyúlik fel, kivont pallóst tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról

ezüstkék*

Pilsberger család. Eléfordul a Czobor családnál, Pilsber-

ger Farkasnak neje éleski Czobor FeÜcitás volt , ennek leánya

Anna Bakics Péterhez ment férjhez. Lásd Czobor család.

Pilta család. Borsod vármegyében lakozik. Nemességét I.

Ferencz királynak köszöni, ki Pilta Mihályt és Jánost 1794-ben

czímeres levéllel ajándékozta meg. *)

Czímere négyfelé osztott paizs, az 1. és 4-ik kék udvarban bal-

ról jobbra rézsútosan vont fehér szelemen látszik , az eltérben balfelé

fordult oroszlán ágaskodik, els jobb lábával kivont kardot villogtatva;

fölötte növ ezüst félhold ragyog. A 2. és 3-ik arany udvarban egy-

fej fekete sas áll kiterjesztett szárnyakkal. A paizs feletti sisak koro-

náján két kiterjesztett sasszárny között, melyek közül a jobb oldali

vizirányosan félig ezüst, félig kék, a másik félig fekete, félig arany,

egy természetes szin oroszlán emelkedik ki , eÍ3 jobb lábával kivont

kardot tartva. Foszladék jobbról ezüstkék, balról ezüstvörös.

Plnczés család. Mikor kapta nemességét , meg nem mond-

hatjuk. Czímere a paizs vörös udvarában hátulsó lábain álló arany

oroszlán , els jobb lábával kivont kardot tartva; a paizs közepén viz-

irányosan kék szelemen vonul át az oroszlánt mintegy ketté metszve,

és ezen szelemenen három fehér galamb repül egymás után. A paizs

feletti sisak koronáján két kiterjesztett fekete sasszárny között piros

lábú és csr fehér galamb áll, csrében zöld olajfa ágat tartva. Fosz-

ladék jobbról aranyveres, balról ezüstkék. 2
)

Pinka család. Trencsin megyei czímerleveles nemes család

;

fe czímeres nemes levelet Pinka János nyerte Leopold királytól, és

1676-ban Trencsin megyében kihirdettetett. Egy ága Min ka neve-

zetet vett fel.

') Adarai Scuta géntil. torao IX.

*) Ugyan ott
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Plnke család. (Kis-kéri.) Közlök István született 1771.

dcc. 8. Gyrött, 1838-ban Esztergám város tanácsnoka, s egy izben

országgylési követe volt.

Pinkóczy család. Szatmár vármegyei nemes család. Pin-

kochi Bichon Istvánt 1403-ban a leleszi couvent kirablói közt

találjuk.

Plntár család* Pintár Ferencz 1712 ben III. Károly ki-

rály által emeltetett nemességre. J
)

Czímere tojásdad alakú paizs négy udvarra osztva , egy közép

kisebb koronás vérttel, melynek vörös udvarában fehér rózsafej látszik*

A paizs 1. és 4-ik arany udvarában zöld halmon fekete sas áll, egyik

fölemelt lábával a felsbb udvarban egy nyilat , az alábbiban pedig

három tüzes nyilat tart. A 2 és 3-ik kék udvarban arany grif ágasko-

dik, a febbbi három, az alsóbb egy nyilat tartva. A paizs feletti sisak

koronájából a paizsbelihez hasonló grif emelkedik ki, els jobb lábával

három nyilat tartva. Foszladék jobbról ezüstvörös , balról aranykék.

Pintér család. (Szentkirály-szabadjai). Veszprém, Soprony

vármegyei nemes család. Szentkirály-szabadjai részbirtokára 1703.

mart. 29-én Bécsben kelt adományt nyert I. Leopold királytól.

Pintér György 1718-ban aprií 29-én Soprony vármegyétl

Nemeskéren kelt nemesi bizonyítványt kapott.

Ugyancsak Soprony vármegye eltt 1760-ban aug. 18-án Pin-

tér lg náca hirdettété ki nemességét.

Benedeknek fia volt György, (tán a följebbi) György-

nek fia voít István, ki 1752. mart. 20-án Veszprém vármegyétl

vett ki nemesi bizonyítványt.

Tán e család nemesi czímere a következ : a paizs függlegesen

kétfelé oszlik, a jobb oldali kék udvar alján hármas ezüst halmon egy

arany sasszárny lebeg, a baloldali vörös udvarban arany szegéi *"i mell-

vas látható. A paizs feletti sisak koronáján jobbról vörös zászló leng,

balról arany sasszárny lebeg, Foszladék jobbról aranykék, balról

ezüstvörös.

Pintér család* (Legényei). Zemplin vármegyei nemes csa-

lád. E család törzse volt azon Pintér Benedek, ki Í574. 1576-ban

Balassa Jánosnak Kékk várában számtartója, saját beleegyezésével

bizonyos számadásbéli vád ürügye alatt a török rabok közé záratott,
Ilit

*) Collect. herald, uro 704.
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és ott egy törököt a vár titkos feladására izgatott , a váltság megszer-

zésének ürügye alatt haza bocsátott török rab megérkezvén a küidütt

csapattal, miután ezek közül Pintér és társai által neháuyan kötelén

felvonattak
,
az elre kiszámolt csel szerint foglyul estek , az ostromra

jött török csapat pedig kudarczczal kénytelen volt haza menni. *)

E Pintér Benedek nek utóda volt Pintér Márton 1693-ban

Zemplin vármegye jegyzje, 2
) ki 1720. Zemplin megyében Legénye

helység nagyobb részét legényei predikátummal együtt ÍIL Károly -ki-

rálytól adománvban nyerte. 3
)

Mártonnak utódai birtokosak e század elején Zemplin várraegyé-

ben Legényén, hol családi sirboltjok is van, továbbá Ruda-Bányácska,

Kis-Ujlak helységben és a körtvéiyesi pusztán. 4
)

Tán e családból származott Pintér Pál is, kinek neje Keoske-

raéthy Krisztinától leánya Pintér Karolina Blaökovich Sándorné

meghalt Pesten 1848. máj. 4-én. 5
)

Pintér családról ismeretes elttem még a következ két rendbeli

nemzékrend

.

Pintér János
(Bolmnka Anna)

György

Anna Zsuzsa. Teréz. Maria.

(Szloboda
Miháiyné)

Ezen családfa — úgy látszik — Hont megyei ágazatot mutat

A másik következ

:

Pintér József $ k n r\r&<i S
Katalin

(Nikházy Erzse) \
A3ianK

{ (ürményi Nagy Aadrásné)

Fiiitériiázy család. Zemplin vármegye czímerleveles ne-

mes családai közé soroztatik. 6
)

Pfnzes család. (Zalai.) Kihalt család , említés van róla okle-

vélben, mely látható Kapriaai Mss. B. tomo 50. pag. 63.

J
) IstvániFy Hisl 1685-ki kiadás 353. lap.

*) Szirmay C. Zemplin not. hist. 200.

*) Ugyan atttfl O. Zempiin not. top. 267.

*) Ugyan ott 249. 284. 286.

5
) Pest városánál tanácsos volt Pintér György egyszersmind Bács

vármegyei táblabíró, ki 1823. jut. 15-én kora 60. évében halt meg. Nejétl ado-

nyi Adonyi Zsuzsannától négy leánya maradt. Azonban ennek nemességérl mit

sem tudunk.

•) Szirmay C Zemplin. not. top. 116.
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Piret család. (Bihaini). Bihaini báró Piret Lajos cs. k.

aranykulcsos , altábornok , Leopold rend középkeresztese 1827-ben a

44. törvényczikben honosított magyar oemesnek befogadtatott, azon-

kan a szokott dij le nem fizetése miatt 1830-ban a 17. trvényczikk-

ben kitöröltetett, 'ixríg végre idközben is— mint a törvényczik mond-

ja — jeles érdemeket szerezvén , az érdeklett honusitási dij nekie

elengedtetett , és az 1840. évi országgylésen az 50. íörv.-czikben is-

mét honfiusított nemessé befogadtatott

Pirichey család. Szatmár vármegye kihalt családa. 1327-

ben élt Pirichey Márknak fia Miklós. 3
) 1456-ban Kis Pirichey

János és Jakab kir. adományt nyertek Tatárfalva helységben

részbirtokaikra. 2
)

J 487-ben Pirichey Barnabás Zsarolyán helységbei i részbir-

tokára kapott kir. adományt. a
)

Pirolt család. Pirolt Mihály és ígnáczl 725. oct. 16-án

III Károly királytól kapta czímeres nemes levelét. 4
)

Czimere következ : a paizs jobbról balra rézsútosan vont arany

szelemen által két udvarra oszlik ,' a szelemenben egymás után sorban

három cseresznyefa érett gyümölcsökkel ellátva emelkedik , a fels és

alsó kék udvarban egy-egy arany sárgarigó repül a középs fa felé. A
paizs feletti sisak koronáján szintén sárga rigó áll , csrében cseresz-

nyefa galyat tartva, és azon három cseresznye piroslik. Foszladék mind-

két oldalról aranykék. b
)

Tán e család azonos a Pest megyében Aporka helységben lakozó

P i r ó t nevezet nemes családdal.

Piroska család. Heves vármegye nemessége sorában említi

Fényes E. Geographiájában.

Piry család. (F.- és alsó-piri). Hont vármegye egyik legré-

gibb nemes családa, melynek hajdan birtoka volt Pir helység, most

Per puszta Sipek szomszédságában
; innen vette nevét 03 elnevét a

család, mely név azonban gyakran tán magyarosb kiejtéssel Pér i-nek

is hangoztatott.

*) Szirmay Szatmár varmegye II. 36.

) Ugyan ott 211.
8
) ugyan ott 218.

•) Collecfc herald, nro 322.

*) Adami, Scuta geníii. tomo IX.
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1433-ban Piry Bertalan Kelecsény végett perbe idéztetett

többeket.

1508-ban Piry A u d r á s a nógrádi nemesi fölkelésnél mint had-

nagy szerepelt. ')

1585 ben Piry Györgynek Özvegye Veronka Domaoik hely-

ségbeli három házhely miatt perel Szúdy Albert ellen. z
)

Jelenleg a c«alád Nógrád megyében székel és Ebeczken birtokos.

A Nógrád megyei 1734. és 1755. évi nemesi összeírásban eléfordál

Piry I s t v á n, ki talán els volt Nógrád megyében a család tagjai közül.

A múlt század végén élt szintén Piry István, (tán ugyan azo-

nos a följebbivel) kinek Rákóczy Annától született és 1818-ban él
gyermekeit a következ táblázat mutatja :

Piry István

(Rákóczy Anna)

Márton Antal Ferenc? Anna Kata
(Divéky 1818. 1818. (Zaáry (Balogh
Bora) János) Andrásné)

A följebbi Istvánnak utódai közül László 1826-ban Nógrád

vármegye rendszerinti esküdtje. Jelenleg János Ebeczki közbirtokos

1848. eltt és 1861-ben Nógrád megyének volt rendszerint! esküdtje

és alszolgabiráj a.

Egy ág Somogy vármegyébe szakadt, t. i. Ebeczkrl Ignácz,

kinek fia József 1836. sept. 1-én Nógrád megyében kétségtelen ne-

mességérl bizonyítványt nyert. 8
)

Egyébiránt e kötet végén tán a családtól nyerend adatok alap-

ján teljesebb családfát mutathatunk fel majd.

Czímerök a paizs kék udvarában hármas halmon ágaskodó orosz-

lán, mely els jobb lábával kivont kardot tart, a paizs feletti sisak ko-

ronáján férü kar könyököl, kivont kardot tartva.

Ezek szerint e Piryektl különböz család lehet azon Piry csa-

lád , melybl Miklós és Mihály 1707-ben I József királytól

nyertek czíraeres nemes levelet, •) és ilyen czímert : a paizs kék udva-

rában zöld tér fölött fehér lovon magyar vitéz ül, vörös ruhába öltözve,

lábán sárga csizma, fején prémes kalpag, vállán nyuszt kaczagány,

nyeregtakarója zöld
,
jobb kezével vörös zászlót , a ballal a kantárt

Lásd Történelmi tár XI. kot. a végén.

*) Sz.-benedeki Convent Prot. OC. pag. 18.

8
) Megyei jegyzkönyv 1411. száma alatt.

*) Collect. herald, nro 77&
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tartja. A paizs fölötti sisak koronájából arany grif emelkedik ki , els

jobb lábával lándzsát, a ballal kivont kardot tartva Foszladék jobbról

aranykék, balról ezüstvörös.

Piskoltlty család. Piskolthy család Zemplin vármegye czí-

merleveles nemes családai sorában áll. ')

Pisky csatád. (Piski). Hunyad vármegye egyik régi kihalt

családa. Nevét az 1849, évi csatáról nevezetes Piski helységrl vette.

1426—1461. idközben éltek Piski Péter, A 1 bért, Miklós.

1461-ben P. Miklós és Péternek Özvegye a váradi káptalan

eltt egymás elleni pereik elhalasztására nézve szerzdésre léptek. *)

1544-ben P. (ryörgy nejének Dombai Margitnak részére a

váradi káptalan eltt végrendeletet tesz piski
,
piskilaki és tótlaki jó-

szágaira nézve. Ez éven túl a család neve elé nem fordult, valószín-

leg e században kihalt. Egykori jószágait a Barcsay család birja.

Pisták y család. (Bongárdi.) Doboka vármegyében diszlett

a XVI. században, midn 1566—68-ban Lukács azon megye jegy-

zje, utóbb ügyvéd s bongárdi birtokos volt. 8
)

Piukov ics család. (Ó-moroviczai). Bács Bodrog vármegyei

nemes család. Nemességét Piukovics János nyerte 1741. octob, 28-án

M.-Terézía király asszonytól. *)

Czímére következ: a paizs kék udvarában zöld téren arany

oroszlán ágaskodik, els jobb lábával arany buzogányt tartva. A paizs

fels részében vörös szelemenen ezüst csillag és félhold ragyog. A
paizs fölötti sisak koronájából magyar vitéz emelkedik ki, ezüst gom-

bos vörös ruhában , arany vesen , fején prémes vörös kalpag, s azon

barna forgó van; jobb kezével kivont kardot villogtatva. Foszladék

jobbról aranykék, balról ezüstvörös. 5
)

Piukovics Antal-István 1793-ban Bács vármegye al-adósze-

dje és Matteovich pusztabeli közbirtokos volt.

Dániel ugyan ott 1828-ban alszolgabiró , 1830 ban fszolga-

bíró, utóbb (1837-beu) táblabiró, lak. Szivaezon.

Ágoston 1836. tisztb. jegyz, 1840-ben alszolgabiró, 1844-ben

fszolgabíró volt.

') Szirmay C. Zemplin. not. top. 116*

') B. Bornemisza levéltárból közli Török A.

•) Hodor Doboka várm. 210. és 454.

*) Collect herald, nro 202.

*) Adami, Scuta gentil. tomo IX.
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De m j é q 1836-ban csendbiztos , 1744-ben biztos, 1847-ben al-

adószed volt.

Mihály 1844-ben a!-, 1847-ben fügyész.

József 1847-ben biztos.

Egyik Józsefnek, kinek 1829-ben neje dömötöri Németh Ka-

talin, gyermekei V i c t o r , Karolina.

Plachy család. Eredetileg Hont vármegyei család, elszár-

mazva innen a szomszéd Nógrád . Zólyom, Pest, Heves megyékbe is.

Hont vármegyében fekszik az si fészek Nemes-Varbók helység , hon-

nan a C3alád elnevót írja. A nemességet 1699. nov. 21 -én I. Leopold

királytól nyerték névszerint Piaohy Mátyás, János, Péter és

Jakab testvérek
,
kik négy küion ágon terjesztek családjokat , mint

alább a táblázaton látandjuk. A ozímeres nemes levél els izben Hont

vármegyének 1700. évi január 5-én Selmeczen tartott közgylésen

hirdettetett ki.

A négy testvérektl a leszármazás következ :

I tábla

Plachy N.

Mátyás
1699. m.

(Meatrovics Zsófia)

Jáuos
1699.

(Katik Kata)

Folyt. //. táblán.

Péter

^
1699.

(Oszláncz Erzse)

Folpt. HL táblán.

Jakab
1$99.

(Martinkin Erzse)

Fotyl. ÍV. táblán.

Pál. I. György
1755 N.-Kürtösön

(Benicz Anna)

István. Kata.

Ádám. Ferencz. Teréz. István

(1. Scherer Anna
2. Streibergrer Julianna)

Eva.

Anna. Mária
(Papp Pál)

Ferencz
(Rosnyai
Li<üa)

lalr Ebeczken.

Julianna
(Tarcsájiyi

Ezechieí)

Dániel
Bátorfaluban
(Liszka Klára)

Gyula
szül. 1S40.

Kata
sz. 1847.

Lajos
sz 1861.

Erzse
sz. 1856.

Erzse
sz 1837.

Kálmán
sz. 1839.

István

sz 1841.

Mária
n 1849.

Endre
sz 18:-5.

Imre
sz. 1857.
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II. tábla.

János, ki at J. táblán,

1699.

(Katik Kata)

János II. György 1749. András.
Terbegeczeu

(Horváthy Krisztina)
j

—

. »^v. .

, r
Márton III. György

(Szegesdy (Szelényi Janka)
Erzse) Szelényben

r •• •- *~*—
,

Ferencz Zsuzsa N.
sz. 1769. (Platlív (Gyürkyné)
1 1860. László)

alisp.skir tan.

Zsuzsa. Mihály
(Palásthy
Ilona)

/* :—

-

János
(Veres Zsuzsa)

Gábor Zsuzsa
(Kardosné
Zólyomban)

László
(Veres
Bora)

András
sz. 1736.

f 1794.

Hontban
ügyvéd
(Géczy
Bora)

Mária
(Bakallár

Ádám)

Bora
(Aranyi
Sándor)

János
Szügyben.
(Tattay
Mária)

Sámuel Zsuzsa János

-- -
i

-,.-.. —

A

András >Z* t-iZsuzsa

sz.l773.fl8!2. sz 1774 -j-1841 £ \.
ügyvéd (PlachySám.) ? '»

lak. Terbege-
ezen + i

Gábor
Selmeczen.

Lajos
korponai kép-

visel 1848. 1861.

lak. Ip Szakállos.

Albert.

Ilona

(Divínyi
János)

János
lak. Mohorán

nógrádi fügyész
1806-1818.

(Trajtler Zsuzsa)

Zsigmond
nógrádi fügyész

1839—1846.
(PlachyLuiza)

Ferencz
nógrádi alszol*

gabiró. f

Rozália
(Plachy Károly)

János Zsigmond József,

szül 1836. sz. 1839. sz. 1843.

Neili. Sarolta.

-A

Sámuel László
lak. Kváron (Kecskés
(Tattay Anna) Bora)

Mária Kata Ferencz

Antal
Szalma -

Teresen.

Folyt. kv. lapon.

-,

László
N.-Csalom ián
(Sánta

-

Teréz)

Anv> ':>.

(Krémer)

Mihály
Fegyver

-

neken

Gejza.

Lajos

Ferencz,

Anna- Janka
f (Buday

János)

Guszti.

20
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Honorata
szül. 1780.

(Murányi lgnácz)

Sámuel^ üti <w elbbi lmon.
lak. Kváron
(Tattay Anna)

Antal
»z. 1783-

N.~Csalon»ián
I

Amália
N.- Csalom ián

(Méhet József)

Mária
(Laszly

Pál)

Ágnes
(Kis
Károly)

Antónia
(Fekete
László

Nyényén)

i r

Sárauil

sz. 1786.

Uk. Kovádon.
(Bakó Rebeka)

Bertalan Emília
Kváron (Steinmaszler
(Ludvigtí" Ede)

Nellí)

•z

Mária
18Ö2.

Jolánta
sz. 1866.

1IÍ. tábla.

Péter, ki mi 1. tálián.

(Oszláncz
Erzse)

Jakab
Alsó-Bodcnyban

János. Dorottya

Sámuel
drenói lelkész

(LN.N.
2. Plachy
TtéVOJK*)

János.

1-461 Teréz. Sámuel István. János 2-tól Janka Lajos
(Gás]>ár szül. 1796. szül. 1810. szül. 1812.

Krisztina) (Tarcsányi f 1835. lak. Terbegeczen
Zsuzsi) (Kalmár (Kalmár

(
János) Mária)

Lajos
si. 1830.

Janka
sz. 1835.

Imre
ss. 1841.

Ferencz
festesz

Pesten.

(Hevessy
Apollónia)

József Sámuel. Mária
ssül. 1836.

(Egry
Gyula)

Bertalau
szül. 1837.

houti aljegyz
1861.

(Veres lika)

Imre.

Paula.
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IV. tibla.

Jakab, ki a* I. táblán.

1699.
(Martinkin Erzse)

Tamás. András
1

JÍD08. Erzsébet

András
vág-ujhelyi leikész

1780. synod jegyz
(Hs Zsuzsa)
>! I I

l|A« I
I ! t

György
bácsitj falvi

lelkész.

János
táblabíró

s Eszterházy fügyésze
1822. f 1834-

(1. Tornyos Erzse.

2. Trajtler Zsuzsa)

Károly
Mohorán lak.

ügyvéd
(Plachy
Rozália)

Ferdinánd. Dániel.

Itöl Luiza
(Plachy Zsigm.)

2-tól Tamás
lak. Mohorán

fftatkav^Mária)

Gyula
szül. 1850.

Zsuzsi
(Dömök

Kata
(Huliey
Károly)

Luiza
(Okolicsányi)

Mint a táblázatok matatják , a családnak legtöbb tagja Nógrád
és Hont vármegyében székel.

Nevezetesebb tagjaik Peren ez (a II. táblán) ki 1769-ben szü-

letett, és Hont vármegyénél kezdve hivatalos pályát , fokonként alis-

pánságig emelkedett. Már 1788-

ban a József császári rendszer alatt

törvényszéki ülnök volt, 1812-ben

másod , 1824-ben els aiispány

1830-ig ; utóbb királyi tanácsos.

Meghalt 1860. nov. 13-án kora 90.

évében.

Ugyan ez ágon idsb János
1806—1818-ig Nógrád megyének

fügyésze volt. valamint fia Zsig-
mond ugyan az 1839— 1848-ig,

jelenleg berezeg Eszterházi uradal-

mainak fügyésze. Testvére

P e r e n c z 1839-ben Nógrád

megyei alszolgabiró volt, meghalt magtalanul.

Lajos (a IvLhály ágán) az 1848. és 1861. évi országgylésen

Korpona Táros képviselje.

Jakab vonalán a IV. táblán ifj. János elbb Nógrád megyei
20*
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tiszteletbeli aljegyz, 1818 ban tiszteletbeli fügyész, majd báró Ba-

lassa, utóbb herczeg Eszterházy uradalmainak 1822— 1834-ig fügyé-

sze. Els nejétl leánya Luiza az említett Plachy Zsigmond neje,

második nejétl fia Tamás volt megyei tiszteletbeli alügyész, gazdag

földbirtokos.

Nem találjuk a családfán azon Mátyást, (ki Mátyás unokájául

iratik, tán Pálnak vagy Istvánnak íla volt) és kinek nejétl Jacobey

Judittól leánya Plachy Erzsébet gyürki Gryürky Györgynek hit-

vese volt J
)

A család czímere— mint feljebb a metszvény ábrázolja—a paizs

kék udvarában hármas zöld halom középsjén vadgalamb (palumbes)

áll, csrében olajfa galyat tartva. Ugyan ilyen vadgalamb látható a

paizs feletti sisak koronáján is. Foszladék jobbról aranykék , balról

ezüstvörös.

Pl a esi Bitar család. si székhelye Erdélyben Szamos-Ujvár,

honnan Magyarországba is nevezetesen Békés vármegyébe átszármaz-

tak. Legközelebbi ismert törzse Placsintár J á n o s , ki 1682-ben még

akkor gyenge korú gyermekeinek Lukácsnak 03 Deodatnak (azaz Bog-

dánnak) elhagyásával is Bécs ostromlásakor a védelembeu élete ve-

szélyeztetésével érdemeket szerzett ; nevezett fiai pedig utóbb Besz-

tercze táján Erdélyben a dúló és pusztító rablók ellen küzdöttek , va-

lamint Lukács 1735-dtk év tavaszán a Békés megyében dúló Péró-

féle fölkelés ellen is küzdött, és két pórlázadót saját szolgáival elfogva

Flancho aradi várparancsnoknak kézbesített, mely személyes és atyjok

által is szerzett érdemekért nevezett Placsintár Lukács ésDeo-
dat szamos-ujvári elkel polgárok és tanácsnokok 1737. évi aug.

26-án III. Károly királytól s erdélyi nagyfejedelemtl ozímeres nemes

levélben nemesi rangra emeltettek és nemes leveiök az 1737. évi sept.

5-én kezdett szebeni országgylésen 1738. mari. 10-én kihirdettetett.

Lukács Békés vármegyébe telepedvén , többi között egyik fia

Lázár 1752-ben nemességét Békés megyében is kihirdettette *); má-

sik fia Antal pedig váradi útjában a rablók által megöletett.

a
) A Nógrád megyei 1735. évi nemesi lajstromban a család tagjai közül

következk vannak beírva: Márton Becskón lakos, testvérével (curn fratre

suo) ifjabb Istvánná! együtt, János és (y y ö* r g y laktak N.-Kurtöscm

;

Gábor Ebeezkexi, Üj, György és I s t v á it Bakón ; esek nagyobb részét is a

táblázaton kijelelni bvebb adatok nélkül nem lehetett.

*) Megyei jegyzkönyv 98. sz. a.
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Deodatnak is J o a c h i m fiátóli unokái Békés megyébe teleped*

vén, ezek nevezetesen I. György (szül. Szamosujvárt 1760.). Nep.
János (szül. Szamos-Újvárt 1773.) és IL D á i d (szül. Szamos -Új-

várt 1779. meghalt 1848.) valamint L Györgynek fia Gergely (szül.

Kétegyházán 1799. f Pesten 1858.) mint kétségtelen nemesek 1825-

ben a Békés megyei nemesek közé beírattak. *)

A családfa következ

:

, János
1682.

Lukács 1737.

(Jakabovics
Róza)

Deodat v. Bogdin
1737.

(Modrul Mária)

Jakab Lázár.

1752.

János. András. g > > s w

T § £ ö |

1. Dávid. Joachim
(Verzár
Mária)

l

Kristóf. Anna. Kata
(J/ukáoa
Gergely)

Mária
(Dániel

consiiiarius)

I. György
szül. 1760.

békési tbiró

(Lukács Róza
f 1860.

Nep. János
szül. 1773,

t

II. Dávid
szül. 1779. f 1848.

békési tbiró.

(Dániel Karolina)

t 1860.

Kata
szül. 1798.

(Stachó János
cs. k. megyei fnök)

Magdolna
sz. 1803.

(Nóvák Aníal
békési alisp.)

Gergely
sz. 1799.

f!858.

Amália
szül. 1825. f 1858.

(Zakariás Gergely)

11. György
sz. 1826.

v. honvéd
fhadnagy.

Mária-Magdolna
(Csíky Gergely)

I. Lukács ésDeodata csatában elesett atyjoknak emlékére

Szamosujvárt a barátok templomában a jobb oldalon sz. Antal tiszte-

letére oltárt emeltettek.

I. Györgynek Lukács Rozáliától gyermekei következk

:

a) Katalin, Stachó János volt gyulai uradalmi , utóbb Békés

megyei es. kír. fnök , Feren ez-József rend vitézének (a ki meghalt

1851-ben) felesége.

b) Magdolna, kinek férje Nóvák Antal aranysarkantyús v?-

*) Jegyzkönyv 319. sz. a.
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tél, Békés megye t8$%. évi országgylési kflvete , s közkedvességü

alispánja, ki meghalt 1843-ban kora 46. évében.

c) Gergely számos évig viselt Békés megyénél hivatalt, meg-

halt Pesten 1858 ban.

II. Dávidnak Dániel Karolinától gyermekei

:

a) Amália Zakariás Gergelyné.

b) II. György , ki 1848-ban honvéd fhadnagy, 1861-ben Bé-

kés megye r. esküdtje volt.

c) Mari a-M a g d o 1 n a Csiky Gergely felesége.

A család czímere a paizs sárga udvarában zöld tér fölött jobb

felé néz , fehér lovon ül magyar vitéz , kék magyar ruhában , fején

vörös löveggel, jobb kezével kivont kardot, a balban kantárt tartva.

A paizs fölötti sisak koronáján válltól leszelt meztelen kar könyököl,

markában kivont kard hegyén levágott törökfejet tartva. Foszladék

mindkét oldalról többszín.

Planckh család. 1655-ben jul. 26-án Nógrád várraegye

közgylésén ifjabb Flanckh Boldizsár bemutatván néhai méltósá-

gos Széchy Györgynek néhai idsb Planckh Boldizsár valódi ne-

mességérl szóló bizonyítványát, ennek alapján a fia, nevezet* ifj. Bol-

dizsár a kétségtelen nemesek sorába iktattatott. J
)

Platfty család. (Turócz*divéki és nagy-palugyai.) Liptó,

Árva és Turócz vármegyék tsgyökeres adományos osaládainak egyike,

melynek sei mind a három nevezett vármegyébe egyszerre egy kir.

adománynyal lettek birtokosokká. Árva megyében Nádasd ^Tersztena)

királyi község határától egész a lengyel szélekig terjed C h i m h o v a i

;ajorságnak, Turóczban Divék, Alsó- és Fels-Káinok és Al-

bertfölde (vagy falva), Liptó vármegyében pedig a családi fszék-

helyül választott és máig annak maradt N a g y-P a 1 u g y a helységnek

lett birtokosa
t
mely utóbbi idvel még az ipochházi (andaházi), és

szentkereszti szomszéd birtokrészekkel is szaporodott.

Történelmi okmányos hitelességgel a család eredete a XIÍÍ. szá-

zad végére 2
) vihet fel, miután az 1391-ben Bebek írnre országbíró

') Nógrád várra, jegyzkönyv 1655. évi 140. lap.

a
) Némelyek ezen idn túl is tapogatva, a család sét az 1228-ban élt \r o-

diohai gróf István ban keresik, de e nagy téved&snelc és csalódásnak vé-

get vet azon régi történelmi biztos tudat, hogy ama wodíchai gróf a Blagay

máskép ürsini most is él családnak törzse volt. Lásd e munka 11. bbtet 116. lapját.

Lehet, hogy a üiagay névnak néha P 1 a g a y alakban is eléfordulása valamely

a régi irás olvasásában járatlan kutató szemében P 1 a t h y-nak tönt fel.
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által eszközlött liptai birtok vizsgálatkor ') a család akkor él tagjai

Nagy-Palugyára nézve Róbert király 1317. évi oklevelét is fölmutat-

ták, ez oklevél szerint az adomány-nyerk Othmar, P é t c r , F ü-

1 ö p és M á r t o n mesterek , mindnyájan M a r c e u s nak üai voltak
,

ennélfogva Marceus életkora vissza a XUL század végére mintegy

az 1270. évre vihet.

Mieltt Maroeusról és fiairól a fenmaradt okmányok foglalatát

tovább elsorolnám, meg kell említenem , hogy egyik család történet-

írónk 2
) jegyzete szerint a Plathy család törzse Leonhard volt , ki

1258-ban élt, kinek életkora az említett Marceusévai annyira össze üt,

hogy ez utóbbinak fia lehetett. Azonban erre biztos adatunk Wagner

tekintélyén kivül ném lévén, maradunk a kétségtelen törzsnél Mar-
óén s vagy Marcheusnál, kinek megnevezett négy fia 1317. évi (tre-

decimo Kaiend. sept.) adomány-levél tartalma szerint Doneh zólyomi

fispán alatt Trencseni Máté alatt vitézül harczolt , azon kivül pedig

a visegrádi és komáromi várak bevételekor vérök ontásával csatáztak

az ellenséggel. 3
)

1324-ben (5~ia kaiend. novemb.) í. Károly király a följebbi ado-

mány-levelet uj ketts pecsété alatt megersíti , és abban Othmarhoz

ily kifejezéssel: „nobili viro magistro Othmár dilecto et fideli suo,

ejusque fratribus4* szól.

1352 ben (4-to idus febr.) I. Lajos király a följebbi 1317^ évi

adomány-levelet az érdeklettek részére ismét megersíti

1391-ben éltek Maroheus utódai közül Mártonnak fia Domo-
kos, Fülöpnek fia Péter, és Fülöp fiának Jánosnak fia Bálint,
kik a Bebek országbíró által tett birtokjog vizsgálatkor az 1317. és

1352. évi adomány-leveleket az or3zágbiró eltt nagy-palugyai birtok-

jogukra ne2ve felmutatták, és azzal jogukat bebizonyították. 4
)

l-l 12-ben (ocfcavodie festi pascae domini) Visolyban kelt uj ado-

mány-levelében Zsigmond király Aiberthtelke máskép Diákfalva hely-

séget Turócz megyében Nagy-Palugyai I. János fiának II. Péternek

és Bálintnak adományozta. A beiktatást mint királyi ember Csepcsá-

nyi Márton, 03 a turóczi Convent részérl Lorincz pap végzé Orbán

') Lásd a liptói Reeresfcromofc a m. akadémiai történelmi iÁr IV. köt 9. lap

*) Wagner tabelláé genes.i. Mss. tab. XLV.
*) Ezen s a következ oklevelek nagyobb részben megvannak a családnál

Nagy-Paíugyan Plathy Gyula keze aiatt a családi levéltárban Ssontagh Dániel

köxlése »zerint>

*) Történelmi tar IV. 9. 1.
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pápa napja utáni vasárnapon , nem tekintvén Nedazseri Bertalan fiá-

nak Andrásnak ellent mondását. E sérelmes beiktatás ama nevezetes

nyolczados pert idézte elé, mely 1415-ben Gara Miklós nádor eltt

tárgyaltatván, csak 1417 ben fejeztetett be az ellenállók részérl tett

elállás következtében, melynélfogva Nagy-palugyai II. Pite r és a

rokonai részére véghezvitt beiktatás újból nádorilag is megersítetett.

1438-ban (feria 4-ta prox. ante festum cathedrae beati Petri

apostoli) Budán kelt oklevele Albert királynak, melyben Plathy 11.

Péter fiainak I. Györgynek, I. Miklósnak és Gergelynek,
valamint I. Bálint fiának Tamásnak az általok elbb is birt Liptó

megyei Nagy-Palugya helységre, Turócz megyében Alsó- és Fcís-

Kálnok és Divék (= Gyivék) helységre , végre Árva megyében a Ná-

dasd (Tresztena) királyi helység és lengyel határ közt terjed Chem-

chova majorságra uj adományt adott. A chemchovai és nagy-palugyai

birtokba beiktattattak az új adományosok Proszeki Boldizsár királyi

ember és Benedek turóczi conventbeli pap által 1438-ban Judica eltti

legközelebbi vasárnapon. ')

1509-ben II. Ulászló király Brünben (in fest beafae IIelena e

regináé et viduae) keit oklevelében a Pozsony megyei grófságot és

sopron városi kapitányságot, melyeket elbb weythmuli Benesy Mi-

hály és János testvérek , ezek halála után pedig Sárkány Ambrus vi-

seltek, nagy-palugyai Plathy II. Györgyre királyi udvarnokára

ruházta ; egyéb érdemein kivüi fleg a királyi udvar szükségére köl-

csönzött összeg fejében , melynél fogva a foljebbi kapitányság s vele

járó harminczadok jövedelme 4000 frt zálog összeg fejében adatott

jiekie. %
)

s
) Ez okmányból kitnik azok hibás véleménye, mintha a nagy-palugyai

határ a Paiugyay család birtokából vágatott volna ki. Ugyanis ezen beiktatás-

kor jelen voltak a kis-palugyai birtokosok is névszerint G á s p á s és M i k 1 o* s,

mint meghívóit szomszédok, kik nem lévén a nagy-palugyai határhoz sem joguk

sem igényük, ezen beiktatásnak ellent nem mondtak ; mit ellenkez esetben bizo-

nyosan teendettek volna. Azután képtelen dolog is, hogy a kis-palugyai határból

még ííagy-Pai agya határát is lehessen vala kikéri teni. Végre bal állítás az is,

mintha Nagy-Falugya helység e nevét a Paiugyay családtól vette volna, ugyan-

is mind a két P a i ugy a helység elbb bírta e nevezetet, mintsem a család,

mely e helység egyikérl késbb vette fel a Paiugyay családnevet.

z
) As okmány szavai ezek : ..Regnicolis eatemu supplicantibus ut ípscs

honorem et, capitaneatum a forensiam manibus eliberaremus etc. eic. uuncjam

ex concessioce et ammentia nostra-fidf.il nostro magnifico Georgio Platbi de

Magna-palludía, quem in servitorem et familiarcm nostrum speeialem reeepimus

el assumpsimus, pro eadem ipsa summa 4000 fi. etc. etc darnus et assignamus etc.
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1523-ban Plathy III. Péter a Báthory István nádor által zent-

kereszti Czyn Mihály részére Ipochháza (most Andaháza) birtokot il-

let beiktatási parancsban a többi közt mint nádori ember említetik.

1557-ben Plathy IV. J á n o s és I. M i h á 1 y Csimhova helység

birtokosai, azon iktatásnak , mely szerint Thurzó Ferenoz az általa

szerzett árvái urodalomba bevezettetik , ellentmondanak, minthogy

ezen Thurzóféle adomány által csimhovai birtokuk csonkítást szenve-

dett. — Ekét testvér között 1538. és 1560-ban eszközlött osztályok

a családott két vonalra szakiták , és e két vonalra válás mai napig fen-

maradt a nagy-palugyai birtoknál t. i. fels és alsó udvar nevezetben,

melyekbl IV. János a fels udvar, I. Mihály az alsó udvar torz*

képviselje.

A följebb nevezett két testvér 1560. évi máju3 9-én I. Ferdinánd

királytól az akkori egyetemes családi birtokra királyi uj ersít ado-

mányt királyi joggal (cum jure regio) vittek, névszerint Liptó megyei

Nagy-Palugya és Andaháza egész helységre , Árva megyében Csim-

hova majorságra már ekkor helységre, Turócz vármegyében Divék és

Káinok egész helységre s alsó Kelnik- és Diákfalvára, különben Al-

berthtelkére.

Ugyancsak 1560-ban nevezett Píathy IV. János mint királyi

ember járt el a Kubinyi családnak F.-Kubin
,
Madácsan és Steppano

helységbe történt beiktatásánál.

1561-ben (in fest beati Gregorii Papae, quae in 11. mensis

martii incidit) Plathy IV. János é3 Í.Mihály a följebb említett

I. Ferdinánd király adománya mellett Csimhova helység birtokába be-

iktattattak fels-kubíni Jandura András , máskép Meskovicz királyi

ember és Derecsfcey János esztergami kanonok által. Ugyan azon évi

martius 12-én folytattatott a beiktatás Nagy-Palugyán s Andaháza

helységében is Madacsánszky Benedek és a föjjebbi káptalani tanú je-

jelenlétében. Végre martius 14-én ugyan ez utóbbi beiktatok által a

felsö-káinoki, s divéki , alsó-káirioki e3 diákfaiví birtokba is bevezet-

tettek*

1579. octob. 10-én Plathy ÍV. P éter és IL Mi klós testvé-

reknek birtokrészeik Liptó megyei Nagy-Palugya és Andicz, Árvában

Csimhova , Turóczban Divék , Fels- és Akó-Kelnik helységben ht-
lenségi czímen Radeczi István királyi helytartó és egri püspök által

Újlaki Farkasnak adományozta ttak.

1584-ben (die dominioa PaImarum) Plathy L Ferencz nagy-
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palugyai és andiczi birtokrészét testvérének IV. Péternek elzálogo-

sítja; egyéb jószágrészeit pedig, névszerint a turócz-divékit, f- és alsó-

kelnikit és csimhovait fiainak Jánosnak és Dánielnek hagyományozza,

oly föltétellel, hogy ezeknek netalán magvokszakadása esetében azok-

ban I. Mátyás és I. András testvérei örökösödjenek.

1586. (in fest beatorum Phiiippi et Jacobi) Plathy I. Ferencz
és lí. Mihály meghatalmazottjuk Andaházy András által a szépe??

káptalan ellen tiltakoznak azon foglalások ellen, melyeket gr. Thurzó

György és ennek atyja Ferencz a csimhovai határodon belül végbe

vittek, névszerint Lyeszek, Szuchahora és Jablonka helységek oda te-

lepítése által.

1590-ben Plathy II András Árva vármegye jegyzje volt.

1595-ben Plathy II. M i h á l y és II Ferencz Csimhova hely-

ség birtokosai ellentmondanak ama beiktatásnak , mely szerint akkor

Thurzó György uj királyi adomáoylevél alapján az árvái urodalom

birtokába bevezettetett. Az ellentmondás a következ helységek mint

olyanok iránt, melyek idfoiytán a csimhovai határ területén beit te-

lepítettek, tétetett, u. no. Lyeszek, Jablonka, Fels-, Középs- és Alsó-

Orawka, Bukovina, Pekelnik, Podszkle, Vitanova, Szuchahora, Jelesna

és Sztudenki. Valószín , hogy gr. Thurzó György ezen ellentmondás

folytán uj adomány-levélért folyamodott, ós azt 1607-ben meg is kap-

ván, ennek alapján azon évi febr. 2-án a beiktatás az árvái várban új-

ból ismételtetett ; de ez ízben is annak Plathy II Mihály és XI I.

Miklós maguk és rokonaik nevökben ellentmondottak. De ennek

sem lévén eredménye, Plathy Mátyás, János és Dániel mint

Andrásnak és Mihálynak fiai 1614-ben (feria 6-ta prox. post beat]

G-alli ebbatis, et confessorisj a szepesi káptalan eltt ismétlék tiltako-

zásukat és ellentmondásaikat, de a hatalmas ellenfél akkor ország ná-

dora z
) ellen ez sem használván , 1634-ben a család is már tanúval lá-

tások által kívánta a fajta elkövetett sérelmeket felderíteni, mi végett

a fejedelem oltalmához folyamodott, s igy történt, hogy azon évi július

14-én Kubínyi János mint királyi ember és György pap mint a tnró-

czi convent küldöttje álta; e tárgyban 39 tanú hallgattatott ki De
ezeknek kedvez vallomásaik sem voltak már képesek az akkor már

kihalt Thurzó György után hét ntestvérének hatalmas férjeik elien

s
) Á szepesi káptalan oklevelének szavai ezek : „siquidem eadem família

Plathy potentiae dicti illustrisfrimi domini Comitia Palatini non possii rimái vi

resittere etc.
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gyzedelmeskedni. És igy a határaiban összeszorított Csimbova hely-

ség , mely még 1438-ban egész a lengyel batárig terjedt , mai napig

összeszorított határai közt maradt.

1640. jun. 23-án Esterházy Miklós nádornak a stubnai fürdben

kelt itéietlevele folytán a Platby családnak, névszerint III. Ferencz-

nek, IV. Györgynek, ÍII Mihálynak, Péternek, I. Ist-

vánnak oda ítéltettek a divéki határ azon részei, melyek elfoglaltat -

tattak Révay Ferencz szomszéd birtokos által, ki is ezen felül 600 írt

marhabehajtási birságba is elmarasztaltatott, és az ítélet azonnal végre

is hajtatott.

1671. jul. 14-én Plathy III. András, magára vállalván nejé-

nek Beniczky Magdolna s örökösei terheiket is, si diákfalvi birtokát,

mely már a*, eltt Plathy Ferencz által Keviczky Tóbiásnak el volt zá-

logosítva, 400 írt fölfizetés (auctio) mellett ugyanannak újból a turó-

czi convent eltt zálogképen bevallja.

1679. (sabbatho pTox. post dominicam oculi) Platby II. Már-
ton (Mátyásnak fia) és VIII. Ferencz (I. Lászlónak fia} alberth-

telki, máskép diákfalvi si birtok részeiket , mely már akkor Platby I.

Gáspár zálogos levele mellett 500 tallérban volt Csepcsányi Pálnak

elzálogosítva, Keviczky Tóbiástól fölvett más 200 tallérba és az elbbi

eredeti zálogösszegbe Keviczky Tóbiásnak elzálogították.

1731-ben Plathy VII. András esimbovai birtokos Árva vár-

megye közgylésén megvizsgáltatva, ügyvédnek felesküdtetett.

1751-ben Plathy I. Kristóf és IV. László 09Ímhovai birto-

kosok Árva megye törvényszéki táblai birái voltak.

1750-ben Plathy II. Antal Turócz vármegye alispánságát vi-

selte. Lágyan ennek P á 1 fiátóli unokája

VII. Mihály szül. 1788. sept. 21. Rajcsányban Nyitra várme-

gyében, 1823-ban Bars vármegyének hires fjegyzje, 1830-ban kir.

személynöki, 1836-ban nádori itélmester, utóbb a királyi udv. kan-

ezellaria tanáososa és referendariusa lett.

I. Kristófnak gyermekei közül III. Gáspár szül. 1735-ben,

Liptó vármegyének f hadi adószedje volt 1783-tól haláláig, 1808-ig.

Ennek fia

IV. Gáspár szül. Nagy-Palugyán 1783. nov. 11 én, szintén

Liptó vármegyénél vállait hivatalos pályát , mint szolgabíró, ffcpénz-

tárnok, 1830. és 183%-ban országgylési követ, 1835-ben alispány

lettj 1836. máj. 19-én a királyi tábla ülnökévé és kir. tanácsossá ne-
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veztetett. Meghalt Pesten 1839. april 27-én kora 57. évében. Gyer-
mekei közül

Gyula-Geiza 1848-ban Liptó vármegye szolgabirája , 1861-

ben fpénztárnoka volt. Nejétl Kubínyi Iréntl fiaGyul a-G á s p á r

1862-ben született.

Ugyancsak IV. János vonalán , IV. Ferencz ágán áll VIII.

László, Vieszkán lakos, 1860. Trenesin vármegyei törvényszéki ül-

nök. *) Ennek egyik fia Gyula 186t-ben Trenesin vármegye aljegy-

zje fjegyzi czimmel; másik fia ugyanolt 1861-ben szolgabíró.

Ugyan e vonalon

I. Gáspár ágán áll

IX. Miklós, 1755-

ben Liptó vármegyé-

tl vett ki nemesi bi-

zonyítványt, és azt

Nógrád vármegyébe

uj lakó helyén 1756-

ban kihirdetteté. Fia

László ugyancsak

Nógrádban táblabí-

ró, ennek fia László

1828-ban aiszolgabi-

ró. Gyermekei N.-

Kérben .Nógrád me-

gyében élnek.

I. Mihály vo-

nalán, IV. György

ágán I. Elek Csák-

Tornyán praefectus volt, ennek fia I. Don á t 1848. eltt és 1861-ben

Í3 Liptó vármegye adószedje. Ennek fia V. Gáspár Árva megyei

fispáni hivatal titkára*

ÍI. Laj os VII. Mihálynak a referendariusnak fia a cs. kir. ten-

gerészetnél kapitány.

IV, Gábor 1830-ban Liptó vármegye fáradhatlan fjegyzje,

és 1850-ben Liptó megyei cs. kir. törvényszéki ülnök.

3
) Szathmary Donát leányát gróf Benyovszky Péter unokáját vévén nül,

ex által a gróf vie&dcai jószágának én ama híres Scíberiából húzott hangszernek

is birtokába jutott.
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Adeodat (X. András fia) Árva megye törvényszéki bírája

1861-ben.

A VII. táblán áll IV. Mátyás, kit 1698-ben végrendeletében

Balogh váczi püspök rokonának nevez. A VIII. táblán áll V. M á t y á s

elbb jesuita, 1776-ben beszterczei kanonok, 1785-ben liptói b.sz. Má-

ria prépostja, meghalt mint olvasó kanonok 1801. febr. 24-én.

A család leszármazási fája következ :

I. tábla.

Marcheus
1271.

Othmár mester

1317. 1352.

Péter m-
1317. 1352.

Fülöp m.
1317-52

I. János
1362.

Márton m.
1317-52.
i

"
1

Domokos
X391.

II. Péter
1391. 1407.

I. György 1438.

II. János
1476.

I. Mikl<5s

Dorottya
(D Ujfalussy
Gergely*)

Gergely

Bálint

1391^420.

Tamás
1438.

II. György
1508-18.

Posony v. fóisp.

t

III. János
1520.

t

III. Péter

1523.

(Dorottya)

Dorottya 1520.

(marczelfalvi

Mitoska Orbán)

IV. János Bora
1560. (Podho-

(Folkusfalvi rányi
Anna) Miklós)

Kata Dóra Zsófia

(Thnriki (Koreuzka (Lipcsey

Miklós) Mátyás) István)

I. Mihály
1557.

(Andaházy
Felicia)

i
1 *- • i

Folyt, VI.

táblán.

W
S*
N
**•
M*
S

^ o
2 ~ö
(8 P

X'

00 >
P 8
cr o
tí P
oc5 -*-
P

*1

I. Ferencz
1584.

Cl. Mérey
Zsuzsi.

2. Rothal N.)

I. Mátyás
1582.

Folyt. 11.

táblán.

I. Gáspár

Fo~lyt. Ili

táblán.

1. András

Folyt, IV.

táblán.

IV. Péter 11. Miklós. János,

t t

János

t
Dániel,

t

T
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II. tábla.

I- Mátyás, ki *t> I. táblán.

1582.
<

—

j-

V. Jaoos
1652.

(Kiszely Erzse)

Eva
(Mérey Márton)

HL Miklós
(Joób Klára) f

i
—
IV. Mihály

(Plathy Kata)
j ^

Dóra.

IX. János VII. Ferencz
szobránczi

(Csuha Anna)

II.Gáfcor. IV.Lásdó VI.Mihály

VII. János
i /v- ,.

V. Mihály
(Luby Bora)

I. Kristóf
(Okolicsányi
Anna-M.)

Anna Erzse. IV. Ferencz
(Okolicsányi

Erzse)

Bora. Júlia

(Kubínyi
Lórinez)

IV. József
1828. 36.

(Csemiezky
Anna)

III. Gáspár
sz. 1735* f 1808.

Liptói fóadószedó
(Plathy Karolina)

Anna Zsuzsa
•j* (Okolicsányi

Mihály)

IV. Gáspár-Józs.
*z. 1783. f 1839.

kir. tábí. üln.

(Potornyai Zsófi)

Ifcóaa.

t

Zsuzsi
(Szenessy
Gábor)

Bora
(Szent-Ivá-
nyi Gábor)

Klára
(Turánszky
Simon)

Júlia

(Szent-ívá-

nyi István)

Izabella

(Vereby
József)

Enoch
t

Kamilla Gyuía-Gejza
+ liptói fóadószedó

(Kubínyi íren)

Gyula-Gáspár
szül. 1862.

I. Sebestyén
1698. 1704.

(Turánszky Bora)

II LáS7.1ó

(1. Fetlo X.
2. Pajor Kata)

V. Miklós 1770.

(Daxner N.)

V. László
(PIa*Uy Zsuzsa)

Dániel f
B.-Gyarmaton.

II. István

(Tersztyánszky
Anna)

« —*-:

I. József

t
Anna

(Palástby
Miklós)

VIIL László
Vieszkán

(váradi Szatmáry
Apollónia)

Terézia.

X. János
1785-1815.
(Zelenay
Mária)

VIIL Miklós

f

Kamilla. Eduárd
trencsini szbiró

1861.

II. Albert. Gyula
trencsini szbiró

1860.

Árpád.
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III. tábla.

I Gáspár, ki «* L táblán.

II. Máté
/s

III. Mátyás
1646 1664.

4.

VIÍ í . János I. László II. Márton II. Gáspár
máskép Hárman 1664. — 79. (Joób Kata,) (Tamóozy

'•'át!*-
1 Era)

t

VIII. Ferencz
(Motko Anna)

ÍV. Miklós

t
III. Márton

t

II. József
1720.

XI. Ferencz
(Frenyo Mária)

Hona
(RutkayGásp.)

I. Albert
(Zsdánszky

Anna)

VI. Miklós
(Plathy Éva)

I. Antal.

IX. Miklós
1755.

Nógrádba költöz

László

László 1328.

Nógrádi alszbiró

i
*

,

N. N. N.
N.-Kérben,

Magdolna
(Tarnóczy
Idám)

II. Sándor
(Zsdánszky

Zsuzsa)

XI. János

t

IV. tábla.

I. András, ki a* 1. táblán.

III. Ferencz
1632. 1642.

(Zay Anna)

IX. Ferencz
(1. Okoliceányi ZsóEa

2. Rudnay Mária)
.

mrA - i_ ii

V. György 1671.

(Beniczky
Kata)*

V. Ferencz
(Mérey Eva)

Zsuzsa
(Haksányi András)

I. Imre
(Beuyovszky

Judit)

VI. András
(Nozdroviczky

Erzse)

III. Sándor 1788.

(Vay Bora)
>

A
' i

Folyt , V. táblán.

Erzse
(Huszár János)

Eva
(Podhorszky

Miklós)

Eva
(Pajer János)

Mária
(Joób György)
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V. tábla.
III. Sándor, ki a IV. táblán,

(Vay Bora)

V. Sándor
(Dry
Kata)

I. Ábrahám XII. Fereucz VI. László SS Bora
(Spielenberg f (Radvánszky ^ (Zerdahe-

Janka) Ágnes) * 3 lyi Lr.)
"f*

a

I

A ima-Mária
(l. Kubínyi

Gáspár
2. Rajcsányi
ÁdÁm)

III Imre
(Sréier Éva)

t

Bora
(Dessewffy
Tamás)

Eszter
(Balogh
Péter)

Klára
(Sándor
László)

Anna
(Lónyay
László)

Erzsébet
(Ottlik

András)

Eufrozina
(Szilvay

Pál)

Karolina Júlia
(Plathy (Bossányi
Gáspár) Antal)

II. Ábrahám
(Sándor
A.-Mária)

Krisztina.

VII. Sándor
1775. +

XT. András
(I. Pély Nagy Kata
2. Bernáth Mária)

Anna Mária
(Darvas József)

Kata
(Soót Fereocz)

XII. András 1813.

Borsodi fö szbiró

(Csorna Eszter)
r"

V. József
(Fráter A.-
Mária)

Karolina
(Kubínyi Károly)

Kata
(Ónody Zsigm)

IV. Imre
(Dry Krisztina)
*""

Ida
~"

(Szathmáry Pálné
Zsolczán)

VIII. Sándor. VI. József
Pásztón

(Gúthy Erzse)

VI. tábla.

Konstanczia
(Nagy Gedeon)

Klára f
(Fráter Pál)

I. Mihály 1557., ki az l táblán.

(Andaházy Felicia)

II. Mihály
1587.

(Jezerniczky
Fruzsina)

Folyt. VlTtábl.

Orsolya. Erzse.

I. Márk 1590.

(Tholt Anna)

II. Ferencz
(Lehoczky Pora)

VI. János

t

II. András
1590. árvái

Folyt. VIII. lábl.
9

Í.Pál
(Radis Zsófia)

^1

Erzse
(Plathy Bernát)

III András 1671.

(Beniczky Magdolna)

VII. András
1738-44.

(Rafanidesz Bora)

III. Gábor
(Joób Anna)

VII. Miklós 1704.

(Palugyay Borai f

Mária
(Pongráoz

Péter)
r

Kata
(Demke
György)

Anna
(Kubínyi
Imre)

Zsuzsa
(Szent -Iványi

Sándor)

Róza
Csemiczky
András)

VII. László Judit Anna
(Szent-Iványi (Dedinszky (Dedinszky

Judit) Gábor) Gusztáv)
I

i
Judit

(Zolnay
Gábor)

Bora
(Zorkóczy
Gábor)

Teréz
(Potornyay

Samu)
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VII. tábla.

II. Mihály, ki a VI táblán.

1587.

(Jezerniczky Fruzsina)

Hl. Mihály
(Tarnóczy Ilona)

VL Ferencz
(Majthényi Zsuzsa)

I. István

ex nóta
kivégezt.

IV. Mátyás 1689.

(1. Borsiczky Klára
2. Rajc3ányi Mária)

Teréz Klára Zsuzsa Miklós.

(Gruber (Eördögh (Majthényi f
György) Imre) Tam -Fer.)

III. István 1734.

(Révay Klára)

II. Antal
Turöczi alisp. 1750.

(Baranyay Bora)

Magdolna Bora Teréz
(Frajzajzen (Nozdroviczky) 1. Barinyay
József) 2. Hellebronth János)

IV. Pál
(Grajtzár
Anna)

Erzse
(Bagossy Péter)

Anna
(Ghyczy István)

Zzsuzsa
(Rakovszky Sándor)

VII. Mihály
szül. 1788.

itél mester.

XII. János Mária
(Bacskády Antal)

II. Lajos Hermina Mihály. Mária. Dienes Ája
tengerész kapit. (Pyber Ignácz) elesett 1849. (Pereszlényi

(Lipovniczky Komáromnál. Károly)
Mária)

Viola-Mária)

VIII. tábla.

III. András, ki a VI. táblán.

1590. árvái jegyz.

IV. György 1624.

(Dáv id Pora)

Folyt, IX. táblán.

I. Gábor.

+

Zsigmond

1. Menyhért II. Zsigmond. VI. György Kata

X. Ferencz
(Mérey Anna)

(Csemiczky
Mátyás)

Zsófia

(Rutkay
Mátyás)

III. Zsigmond. Anna
f (Farkasné)

Mária.

t

V. András. Éva I. Ádám
f (Plathy (1. Horváth N.

,

Miklós) 2. Bobrovniczky Éva
3. Kiszely Zsófia)

VIII. György. III. József. V. Mátyás 11. Ádám Eva Kata
f* beszterczci dobroviczi (Detrich (Csemiczky

kanonok. plébános Ádám) Ádám)
f 1801. 1791-1800.
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IX. tábla.

IV. György, ki a VIII táblán.

(DávidDora)

'il. Beront 1728.
(Plathy Erzse)

II. Pál
(Várady
Szatmáiy
K ata)

IV. András .

I. Farkas
Szirákon

I. Sándor
(Lissovényi

Anna)

VIII. András
(Kubínyi Janka)

IV. Péter

f
I. Lajos

(1. Prónay N.
2. Horváth N.)

Emiiia. Janka. Ágnes. Adolf.

í. Lrincz Janka
(Vitális N.) (Pongrácz Pál)

f

Zsófi Vilma
(Luby Miklós) (Malatinszky

Elek)

H. Sámuel I. Elek
(Justa Apolló) Csáktornyán

praefeetus

(Mayer Mária).

IX. György Antónia
(Beniozky 5fr) (Vattay László)

I. Donát
Liptó várni.

fadószedoje
1859.

+&YtrrLxx, 1
V. Irare

(Kubínyi
Henriette)

Janka
(Matyasovszky

Elek)

V. Gáspár. Petronella

(Turánszky
Rudolf)

II. Donát. V. Pál.

Hl. Pál.

t
III. Bernát.

x
IV Sándor

(Báaa Krisztina)

VI. Sándor.

t
Judit

(Zorkóczy Mihály)

IX. András
(Szent-Iványi

Anna

Zsuzsa
(Vitális

Simon)

Jen 1822.

iiptói esküdt
(Csemiezky
Szidónia)

IV. Gábor
liptói fjegyz
(Palugvay
Anna)

Eva.

t
Róza

Csemiezky
János)

Anna. X. András
(Kubínyi
Antónia)

Klementina
(Csemiezky
Gábor)

Panlica.

t

Gusztáv. IX. Miklós. Kálmán.
Augnszt. Adeodat XII. János Zsófia

os. kir. törv. (Detrich (Detrich
sz. titkár Antónia) Jen)

Izabella. Eugénia. XII János.

A család ezímere — mint följebb a metszvény ábrázolja — víz-

irányosau kétfelé osztott paizs , a vöri* udvarban három vizirányos



Piciiken. - Pletrteh. 3S3

ezüst szelemen látszik . az alsó kék udvarban szarva hegyeivel fölfelé

allé ezüst félhold , s a fölött arany csillag ragyog ; a paizs fölötti sisak

koronáján szintén olyan félhold és csillag látható. Foszladék jobbról

aranykék, balról ezüstvörös.

Nincsenek a családfán Plathy E m i 1 i a Szodoray Elekné

;

Plathy Teréz Lehoczky Dánielné, ki tán V. László ily nev
leányával azonos*

Plencken család. Plencken János-Adorján 1687-ben

az országgylés által magyar honfíusitást nyert. 1
)

Plenk család. Plenk J ó z s e f-J a k a b 1 797-ben I. Ferencz

királytól kapta czíraeres nemes levelét.

Czímere következ: a paizs arany udvara balról jobbra rézsútos

kék szelemen által két részre oszlik , a szelemenen két arany csillag

között arany nap ragyog , a szelemen fölött botra töreked zöld kigyó

látszik, a szelemen alatt zöld galy van. A paizs fölötti sisak koronáján

két kiterjesztett fekete sasszárny között füles bagoly áll. Foszladék

mindkét oldalról aranykék. 2
)

Pletzl család. PleszlJakab 1622-ben II. Ferdinánd király-

tói kapta czímeres nemes levelét, mely azon évben Hont vármegye

gylésén hirdettetett ki. *)

Pleiricli család. (Szentkirályi, gróf). Eredetét nem ismer-

jük, már 1559-ben I. Ferdinánd király alatt Görnör megyében nemesi

ouriát birtak. Ügy látszik, elbbi nevök Borbély volt. *)

Tagjai közül többen Gömör megyénél, a f kormányszékeknél

viseltek hivatalt, mások a katonai pályán diszlettek.

János 1714-ben Gömör vármegye alispánja volt. &
)

László Gömör vármegyében 1741-ben jegyz , másod alispán,

1745 ben els-alispán 1757-ig, a midn itélmester, és helytartósági

tanácsos lett. 6
) 1760-ban is még e hivatalban, 1770-ben már az élk

közt nem találjuk. Ennek fia szintén

László 1770-ben ugyancsak Gömör vármegye másod , 1776-

1687. évi 28. törv. ez.

*) Adami Scuta gentil. tomo IX.

') Az eredeti armalis Pozsony várraegye levéltárában , hová azt 1842-ben

Bittó Benjámin adta be.

') Bartholomaeides Meraorabilia Provinciáé Csetnek p. 70.
s
) Bartholomaeides Kot Cottns Gömör. p. 760.

•) Ugyan ott 761.
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ban elsfl alispánja egész 1786-ig. egyszersmind 1780. óta kir. tanácsos

is.
J
j 1790-ben az országgylési munkálatok bizottmány i tagja. 2

)

A n na 1745 ben Paukovich József neje.

Imre 1764-ben megyei aljegyz volt. ö
)

Szintén a miilt században élt Péter bajor királyi kamarás, ki-

nek fiai László tábornok és János ezredes grófi rangra *) emeltet-

tek. Ezekágazata igy áll

:

Péter
kamarás

László

m. kir. teatt

17C0

László
tábornok

Auna 1795.

(Paukovich
András)

I. János
ezredes

(gróf Zedyitz Anna)

li. János
volt kapitány

r

llí. János 1861.

lak. Rimaszombat
(Rakovszky Ludovika)

Gyula
szül. 1837,

Gejza
szül. 1844.

A táblázaton álló II. János a katonaság oda hagyása után

1815-ben Eszéken kir. sóházi fpénzíárnok volt. Fia III. János Ri-

maszombatban lakik.

A grófi ágból élt i 795-ben gróf Anna is.

A családnak si birtoka Gütnör vármegyében Szentkirályban van.

honnan mind a grófi, mind a nemesi ág elunevét írja.

Szentkirályon balt meg Gábor.

A nemesi ágból Juvenozia 1795-ben Milenczné, továbbá

Péter, ki 1815 beu a rozsnyói szentszék ügyvéde volt

Tán ugyan e családból származott Petrik Mihály is, 1770-ben

nyitrai kanonok.

Pley család. 1827-ben a 27. törv. czikk szerint báró Pley
András honíiusitást nyert, miután azonban kötelezettségének eleget

nem tett, 1830-ban (17. art.) kitöröltetett . végre 1836-ban 40. art. a

dij fele elengedtetvén ismét bevétetett.

*) Bartholpinaeides ^ot. C. Gönior, 761.
2
) 1790. évi 67. törv. czikk.

3
) BftrtUolomacidec C Götuik. 765

•j %y látszik, n U*jor király által ; hol H st matattak fel
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Plovanics család. Plovanics Mátyás 1756-ban M. Teré-

zia király asszonytól nyerte czímeres nemes levelét. *) Czímere kö-

vetkez :

a paizs fels része közepébl két kidomborodva húzott vonal a

paizs oldalakig, három udvart állít el, 2
) a fels jobb oldali arany ud-

varban fehér vitorlás , vörös gálya három evezvel látható, a baloldali

ezüst udvarban szarvas ágaskodik
3
az alsó kék udvar zöld térén fész-

kén ül fehér pellikán melle vérével Öt kis fiát táplálja. A paizs fö-

lötti sisak koronáján két kiterjesztett sasszárny között vörÖ3 mez kar

kivo&t kardot tart. Foszladék jobbról aranyvörös, balról ezüstkék.

Plumbeo család. Közlök Miklós boszniai püspök volt

1687-ben.

Pócs család. Borsod vármegye nemes családai sorában áll

Fényes Geographiája szerint. Zemplin vármegyében Szirmay szerint

Póch nev család áll a nemesek sorában. ó
) E két név alkalmasint

egy családé.

Pócliay család. Zemplin vármegye armalista nemes család*, *)

Pócsa család. (Hatolykai). Háromszéki székely család ; ki-

terjedve Fels-Fej^r megyében is, hol Ürmösön birtokos. Családfája &
)

következ

:

. Jánoa
^_« • ————

i

István

(Rajpolti Zsófia)

Dávid
(Szent-Iványi Klára)

Ferenoz
(Kozma Ágnes)

**"i

Sámnsl Dávid Pál Farkas János Ferenc/ Ágnes
(Káinoki f 1§45. F.-fejéri rnagy, F.-fejéri al~ (b. Kauber
Klára) kW. tábl. hívat, jegyz ispán és kép- Éfatroünn)

(Szabó Ka- (Antos N.) visel 1848.

rolina)

István, neje Rápolti Zsófia után kapja a peseíneki jószágot.

Az utolsó nemzedék közül Farkas 1847-ben F.-Fejér várme-

gye tiszt, jegyzje és árvaszéki bírája. Testvére Fereacz 1847-ben

*) Colleet herald nro 145.

*) Ezen paiza-osztásí függöny 8 s metszésnek nevezhetnk , mintán a

két oldalas udvar függöny alakot képez. A nmet mszö Maní elzúg- nak

nevezi.

a
) SíirmayC Zemplin. not top. liö.

4
) Ugyan ott.

5
) Kvári Erdély nev cs. 207.
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F.-Fejér vármegye másod alispánja, 1848-ban a pesti országgy-

lésre követe.

Nem állnak a táblán Sámuel, 1794-ben Háromszékben állo-

mási biztos, és J ó z s e f ugyan ott és akkor törvényszéki biró.

Ezen felül Erdélyben több Pócsa nev család él.

Pocsik család. Zemplín vármegye nemes családa ,
J
) tán

azonos a P o c z i k családdal.

Pocska család. Pocska Levinus IC90-ben I. Leopold ki-

rálytól kapta czímeres nemes levelét. 3
)

Czímere keresztvágással négyfelé vágott paizs , de alulról gúla

alakban még egy 5-dik udvar ékeli be magát ; és ezen felül a paizs kö-

zepét egy kisebb paizs foglalja el , mely vízirányosan kétfelé oszlik, a

fels ezüst udvarban pánczélos kar kivont kardot tart, az alsó arany

udvarban fészkén ül pellikán fiait melle vérével táplálja. A czimer-

paizs 1. és 4-ik kék udvarában arany búza-kéve áll ; a 2. és 3-ik vörös

mezben arany grií ágaskodik, els lábaival nyilat tartva. Az alsó gúla

alakú fehér udvarban zöld téren egy kék nefelejts virág virít. A paizs

fölött két koronás sisak áll , a jobb oldaliból a leírthoz hasonló grif

emelkedik ki , a balból két kiterjesztett sasszárny között szintén nefe-

lejts emelkedik , a szárnyak közül a jobb oldali vízirányosan féíik kék

félig arany , a másik félig ezüst félig vörös. Foszládék jobbról arany-

kék, balról ezüstvörös.

Pöcskay család. Bács vármegyei nemes család. A czímeres

nemes levelet Pócskay Gryörgy és József nyerték 1743-ban M.

Terézia király asszonytól. *) Elbbi nevök Tukó vagy Fakó volt.

Czímerök vízirányosan kétfelé osztott paizs , az alsó kék udvar-

ban jobbról balra rézsútosan fehér folyam hullámzik, a fels ezüst ud-

varban vörös mez , fehér öves férfin látszik térdig
,
jobb hóna alatt

kéve búzát, fölemelt balkezében piros rózsát tartva. A paizs fölötti si-

sak koronájából szintén a leirthoz hasonló férfiú emelkedik ki. Foszlá-

dék jobbról ezüstvörös, balról ezüstkék.

Pocsok család. Szatmár vármegye nemessége flórában em-

líti Fényes E. Geographiájában.

Pócay család..Közlök Elek munkácsi görög egy. püspök

volt, Meghalt 1831. jul ll-én, kora 78. évében

*) Seirmay C. Zemplin. not. 110.

2
) Coliect. herald, nro 777.

8
) Ugyan ott nro 122.



Poczik. — Podhorszky. &Z7

Poczik család. Heves vármegyei nemes család. Közlök

P á ! 1806— 1808-ig egri kanonok.

Podhajeczky család. Szepes vármegye nemes családa.

Nevét táu Sáros megyei P o d h a j
pusztáról vette.

Podhorányi család. (Podhorai). Liptó vármegyei eredet

régi nemes család, azon megyében fekszik Podhorány puszta, hon-

nan nevét és elnevel vette.

1560 táján Podhorányi Miklósnak neje Plathy Bora volt.

F erén ez 1684-ben Árva vármegye szolgabirája volt.

Mátyás Liptó várraegyének 1848. eltt tiszti ügyésze, és con-

servativ párti egyik hse , 1850. után cs. kir. állam-ügyész. Egyik fia

Gyula bites ügyvéd , másik fia Albert 1860-ban Liptó vármegye

esküdtje voit.

Sáros vármegyében István 1828-tól aladószed több éven át.

János 1843. Sáros megyei esküdt.

Károly jelenleg birtokos Hrabkón Sáros vármegyében.

Podhorecsity család. Trencsin várraegye nemes családai

lajstromában áll 1690-ben. Különben aPodherecsny ésPodhorecz név

a Cselkó család egyik ágának is használt nevezete Trencsin megyében.

Podhorszky család. (Podhorai és nemes-kotessoi). Tren-

csin vármegyei curialis nemes család. Czímeres nemes levelét Pod-

horszky Miklós szerzé, ki azt

1651-ben Trencsin vármegyében

kihirdetteté.

1710-ben Podhorszky I s t-

v á n az árvái urodalom tisztartója

volt, ugyan akkor élt (1713-ban)

Trencsinben Podhorszky Mik-
lós is.

Trencsin várraegye nemesi

összeírásaiban 1748-ban a fels já-

rásban laktak Kristóf és L á s z-

1 ó , Podhorjén Gábornak fiai ;
—

az alsó járásban Gy ö r g y n e k íiai

János, József és István; to-

vábbá Mihály és János.
1 768-ban a fels járásban László és ennek négy fia Péter,

E 1 e k , P á l és A l b e r t ; Podhorjén pedig Miklós és fia ifj. M i k-

lós. Végre
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1803-ban Pódhorjén találta a nemesi összeírás Miklóst, és

utána többé Trenesin megyében nem fordul el a Podhorszky név.

(Valószínleg e Miklós neje volt Plathy Éva.)

Azonban Nógrád megyébe már a múlt század elején beszárma-

jíott a család , s valószínleg Podhorszky Fe r e n e z személyében , ki

1725. 1733-ban Nógrád vármegye szolgabirája volt. Valószínleg e

Fereneznek voltak fiai István és József, és igy testvérek , kik

közül amaz (í. í. István) 1720-ban Nógrád megyében Petényben

lakott és 1755-ben a nemesi összeírásban is feltalálható; és ettl szár-

mazik a nógrádi már kihalt ág. A másik úgymint József Hont me-

gyébe telepedettj s ott í 778-ban már csak Özvegye Haiácsy Anna élt.

Istvántól a nógrádi ágazat származatrendje következe :

István

1720. 175.
(Maraovszky Anna)

í. Jáüos István. Bora

f 1755- eltt (Ambró Miklós)
(Kosztolányi Anna)

László II. János Áima. Krisztina Katalin

katona 1755. 1789. 1755. hajadon 1755. 1755. hajadon

X74I-töh (Lipthay f 1770. eltt, f 1770. eiötfc.

Anna)

Gáspár Vincze 1815.

lak. Nöténcsen. f
1815, 1840.

(Ssádeesky Krisztina)

Zsuzsanna f 1848.

(Majer Józsofné)

Ez ág Gáspárnak leányában Zsuaaannában Majer József

aejébeo Ntánoflen 1348-ban kihalt.

A bont? ágazat nemzékrende imea:

József

t X778- eltt.

(fíalácsy Amm)

r—

József 1801. János Janka.
(Fekete Kata) (Majláth

Kata)

Antal Klára Anna Amália
kit. advarnok (Lukács Imre (Baros László) Lontón

kerül. táhl. ülnök Lontón) (b. Schnnd
f 18S6. ocfc. 29. Frigyes)

(disznóul Horváth
Magdolna)

György 1862.

Jaií Terénybfiu
(Forster r&uHoa)

Gizella. Errfvélbet-
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Ez ágon Antal kir. udvarnok , a Dunán inneni kerületi tábla

ülnöke volt, meghalt 1836. octob. 29-én kora 33. évében. Eltemette-

tett Lonthón a családi sírboltban. Egyetlen fia, G y ö r g y lakik birto-

kán Terénybeo Hont megyéber.

A család czímere— mint följebb a raetszvény mutatja — a paizs

kék udvarában zöld téren fészkén ül ezüst peliikán , fiait melle véré-

vel táplálva, A paizs fölötti sisak koronáján a leírthoz hasonló pelii-

kán látható* Foszladék jobbról aranykék, balról ezüst ^Örö3.

Podhradszky család. (Nemes- podhragyi). Trencsin vár-

megyei régi nemes család. A család törzse Nosk mester 1245-ban

IV. Béla királytól kapta királyi adományban Trencsin megyében Zy-

1 o v földjét , mely id jártával KÍ3- és Nagy-Zylovra oszlott , s ma

Szulov-nak neveztetik. J
)

Nosk mesternek fia volt P a s c a vagy Pascaaius de Zylov , ala-

pítója a Zsidkovszky családnak.

Zílovi Szoboszló, (Zobeslaus de Zylov) nemzé Petra3Íu$i de

Zylov , ez nemzé Jagusíust vagy nagy-zilovi (ma nagy-szulyói)

Jugulinust Bolondócz vagy Beczkó vár várnagyát és kapitányát,

ea Beczkó vár urától a hatalmas Stibor vajdától kapta Todhrágy hely-

séget , mely adományt Zsigmond király is 1395-ben megersített ; *)

mely helység id jártával a többi hason nev helységektli megkü-

lönböztetés végett Nemes-Podhragynak neveztetik. Ettl vette a csa-

lád vezeték- és elnevét,

A XVII. században élt Podhraczky Gáspá/r, kinek nejétl

Emdy Katalintól leánya Katalin Keieesényi Zsigmondné volt.

Trencsin vármegye nemesi összeírásai szerint 3
) következk Írat-

tak össze azon megyében, úgymint

:

1736-ban Nemes-Podhragyon Gr y Ö rg y , Mihály, András
és János; továbbá István Pozsony megyében hivatalánál fogva,

mert í 747-ben a kamaránál mint titkárt olvassuk; — végre Imre
mint katona szintén távol volt.

1748-ban András Ivanóczorj lakott.

1 76S-ban Nemes-Podhragyon laktak Ferencz, I g n á c z és

1 8 1 v á n és ennek fia 1 s t v áisl ; továbbá Mihály három fiával ugy-

min t A n d r á s 3 a 1 . Jánossal és Györgyei, valamin fc idsb

J
) Podhraczky József közi.

*) Fejér Gr. Cod. dipl.

*) Szontagh Dán. közlése.
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András, két fiával Jánossal és Mihályival, nemkülönben

János, István, György és legifjabb András.

1803-ban Ivanóczon találjuk Andrást, és fiait Andrást,
Jánost és Józsefet és ugyanott egy másik Jánost, — Nemes-

Podhragyon István, András, kinek fiai Mihály, Pál, Ká-
roly; nemkülönben Mihály utóda György három fiával u. m.

Istvánnal, Györgygyei és Jánossal.

Í837ben Ivanóczon laktak Andrásnak örökösei András, Já-

nos és József, valamint Jánosnak örökösei nóvszerint ifjabb

János és ennek három fia u. m. legifjabb János György és

András. — Nemes Podhragyon székeltek István és Andrásnak

örökösei Pál és Károly, továbbá György és ennek fia ifjabb

György mint Mihálynak örökösei.

Ezek közül az 1768 ban Nemes-Podhragyon székelt idsb A nd-

rás nejével Cservenanovszky Annával következ családfát alkotott:

ldósb András
1768. Ns-Fodhragyon

(Cservenanovszky Auna)
1

~
János

szül. 1732. f 1793.

leköltözött

(Kuisik llona>

11. András
máskép Voíáíer

szül. 1772. aug. 20.

Nógrádban lakott

(Németh Erzse)

—

,

Mihály
Podhragyon lak.

k
- A

István János
szül. 1799. sz. 1804.

aug. 10. sept. 6.

Pál Ferencz
sz. 1815. tss. 1818.

deo. 7. octob. 3.

A táblázat élén álló Andrásm** fia János si fészkébl Nemes-

Podhragyból az alsóbb vidékre költözött. Fia II. And rás, ki más-

kép Vozá te r-nek neveztetett, Nógrád megyében Trázs helységben

lakott. Ennek a táblán álló négy fia Nógrád vármegyétl 1839-ben ne-

mesi bizonyítványt nyert. 3
)

A Trencsin megyei nemesi összeírásban azon Andrásnak , kit

1803-ban három fiával Mihály, Pál és Károlyijai Nemes-

Podhragjon találunk, egyik származati ága igy áll

:

Mífcyei jegyzkönyv 1204. sz. a.
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András
Podhragvon 1803.

Mihály Pál Károly
Podhragyon 1803. 1803. 1811.

Krassó várm. fügyész

Andor Lajos Vilmos N.
Kx*bs<5 várm. pénzügyi cs. kir. törv. New Yorkban,
levéltárnok fogalmazó széki stgéd

1858. ügyvéd 1858. 1858.

Az e táblán álló Károly Krassó vármegyébe költözve, ott me-

gyei fügyész lön, és 1811. aug. 12-én Trencsin vármegyétl nemes-

ségérl bizonyítványt kapván , azt Krassó vármegyében 1811. sept.

26 án kihirdettette. Fiai közül Andor elbb megyei levéltárnok volt,

1 858-ban ügyvéd, Lajos pénzügyi fogalmazó, Vilmos törvényszéki

tiszt 1858-ban, és a negyedik fiu Amerikába költözött.

A család azon ágaiból, melyek si fészkeikbl kiköltöztek, Ko-

márom megyei Udvardon 1795.január 18-án született József; 1816.

óta hosszú ideig a m. kir. udv. kamara számvevi osztályánál hivatal*

nok, jelenleg nyugalomban, magyar akad. rendes tag, a történelmi iro-

dalom mvelésérl ismeretes férfiú.

Podhraezky Mihály kegyes rendi 180 l-ben Podolinban colle-

giumi rector volt.

A protestáns egyházi pályán ismeretes János modori szüle-

tés, ki 1782-ben, Wittebergben tanult, 2
) 1784-ben Szeniczen evang.

lelkész, utóbb 1817-ben Nyitrára áthelyezve. Tán ennek fia, ki 1862-ig

a pesti szláv ajkú evang. egyház lelkésze volt.

A család czímere négyfelé osztott paizs, az 1. és 4-ik kék udvar-

ban arany koronán fehér galamb áll , repülésre emelt szárnyakkal; a

2-ik és 3-ik vörös udvarban arany koronán férfi kar könyököl , kivont

kardot tartva. A kard fölött félhold , alatta arany csillag ragyog. A
paizs fölötti sisak koronáján szintén a könyökl kar látszik a kivont

karddal, és a félhold és csillag. A paizs körül szokásos foszladék hul-

lámzik le.

Podhragyay család. (Nemes-podhragyai). Trencsin vár-

megyei eredet, és valószínleg a Podhradszky családdal egy törzsbl

ered, legalább nevét ez is Nemes Podhragy helységrl vette.

1588. köri élt Podhragyay István, kinek neje Ozoróczy Fru-

*) Magyar írók, életrajz gyjt. I, 868.

*) Bartholomaeides Memória Ungarorum. 281.
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zsina volt , ugyan ez idtfben élt Podhragyay János, kinek nejétl

Borsiczky Annától ílai Gáspár ós Zsigmond voltak.

1720-ban élt Podhragyay István, kinek neje Ooakay Éva volt.

A Trencsin vármegyei nemesi összeírások szerint 1736-ban N.-

Podhragyon laktak Podhragyay Ádám 3 testvére Imre, Márton,
Mihály, István, Miklós, Ferenoz, két György, négy

János és ifjabb Ádám.
1748-ban már csak az Ivanóczon lakozott Ferenczet és

Andrást találjuk Podhragyay néven beírva, mert ezután a csa-

lád leginkább K o z i c s néven neveztetett , és ezen éven túl Trencsin

megye Összeírásai csak nemes-podhragyai K o z i c 8 családnevet is-

mernek. Lásd ezeket Kozics családnév alatt e munka VI. kötet 426

—429. lap.

Azonban némely kiszármazott ágazatok megtarták továbbá is,

st mostanig a Podhragyay nevezetet. Ilyen Ádámnak következ

ágazata

:

Ádám
Treiicsinben 1747 .

István

Trencsin ben 1747. 1738.

Ádám
Trencsinben

1768.

Márton
Trencsinben 1768.

(Blaskó Éva
1803. özvegy)

III. Ádám
szül. 1782, sept. 12.

Nagy-Oroszjban lak. 1834.

Ádám Ferencz Pál

1834. 1834. 1834

András
Podhragyon lak.

A táblázaton álló Márton a 1768. évi Trencsin megyei nemesi

összeírásokban be van iktatva; 1808. máj. 16-án özvegye Blasko Eva

fiai részére Trencsin vármegyétl nemesi bizonyítványt nyert.

II. Ádám szül. 1782. sept. j2-én, mint mészáros Nemes-Pod-

hragyról kiköltözvén , elbb Hont megyei Vecze helységben tele-

pedett meg. s Trencsin megyei nemesi bizonyítványát 1815. jun. 7-én

Hont vármegye eltt hirdetteté ki: utóbb Nagy-Oroszi helységbe té-

vén át lakását, nemességét fiai részére Nógrád megye eltt 1834. april.

12 én hirdetteté ki, ')

Fiai közül egyik Prencsfaluban vendégfogadói korcsmáros.

a
) Megy«i jegyzkönyv 689 sz. a.
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Egy másik ágazatnak , mely szintén a Podhragyay nevet tartá

meg, leszármazása következ:

János
(1. N. N.

2. Olasz Kata) ——
"i

1-töl Ignacz 2-tól Mária Anna István József

TggT gittz (Rados) ££3 (GéczySkóii)

r
~i£ '

,

J
,

(Tóthné) Erzsi 1862. József
(Majerszky Ferencz iCsizmazia

Horpácson) Vincentia)

~Matild
t

József. Berta. Zsigmond.
+

A család czímere a paizs kék udvarában ágaskodó oroszlán , els

jobb lábával kivont kardot tartva. A paizs fölötti sisak koronájából

szintén a leírthoz hasonló oroszlán emelkedik ki. Foszladék jobbról

aranykék, balról ezüstvörös.

Podinaniczky család. (Podm&níni és aszódi, báró). A Pod-

maniczkyak — vagy mint legrégebben neveztettek : Podmanin i-

ek Trenosin vármegye egy legrégibb törzs-családa, mely nevét azon

megyében a Vagh-Besztercze szomszédságában fekv Podmanin
helységtl nyerte. A család sei a XIV. század végén még a vagh-

beszterczei vár dárdás rségéhez tartoztak , különben mint akkor már

nemesek. E szolgálattól , mely az oklevélben servitiura unius hastae

néven fordul el, 1399-ben Zsigmond király által mentettek fel , és

kiváltság-levelöket az akkori vágbeszte rezei kapitánytól Zandivoj-
tól is *) kikapták.

Alig negyven év múlva a család már kezdett azon polozra emel-

kedni, mely jövendje nagyságát megalapítá. Podmaniczky Antal és

vérsége Albert királytól a vágh-beszterczei várra és uradalomra, mély-

hez Podmanin is száraítatott , nyert királyi adományt. Két év múlva

( 1 440-ben) pedig Antalnak üa II. L á s z l ó Lucska, Fekete-Kosztelccz,

és Vrch-Tepla helységekben Klobusiczky László és Miklóssal I. Ulászló

király adomány-levele mellett nyert beiktatást.

1450-ben Podmaniczky II. László és vére a vagbeszterczei

várra ismét megersít adományt nyert; 1458-ban pedig a Vágh-

') Latinul „de Podmani a.'*

V) Szontagh Dán. közi.
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fieazterczétl külön álló Vrch-Tepla éa Precsin helységre nczvc is

megersítést kap.

1466-ban nevezett II. László Hatne helységben, hol családja

s birtokos volt, azon részt is, mely Hatney György örökségéhez tar-

tozott , ettl 500 fban Proszne helységgel együtt zálog-czímen sze-

rezte meg. László 1471-ben a királyi jog hozzáadásával is (adjecto

ju re regio) ismét megujjitó kir. adományt vitt Mátyás királytól a vág-

beszterozei jószágokra és ezen megersít adomány-levelében megem-

lítetnek érdemei is , melyeket még a néhai beszterczei gróf Hunyadi

László oldala mellett szerzett magának , emlékezetben tartván azt is,

hogy a királyt szükségében 1200 ftal segítette. De Podrnaniczky II.

László érdemei itt sem értek véget , mert midn a korláthki vár ura

kezdé azon vidéken dúlásait , azon vár és a benne lev latrok — mint

az okmány nevezi — megvívására 1473-ban Mátyás király Podrna-

niczky Lászlót bízta meg , és ez okból Pozsony városának komoly pa-

rancsot irt, hogy az a kitett czélra ágyukat, ács mestereket, és más

vívó szereket küldjön László részére. *) 1482-ben II. László vé-

rével együtt beiktattatott a hitniki birtokba, melynek ellene mondott

Podrnaniczky I. Bálás özvegye Svid rigai Dorottya.

II. Lászlónak, ki 1494-ben nejét gúthi Országh Ilonát Özvegyen

hagyta. *) négy gyermeke maradt , úgymint II. J á n o s , I. I s t v á n,

I. Mihály és Anna gergelylaki Buzlay László hitvese. Mieltt

ezen három ütéstvérrl szólanánk, meg kell említenünk , hogy már

Podrnaniczky Antal korában élt s hihetleg annak testvére volt

:

Podrnaniczky I. L á s z 1 ó is, kinek gyermekei voltak I. János,

II. Bálás, G-yorgy, Zsófia Kuzalka Ulászló neje és Márta,
kinek férje nevét nem ismerjük,

Ezek közül csak II. Bal ás ró 1 és Mártáról jegyezhetünk

meg annyit, miszerint 1495-ben M á r t a és fia N. László Podrnaniczky

11. Balástól leány-negyedet kaptak. II. Balásnak maradt fia IV.

László, ennek IV. János, kirl alább lesz emlékezet.

II. Balással majdnem egykorban élt. L Bálás, ki— némely kö-

rülmények szerint úgy látszik— Antalnak fia volt Mátyás király alatt

mint derék vitéz tnt fel t
1465-ben oltalmazta Nagy-Szombatot

Svehla ellen. 1469-ben a nyitrai káptalan által a hriosóozi vár birto-

«) Teleki, Hunyadiak kora XI. 505. - Lásd róla oklevelet 1488. évrli

Kaprínai Mas. B. tomo 50. pag. 89
2
) Els neje Gálszécliy Magdolna lett volna, Buday Hist. lex. III. 122,

lapja szerint Országh Ilona volt neje, és 1494-ben lett Özvegye.
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kába iktattatott Meghalt 1482. év eltt, mert a nevezett évben már

második neje Svidrigal Dorottya tiltakozott testvérének II. Lászlónak

a hliniki birtokba történt iktatása ellen. Els neje ledniczi Bjelik Ven-

czel leánya volt, kivel a ledniczi vár birtokába jutott. Egy fia volt III.

L á s z 1 ó , ki máskép V a c z 1 a v-nak is neveztetett , s ki 1508-ban si

precsin-lebotkai birtokát II. János unoka bátyjának 125 frt felfize-

téssel cserébe adta az attól kapott si Pretsin helységért. Benne ága

— úgy látszik — kihalt.

A mi már II. László utódait illeti, ezek közül.

II. János már 1505-ben mint fkamarás mester irta alá az

1505. évi rákosi országgylés végzeményét. *) 1510— 1514-ig a po-

zsonyi fispánságban találjuk. 2
) Ugy látszik ez utóbbi évet nem is

élte túl , ha csak nem azon János is, kit 1526-ban fkomornok

mesternek olvasunk. 3
) Neje szintén gúthi Ország Mihály nádor

leánya Borbála volt ; *) egyetlen leánya Margit Zokoly Jánosné

volt. Megemlíthetjük még II. Jánosról, hogy Mihály és István
testvéreivel együtt 1492-ben Drjeno, 1507-ben Bolessó helységet

nyerte kir. adományban.

I. I s t v á n ki papi pályára szentelte életét , az emiitetteken kí-

vül 1496-ban Mihály testvérével a zay-ugróczi erdk birtokába iktat-

tatott. Már 1505-ben nyitrai püspök volt , és mint ilyen irta alá az

azon évi rákosi országgylési végzeményt A mohácsi vészt szerencsé*

sen túlélve, Szapolyay pártjára állt és azt 1526-ban esztergám! érsek

nem létében megkoronázta. De — úgy látszik — szive inkább I. Fer-

dinándhoz vonzott, már 1527. jul. 29-én ez utóbbinak híve volt, midn
attól ez napon kelt levélben János megkoronázásáért bocsánatot nyert,

és azon évi nov. 3-án eme királyt is hasonlóan megkoronázás A re-

formáció nála is fogékony elmére találván, az uj tannak is követje

lett, s ez az oka, hogy nevét a nyitrai püspök névsorában csak 1528 ig

találjuk,
6
) holott még élt , és utódául csak 1534-ben lett Thurzó

') Kovachicli Supplern. ad vestigia Comitiorum II. 333.

*) Lendvay M. Catalogus Comitum C. Posoa. Ms. - Lehoczky hibásan

ez évekre másokat nevez.

*) Jászay M. nemz. napjai 126.

*) Nejéül egy táblázaton Lévai Cheh Borbálát is találom, de a

Cheh család táblázata e nt nem ismeri, és igy aligha nem tévedés
s
) Pray Specimen Hierarchiáé H. I. 371., mely szerint csak a kisebb egy-

házi rendeket birta , s nem akarván áldozó pappá fbiszenteltetni , ez októl lett

volna Luther híve.
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Ferencz. í529-ben Kemencsán helységet kapta kir. adományban. ')

Oda hagyván a püspökséget , megnsült , els neje szedliczi Kosztka

Miklós leánya Borbála, második neje gr. Zrínyi Miklós leánya Ka-
talin volt. 1564-ben Árva vármegye fispánja, 1566-ban f élelme-

zési biztos volt; élt 1569. évig. 2
) Nincs reá határozott adatunk, de én

hajlandó vagyok hinni , hogy ezen István utódaitól származott a

mostis virágzó aszódi báró Podmaniozkyak ágazata.

Istvánnak harmadik testvére volt Mihály, kirl hogy testvé-

reivel 1492., 1496. 1507-ben adományt nyert, már említettem; 1518-

ban is azok sorában állott , kik országgylésiíeg a Morvaországból

beüt pártosok megzabolázására küldetett. 3
) 1520-ban már a királyi

udvarnokok kapitányául olvassuk. Részt vett 1526-ban a mohácsi üt-

közetben is , és ott el is esett. Nejétl Tarozay Katalintól gyermekei

maradtak .-Rafael, III. János, Katalin elbb Élefánty Mihály

utóbb Guaich Miklós neje, Sára budetini Szúnyog Mózsesné, és

Anna zábláthi Hrussó Jánosné.

A foijehbi két testvér III. János és Rafael a mohácsi vészre

következett szomorú idszakban történelmi szerepet játszottak. Mind
ketten határozottan a nemzeti párton János király hívei valának, de

egyszersmind ez lehetett oka, hogy a másik királyi párt hatalma te-

rületén fekv javaik folytonos háborgatásoknak kitéve , dúlattak és

koboztattak, fleg miután a Podmaniczkyak ellensége Serédy Gáspár

mint Magyarország fels részeinek parancsnoka 1527-ben I. Ferdinánd

király részéri parancsot nyert , a János király hívei jószágainak el-

foglalásaira. Serédy Gáspár testvérével Györgygyei a nyert hatalom-

mal haszonles önérdekeiben , mint az ellene támadt perek eléggé ta-

núsítják
,
— túlságosan visszaélt , kivált pedig a két testvér Podma>

niczky javait illetleg , zte hatalmas foglalásait. — Ugyanis Serédy

György a Podmaniczky két testvérnek anyjával Tarczay Katalinnal a

makoviozai vár és budaméri kúriát közösen birván , ezeket a Podma-

niczkyaktól erhatalommal elfoglalta ; mely sérelmek a nevezett test-

véreket utóbb szenvedélyes vis3zatorlásokra és törvénytelenségekre

ragadták. Mert noha ezen veszteségeiket János király már 1531-ben

igyekezett Podmaniczky híveinek pótolni az által , hogy nékiek az irt

évben Fejér megyében a Móré Lászlótól elvett Palota várát királyi

*) Kaprinai Mss. B, tomo LVII. pag. 166.
2
) „Igen megaggott vénségben" írja Budai Polg. lex. 111. 124.-°3»

a
) 1518 : 7. torv. czikk.
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adományban adta ; mégis az akkori anarchicus viszonyok a két test-

vért oda ragadták, hogy hatalmas kénynrak ként ]
) hatalmaskodásaikat

és törvénytelenségeiket kivált a Vágvölgyén nagy mértékben folytat-

ták. III. János Sambokrét várát foglalta el , és onnan pusztított, mi-

ért 1536-ban már Bars várraegye fölkelés utján utasíttatott megfé-

kezésére. Nem használt semmit; utóbb is a folytonos panaszok az or-

szággylés szigorú közbeszólását eredményezték , melynél fogva a két

testvér , még mind ez ideig I. Ferdinánd királynak meg nem hódolva,

ha bizonyos határideig a foglalásokat vissza nem adják és meg nem
hódolnak, htlenségi bélyegen számkivetésre Ítéltettek. 2

) E végzés-

nek következése lett , hogy ók a föltételeket teljesíteni ígérvén , már

1543-ban Ferdinándtól kegyelmet nyertek, és 1545-ben a nagyszom-

bati országgylés 47. törvényozikkében a számzés alól fölmenté , tar-

tozván 15 nap az elfoglalt javakat uraiknak vissza adni. Ez évben —
gy látszik , János meghalt , mint ntlen magtalanul, és javai Ka fá-

éira szállottak. Rafaelrl azonban a panaszok még ezután is tartottak,

az 1546. évi országgylés arra kérte a már megengeszteldött. I. Fer-

dinánd királyt, hogy Nyitra megyében a zerdahelyi várkastélyt, Vesz-

prémben a bakony-ujvárit , Somogyban az ordóit , melyeket Rafael a

följebbi években építtetett, s melyekbl a vidékre hatalmaskodó garáz-

dálkodások tétetnek, rontassa le, és az elragadozott javakat tulajdono-

saiknak adattassa vissza. A zerdahelyi kastély helyett Rafael a kolosi

zárdát al&kkítatoa ersséggé , melyre újra szintén annyi panasz jött,

mint az elbbiekre , 1547-ben tehát a nagyszombati országgylés a

zerdahelyi kastély lerontása iránt is megújította kérelmét a királynál,

ágy mindazáltal , hogy az egyház épségben maradjon. Rafael az áital

kétfelé osztott Trencsin várraegyének 1544-tl kezdve fispánságát

viselte egy részben, mig a másik alsó részben ugyan e méltóságot

Osztrosics János gyakorolta. Rafaelra leggyanúsabb árnyat vett azon

modor, melylyel anyja Tarczay Katalin irányában viseltetett, kit sa-

ját házából kizött , s a miért t az éde3 anyja örökségébl kitagadta

155! -ben, és mindenét leányának Sárának Szunyogh Mózses fele-

ségének hagyta, a ki t magához fogadta. *) Azonban Rafael gyerme-

*) Istvánffy hist. 1685-ki kiadás, pag. 167. — Mednyánszky a Hormayr-
ffele Taschenbuc h-ban költi hévvel aggatja reájok a kararniaféle czíme-

kfct, nem ügyelve az akkori viszonyokra és arra, hogy az effélékrl azon idbl
több nagyjainkat is vádolhatni.

2
) 1542 : 45. törv. ez. pozsonyi orsz gy

») Budai Fer. Hist. lex III. 226.

22
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keinek is hagyott valamit , de Ráfaelnak gyermekei nem maradtak.

Rafael birta Lednicze várat , valamint Sz.-Fejér vármegyében Palota

várát. Lakását rendesen Vág-Beszterczén 1 ártotta. Neje Lomniczy

Janka, Lomniczy Ádám Brunov urának leánya volt. Meghalt Ra-
fael 1558-ban kora 46. évében. Tetemei az alsó súcsi egyházba te-

mettettek, hol a falba illesztett márvány táblán ilyen felirat jelölé

helyét: 1
)

„Conditus hic Raphael Baro Podmaninus heros.

Bistneiae gentis fáma, decusque jacet.

Defunctus placido per mille perieula fato,

Attigit et vitae ter tria lustra 3uae.

Aspera feliéi subeundo proelia Marté,

Fortunáé variis casibus actus erat

Utque animo fortis, magnó fit instar Achiliis,

Terrori Sciticis ceperat esse Gretis.

Horrida quos contra sua dum simul apparat arma,

Mc Mars tunc raperet, mors túlit atra virum,

Quisquis amas fortesque Heroes et arida facta

Dic ; Podmauinii moiliter ossa cubent." 2
)

Az ?dciig elsoroltak bemzékrendi kimutatása következ:

Podmanlczky N

Antal

1438.

tán iesitire László

I. János.

Í

II. László

f 1494.

(1. Gálszéchy Magd.
2. Országh Ilona)

Folyt. hoc. lapon.

11. Bálás
1495.

IV.Ltszló

IV. Janos
1559

György. Zsótía

(Kuzalka
1 Ulászló)

I Bálás

t 1482. elöU
(1. Bielik N;

2. Svidngal Dóra)
i

*
1

111. László
alias Vatílav.

Márta 1495.

(N. N.)

') Lá^:l „Slovenske NovJny" Bécs 1856. 103-ik számában „Podmani-

novei41 czim alatt.

2
) Dolmányi Miklós ,,P o d ra a n i n o v c i

u czim színmve hirdetésében

Podmaníczky Rafael síremlékérl azt írja, hogy annak szobra márványba fa-

r.v a a vág-beszterczei templom Laloldalában látható tót fölirattal, mely szerint

Rafael „u o j t e 1 s 6 szerdája n"' halt meg.
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II. László, f 1494. ftí n% etöbbi lapon.

(l.Gálszécny Magd.
2. Ora/ágh Ilona)

II. János István Mihály Anna
pozsonyi foisp. nyitrai püa[

.

elesett 1525 (Btulayné)
(Országh Bont) t 1570 (Tnrczay Kata)
1 írTÜ^

' U- Koczk* Bora

(Zoka^TáU 2- Zrínyi Kata)

JL
III. János Rafael Kata Sára Anna
ntlen trencsini fóisp (1. Elefánty (Szúnvogh (z&blathi

f 1543. f 1638- * Mihály Mózses) HrussóJános)
(Lomniczy Janka) 2. GusicU Miklós)

Rafaelnek halála után 1559-ben annak magvaszakadtén a ki-

rályi ügyész javait elfoglalá, nem használván semmit özvegyének

Lomniczy Jankának ellenszegülése sem , st igényeitl a perben el-

mozdíttatott a Pudmaniczkyak másik ágazatán lejöv IY\ János, és

igy a vág*beszterczei , hricsói, ledniczi, bicsei , baani és palotai jószá-

gok a királyi fiscusra szálltak, utóbb másoknak adományoztatván.

Ekép letnvén a történelem színpadáról a Podmaniozkyak, szin-

tén egy századig nyomát sem leljük a hasonnev utódoknak , mert.

a Luther tanát elfogadott P. István nyitrai püspöknek két rendbeli

házasságából származott gyermekei az akkori viszonyok közt igényt

sem formálhatva a királyi ügyész által elfoglalt si Örökségekhez, va-

lószínleg mostohább körülmények között széledtek szét, hogy késbb
egy ujabb virágzó ágnak törzsévé válhassanak; a minthogy már a

XVII. század közepén Zólyom megyében Korpona városában látjuk

feltnni a most is virágzó ágazat törzsét : Podmaniczky Gábort, ki

1646-ban a pozsonyi országgylésen mint a nevezett szabad ki r. vá-

ros követe szerepelt, ') és ki ama város levéltára szerint 1654-ben Kor-

ponáoak bírája volt. *) Itt érte a családot egy ujabb csapás, mely sze-

rint a korponai templom elégése alkalmával családi levéltáruk is a lán-

gok martaléka lön. Ugyan ez idben 1670. táján Zólyom megyében ta-

láljuk Podmaniczky An d rást, kinek neje Rákóczy Éva , Rákóczy

Jánosnak Géczy Zsuzsától szül. leánya volt. *) Gábornak hitvese Roz-

nauer Zsuzsanna, már 1672. mart. 28-án özvegy volt Ettl íiai Gá
bor, ki 1676-ban említetik, és Mi hál y *) kinek neje Weszter Do-
rottya volt , s kivel következ családfát alkotott

:

*) História diplomatica de statu Religionis Evang. 1710.

*) Xisnyánszky História L. R. Cívítatie Horpona. Kézirat az Akadémiánál.

*) Mihálynak testvére vagy fia lehetett Podmaniczky György, ki Nóg-
rád meg) ében az 1755. évi nem** összeírásban a jövevények sorában olvasható.

*J "Wagner, Tab. geneal. Mss.
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I. tábla.

Gábor
1654.

(Roznauer Zsuzsi)

I. Mihály
(Weszter Dorottya)

'

1. Jánost 1743.

(OsztroluczkyJud it f 1766 )

Judit
(b. Orczy Lór.)

TI., János
báró

i 1788.

(Kisfaludy
Zsuzsa)

Anna-Mária
f 1803.

(Beleznay M.
. tábornok)

Erzsébet f 1819.

(b. Bujanovszky
Elek tábornok)

László f 1803.

ezredes.

(Radvánszky
Karolina)

József
Bácsi fispán

f 1823.

Zsuzsanna
(pongyeloki Róth

J. ezredes)

1. Sándor
báró f 1786.
(b. Jeszenák
Zsuzsanna )

Folyt. II. táblán.

Amália
f 1821.

(gr. Wartens-
leben Károly)

III. János
(Hodossy
Mária

t 1841 )

Mária
(Radvánszky

Antal)

Zsuzsanna
(Koppéfy
Frigyes)

II. Mihály

f 1860.

(1. gr. Teleky
Janka.

2. Gyürky
Luiza)

László
(lllésy

Magdolna
f 1854.

András

f 1861.

(1. Kubínyi
Rózr

2. GjrüYky
Teréz)

Zsuzsa

f 1843.

(Kosztolá-
nyi József)

Magdolna
(Osztrolucz-

ky Géza)

Klaudia Ödön.
(Vörösmar-
thy J.)

Sarolta. Levente. Jerue.

László
(Sréter

Mária)

Mária.

1-tl Karolina
(b Prónay Gábor)

IIj» tábla.

2-tól Gizella

(Patay Fer.)

Gézn.

I. Sándor, ki az I. táblán

(b. Jeszenák Zsuzsa)

Karolina

t 1830.

(b. Prónay
Gábor)

Teréz

f 1841.

(Szirmay
Ádám)

Ií. Sándor

t 1830.

(gr. Wartensle-
ben F^ára)

Lajos
(b. Prónay Zsófia)

Anna-Mária
f 1817.

Károly f 1833
bányai tanácsos

(1. Cüarpentier Júlia

1 1811.

2. Jánkendorf-Nosticz
Eliza f 1853.)

Ilona, Róza
(König József)

Júlia
(Jósika Miklós)

Eliza

(Majthényi
Péter)

Frigyes
országgyül.

alelnök 1861.

Annin
(f^r. KegUvick

Emma)

Elemér. Béla. Gyula. Eudre.
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A családfán álló í . J á ^ o s nak íiai II. J á n o s és I. S á n d o r

M. Terézia király asszony által a bárók sorába emeltettek, de a bá-

róság csak 1783-ban hirdettetett ki És ez idkorban vette fel a család

az aszódi predikátumot is, holott még utóbb is királyi meghívó le-

velek is a „de eadem" azaz p o d m a n i n i elnévvel jelölték.

II. J á n o s nagy tudományú férfiú, és buzgó protestáns volt, kit

aszódi kastélyában az akkor a besnyi kolostorban lakott Feszler

gyakran felkeresett, s könyvtárát használá. Ennek üai közül

József C3. kir. ta-

nácsos és kamarás , külse-

jére nézve jgényielen
,
pú-

pos hátú, annál inkább

szellemdús férfiú. Liszt

Ferencz zongora hsnek
gyermekkori pártfogója, ki

pesti házánál gyakran hal-

latta mzenéjét. 1815-ben

Parisba mint követ külde-

tett a számoltató bizott-

mányhoz , ez alkalommal

Podm. József egy rend-

jelt kér, hogy ill díszszel

léphessen fel az angol , o-

rósz
,
porosz, stb. követek

közt, de ez megtagadtatott ; utóbb vissza érkezvén, megkapta a Lipót-

rend nagy keresztjét, miután már más udvaroktól is kapott rendjele-

ket: de ekkor már nem fogadta el a rendjelt, aszódi jobbágyaim közt

— úgymond — nincs szükség üres diszjetre. József a dániai kir. Da-

nebrog rend közepkeresztese is volt, egyszersmind Bács-Bodrog megye

fispánja. Meghalt magtalanul Pesten 1823. május íl-én kora 08.

évében ; eltemettetett Aszódon. Testvére

László ezredes volt. Meghalt i 803-ban Ennek Radváí;"?ky

Karolinától két leánya és négy 13a maradt, úgymint IV. J ános, ki-

nek két leánvát a táblázat mutatja; — Mihály, ki 1860-ban halt

meg, öt gyermeket hagyván maga után ;
— í I. L á s z 1 ó

,
gyermekei

szintén a táblán láthatók, s végre András (f 1861.) gyermekei szin-

tén a táblán láthatók.

II. Jánosnak másik Ja I. Sándor különös kedveilje volta

szépmüvészeteknek , melyre tömérdek pénzt áldozott
3
s a mint errl
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hátrahagyott érem , kép s aozél-raetszvény gyjteményei tanúskod-

nak. volt els pártfogója a híres Mányoky fcstésznek , kinek több

képe gazdagító a Podmaniozky család képtárát. Meghalt 1786-ban.

NejétÓi báró Jeszenák Zsuzsannától üt gyermeke maradt, úgymint:

1. Karolina b. Prónay Gáborné , meghalt 1830-ban.

2. T e r é z i a Szirmay Adámné, meghalt ISI! -ben.

3. II. Sándor meghalt 1830-ban. Nejétl gróf Warfcíusleben

Klárától íia Lajos, kinek báró Prónay Zsóilátó! gyermekei Ilona
és Róza Kónig Józseféé.

4. Anna-Mária meghalt 1817-ben.

5. Károly szabadelv férfiú, az orvosi és bányászati tudomá-

nyok nagy kedvelje, egy ideig a kir. kincstárnál bányászati tanácsos,

és a danántúli úgost, evang, egyházkerület felügyelje, meghalt 1833.

sept 2i-én. Els neje Charpentier Júlia meghalt 181 i-ben, a második

Jánkendorf-Nosztiez Eliza, ki 1853-ban halt meg. Gyermekei:

a) Júlia, szellemdús hölgy, nevét szépirodalmunkban is öro-

kíté, neje báró Jósika Miklós egyik legjelesb regényírónknak. Jelen-

leg Brüsszelben.

b) Eliza Majt hényi Péter hitvese.

o) Frigyes (azüí. 1824.) a politikai pályán egyike legszaba-

dabb eív mágnásainknak , 1861. évi országgylésen a képviselház

alelnöke volt. Az irodalmi téren részint utazási leírása, részint kedves

olvasata regényei által szerzett érdemeket, és 1859-ben a m. akadémia

tagjául választatott.

d) A r m i n , 1861 ben Pest vármegye egyik választott szolga-

birája. Nejétl gróf Keglevich Emmától gyermekei E 1 e ni é r , B é 1 a,

Gyula és E n d r e.

A család törzsbirtoka jelenleg Pest megyei Aszód; ezíraerök,

— mint följebb a metszvény mutatja — függlegesen kétfelé osztott

paizs, alul egy gúla alakú osztáíylyal , melynek ezüst udvarában zöld

téren pánczé!o9, sisakos vitéz áll, jobb kezével kivont kardot, a balban

levágott törökfejet tartva; a baloldali arany udvarban koroaás cgyfej

fekete sas látható kiterjesztett szárnyakkal. A paizs fölött bárói ko-

rona , és a fölött három koronás sisak áll , melyek közül a jobb oldali-

ból a leírthoz hasonló pánczéíos vitéz emelkedik ki ; a középsn két

kiterjesztett sasszárny van, a baloldalin három strucztoll leng. A sisa-

kokról bhullámzó füszladék vörösezüst, és aranyfekete; a paizst két

oJdairoj két egyszarvú tartju.
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Fodoliiiczky család. Zemplin vármegye czímerleveles ne-

mes családai sorában áll. ')

Poffá család. Zemplin vármegyében Legénye helységben a

Legényey család után Örökösödött, de szintén kihalt. *)

Pogány család. (Csebi). E család Zala vármegyei eredet 3
);

bölcsje Enyere nev falu , mely ma már legalább e néven magára

nem létezik. *) Okiratilag ismeretes törzse Herczegb. kirl a fen-

maradt adatok nyomán csak annyi bizonyos , hogy enyerei neme?
ember volt (nobilis de Enyereh) s IV. Béla király idejében élt.

5)Her-

czegnek fia volt Imre, Imrének András, ennek Péter, ezé

István; sez István az ,
kit az okiratok legelször említenek Po-

gány melléknévvel, deCheb, s ki 1379— 1400. között élt.

A család I. Imrétl számítva két szá/.adon át keresztül a dunán-

túli részeken s egy ideig Horvátországban virágzott. A XVI. száza d-

!

) Szirmay C Kemplin not. top. llo.

Ó Ugyanott 267.
8
) E család történeti és nemzékrendi itt következ ismertetése egészen

Szilágyi István m.-szigeti igazgató tanár ur mve, melyet alapos és birálaios ki-

dolgozásánál fogva jónak véltem némi csekély pótlásaim betoldása mellett a

maga valóságában köziem, jegyzeteivel együtt, melyeket szerzje nevének ktízdó

betjével kívántam megjelölni.
4
) Fényes Geographiája említi Totöstjsez bizonyosan a régi T t ö »*

Enyere. De volt még Egyházas- Enyere, ésTeremes- Snyere
is. — S&.

5
) A mi Lehoczky Stemmatcgraphiája II. része , 2. szakaszában 307. lap-

ján HerczegLri iratik, hogy t i. C o m e s B e 1 a e IV. in D a 1 m a t i a,

1238. lett volva, az semmi okirattal igazolva nincs. Valószín, hogy ezt csa-

ládi hagyományok nyomán vette fel : de e2er a példa rá. hocry az ételeknek csak

ott lebet és szabad hitelt adni , h hol azokat hiteles okmányok igazolják. Tény,

hogy ily nem igazolható hagyományokkal igen sok család bir s ez &Sóí a Po-

gány családot sem lehet kivenni. Nagy sensatiót okozott a családban, kivált a

XVII. század közepén a Kerczeg nev. mert nem tudván, hogy az kereszt-
név, egész ert rá fordítottak, kivált a dunántúliak , hogy valamely ber-
ezegi rangú férfiúhoz kapcsoljak a leszárraazaát. A családi irományok közt

több üy töredék genealógia van 1650 60- tájáról, e azok mindenike az U j i a-

k y-aktóí hozza le a családot, mint a XV. században köztudomás szerint hejrezegi

méltósággal diszlett férfiaktól. íme egypár curiosuraképen '

Í

Mik lós , í :

Lórincz iDénp. kamara.
\Z«ig»«oud

Zsigmond V*S
? T^'iiT J(F?angepán N.) P**" k '

tanáloja. Nje I ö r
/ kapit.

Kerecsényi N)
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ban szakadt ki belle egy ifjabb ág/a Menyhárt ága, mely a mára*

marosi jószágokat kapván osztályrészül , alkotá a.tiszai ágazatot. Ez

alapon , a XVI. századtól kezdvén, meg lesz különböztetve a leszár-

maztatásban a dunameliéki és íisza melléki vonal.

L I m t é t , mint Herczegnek egy fiát említik az okiratok. Els

feltnése 1273-ra esik , azon csaták egyikében , melyet IV. László ki-

rály a cseh Otokár ellen viselt , ki Magyarországnak Ausztriával ha-

táros széleit pusztította. Imre azon sereghez tartozott, melyet Henrik

bán fia Jáuos gróf vezetett , s melynek különösb feladata volt a sop-

roni végeket oltalmazni. J
) E hadjáratban maga László is jelen volt,

mert az 1279-ben kelt adomány-levél azt tartja, hogy Imre mester,

noha e csatában maga is keményen megsebesült, mégis az ellenség kö-

zül egy vitézt foglyul vitt a király elébe. E.vitézség jutalmául László

király Imrének (s vele együtt Dénes mesternek Tamás gróf fiának

közösen) ajándékozza Zala vármegyében Apsa földét, kivévén (exi-

mendo) azt elbb Zalavár hatósága alól , mint puszta helyet. A bir-

tokba iktatást a veszprémi káptalan teljesítette még azon évben ; a

megosztást pedig az adományosok között a türjoi convent szintén

1279- ben. l
) Midn fiai számára I. Károly ugyan ez adományt 1324-

ben megersítette: akkor már Coro esnek czimeztetik Imre, de hová

2. Ujiaki Miklós
herczeg

Dénes )zsigmond
Imre 1480.

(Bánd N)

Egy másík igy ír :

k

Zsigmond i

amisit nomen )

Ujlaky et inve- }
nit nomen Pogány f

Ezekry czélozoít bizonyosan Lehoczky i. m. 308. lapján. Nem mond rá

semmit. De mi egy tekintettel láthatjuk a badarságot. A család 'leszármazásának,

tisztába hozatala köri legtöbb érdeme van V. Pogány Ádám egykor híres

ügyvédnek, ki a legnagyobb szorgalommal dolgozott rajta, hogy felderítse azon

homályt, melyet a régibb idben készült curiosa deductiók elidéztek, Lehoczki-

ról ki keil mondanom, hogy a mt összeírt, az mer zavar, ráfogás, s miket

használni ravatalán lehetetlen. Az itt közlött szárraazati táblák magokbóí aa

elttem fekv6 családi levelekbl (félj ül a hatszázon) vannak közvetlenül egybe-

állítva. Azon évszámok, melyek az egyes nevekhez vannak ragasztva, azon ok-

ir&Jok évei, melyekben ezek elejének ; a többek kozl az illetre nézve els és

utolsó óvüek jegyeztetvén fel csupán. Ez oklevelek Máramaros megyei Ú r m e-

z 6 n , mint a os&lád törzshelyén ií. Pogány K'Ároly utódainál riztetnek. — Sz.

r
) Eiu] ékezik e hadjáratról Kézai Simon , lásd Szabó Károly kiadásában

$0, \np. — Fejér CW. diplom. tomo V. vol. 2. pag. 117- közölve az oklevél: — Sz

*) Fejér Gy. Cod. dipl. tomo V. vol. % \u 49%. közölve az oklevél Corni-

dc«? gyüjíeménvébl, némi hibákkal (Heroscus c- h. Herczeg). A családi iratok

közt hiteles másolatban találtatik. — S*.
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való comes (ispán) lett legyen , arról semmi adat nem találtatik.
3
)

Mivel azonban ez adomány-megersítést uem ó*
, hanem fiai kérték

;

valószín, hogy ekkor már nem élt.

I. Imrének , mint a tábla mutatja , négy fia volt : I. M i k 1 ó s
,

I.

Tamás, [.András és I. István; ezek közül Miklós magnóikul

meghalván , a három u-

tóbbt terjeszté továbbá

családot.

Miklós és Ta-

más 1324-ben nyerik

Károly királytól az Ap-

aáról szóló adomány

megersítését, bele fog-

lalván oda II. Istvánt

is ,az András fiát ; de L
Istvánról szó sincs, mi

annak jele , hogy ekkor

már sem András , sem

1. István nem éltek. I.

M i k l ó b kivált azért

is emlékezetes a család

történetében , mert 6

eszközölt ennek czímert

I. Károly királytól 1326-

ban. Az okiratok szerint

a czmier egy arany só-

lyom , kiterjesztett szarvakkal, szárnya alatt arany lóher, csrében

zöld galy, arany lombakkal. 3
) A családnak ma is ez a czímere.

') Lekoczk v CouiesZewriniensis- nek írja, de minden alap nél-

kül. Valószín , hogy a Pogány név titán indult ; de tudni kell, hogy létezik

a magyar földön más Pogány család is, (a n a g y-k lopotivai, lásd eU)
y

a szóban lévótöl egészen különböz, mely a Hunt-Páznán nembl származik : s

míg emez (t i. a csehi) még csak 1400. táján veszi fel deEnyere, deCseb
mellé a Pogány vezeték-nevét : amaz már 1330-ban világosan Pogány de gé-

nére H -Páznán nevet visel, s Erdélyben lakik, mint ezt a koloeraonosiori kon-

vent levéltárában hiteles okmányok igazolják. S én azt hiszem, már a szomszéd-

ságnál fogva is, hogy a Lehoczky P. í m r é j e ezek közül való, valamint az az

István is, kit ugyan csak Pray után csicsói várnagynak ir, — Sz.

*) ,,Falco aureus, habens distentas alaa, sub quibus fólia deaurata in roo-

dum herbae 1 u h e r e dictae pendeut, cujus falconis in naao víridis ramusculus

erectus txistit , fólia habens aurea. 1* Az okmány eredetije a vasvári káptalanban.
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I. István Károly alatt harczoiva a piliskel vár alatt esett el,
}

)

azon csaták folyamában , melyet Károly király az osztrákokkal viselt.

Nevezrtes I. István azért is , mert ö egy mellékágnak lett alapítója,

mely következ század alatt Filemen név alatt virágzott , s mint

alább látni fogjuk, I. Mátyás király uralkodása alatt halt ki.

Tamás az okiratok szerint az enyerei határból kikapván osz-

tályrészét, ott telepítést eszközlött , mely olykor TötÖs-Enyeré-
nek , néha alapítójáról Tamásfal vának is neveztetest a XV. szá-

zad folyása alatt

1328-ban , ugyancsak Miklós és Tamás, s velk együtt a

már nem él András fiai IL István és I. Pé t e r nyerik Zala vár-

raegyében Csébet részint magok, részint bátyjaik érdemiért. Ily ér-

demül említtetik fel névszerint I. Istvánnak és II. Imrének
András (Iának halála , amazé a piliskei már említett csatában , ezé a

Stilfrid osztrák határszéli várnál trtént ütközetben. 2
) Ez adomány

folytán I. P é t e r t az iratok már Csebi melléknévvel is emlí-

tik (1379.).

* I. Tamásnak L ri n c z volt fia. özvegyérl mint élrl van em-

lékezet 1410-ben.

I. András fiai közül csak I. Péter terjeszté tovább a családot;

fiai voltak III. István, II. András és I. Jakab, kikrl 1379-ben,

mint már élkrl van emlékezet, mint csebi lakosokról , mert némely

jobbágyaik ügyében az kértökre akkor rendel vizsgálatot Zichi Elek

mester, Jakabnak fia zalai alispán, in persona Stephani condam vajvo-

dae Transylvaniae et Comitis Comitatus Zaladiensis.

III. István nagy nevezetesség személy a családban. az, ki

elször Pogán y-nak neveztetik, s e szerint alapítója a család nevé-

nek, í 396-ban találtatik legelsben e néven nevezve. 1400-ban Ma-
gister néven j elé. 1400-ban ugyan csak nagy pere van az I. Ist-

ván maradékaival, kik ekkor már Filemenek, részt követelnek ma-

goknak Enyerébl , Monyorókerekböl 03 Harkalból. Mikép jutott az I.

András ága e két utóbbi helynek birtokába: nincs rá adat; de a meny-

nyiben mindkét birtok a Salamon nemzetségé volt : alkalmasint ál-

') E piliskei csatáról évkönyveinkben nem olvastam, s így az évszámot

nem határozhatom meg. — Sz.

*) £ Stilfrid melletti ütközet 1328. július hava els felében történhetett

;

meri a Mária Magdolna ünnepe eltti kedden költ királyi adomány e hadjárat*- *

praesens exercitns nak nevezi. — Sz.



litható, hogy valamelyik Enyémnek neje hozta magával ; s igy bár az

eddigiek közül felesége egyiknek sincs följegyezve : valószín, hogy

alkalmasínt András házasodott a nagyhír és gazdag nemzetség

közé, a ez úton jutottak e helyek az egyenes leszármazása III. István

birtokába. — 1405-ben a Filemenek Cséb iránt is követelést formál-

tak, s miután az ügy bíróilag eldöntetett : István még azon évben res-

tatuáltatta magát.

II. András és I. Jakabnak nem voltak maradékai.

Lrincznek I. Pál fia él 1410 ben, ki ellen s még élÖ özvegy

anyja ellen, ki , mint az iratok után gyaníthatni a szenterzsébeti Tér-

jék családból származott, III. István hatalmaskodás! pert folytatott E
Pálról nem lévén többé emlékezet, valószínnek látszik, hogy benne a

Tamás ága kihalt.

III. Jstvannak négy fia maradt : II. Péter, IV. István, II.

Jakab és I. György. Ezek közül I?tván és György,— úgy látszik,

utódok nélkül multak ki. Rólok 1427-ben van utószor emlékezet,

midn Jakabbal egyesülten panaszolnak Zala vármegye elótt , hogy

Péter ámbár csak negyed illette volna az atyai örökségbl, mégis

többet bír annyinál , s azért a kapornak i konvent által t, nejét s fiait

idéztetik.

II. Jakabnak egy fia említtetik Sebestyén 1437-ben , mi-

dn Péter , ennek fiai Jakab és Sebestyén a Filemen ágbeliek ellen

vizsgálatot tartatnak , mivel ezek az Apsa földi erdbl erszakosan

fákat vágattak ki 8 azokat elhordatták. Sebestyén nem terjesztette to-

vább a családot. ')

IL Péter a fenmaradt iratok szerint igen tevékeny tagja volt

a családnak. 1415-ben szenterzsébeti Rufus Miklóssal együtt alispán-

ságot viselt Zala vármegyében. Fenn van kettejökhöz szóló egy levele

Jánosnak, Gersei Pet fiának, Zala megye fispánjának 1415-bl, mely-

ben meghagyja nekiek , hogy Rugach Péter fiait Domokost és Deme-

tert, Myseeri Dénes át Miklóst a jelen táborozásnál fogva semmiké-

pen ne merjék háborgatni. Felesége Katalin volt, nem tudni mely csa-

') Lehoczky id. m. 307. lapjéx II. Jakabról, kit 6 tetemes hibával I.

András fiának ir, azt mondja, hogy soproni fispán lett volna. Honnan merítette

ez állítását, miután nincs nála följegye/ve, nem tudom, de azt hiszem, hogy, va-

lamint a többi személyeknél még van jegyezve a C o m e s vagy M a g i s t e r

czím, ugy itt sem lett volna elhallgatva, ha valóban úgy van. Annak sem lelem

alapját, hogy Sebestyén budai várnagynak iratik. — Sz.
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Iádból: Fiai I. D é n e s , III. I m r c . II. T a m á s. ') - Péter 1400—
1437. között élt s virágzott ; de halála ideje meg nem határozható

;

annyi bizonyos csupán, hogy 1460-ban már nem él.

II. Tamásnak, a legifjabb testvérnek neve 1431-beu említte-

tik elször. Ugy látszik 1487-ben halt meg, még pedig mag nélkül,

özvegyének Dorottyának (családneve ismeretlen) Dénes és a már ek-

kor elhalt Imre íiai 1488-ban fizetik ki az özvegyi „dosut azon fekv-

ségekhez aránylag, rnelylyei elhalt férje Apsán, két Enyerén, Tamás*

falván és Cseben bírt, és errl nyugtatványozza is ket.

I. Dénes és Öescse III. Imre 1422-ben atyjokkal együtt már

mint idézettek állanak azon perben , melyet nagybátyjaik IV. István

és II. Jakab uj osztály iránt indítottak volt ellenök , s melynek még

1427-ben sem szakadt vége.

I. Dénes utolszor 1488-ban fordul el , mint igen öregember

(senio confectus), Mátyás királynak egy Bécsben költ levelében, mely

által, mivel maga tehetetlen immár peres ügyeit folytatni, fia pedig

Péter a király mellett van elfoglalva, nekie perhaíadékot enged. Ügy
látszik , azután nem sokára meghalt. Feleségérl az iratokban nincs

$emmi adat. Gyermekeirl alább lesz szó. 2
)

III. Imre házassága által egyike volt e század folytán a család

legnevezetesebb s szerencsésebb tagjainak. Neje Ostfy Borbála, leánya

volt Ostfy Jánosnak (Ost fiának) Bánífy Katától, alsó-lindvai Bánfi

Zsigmond leányától, s ez által gazdag örökség birtokosa, mind az Ost-

fiak, mind a BánfFyak jószágaiból. Ostíi János — mint az adatok mu-

tatják, nagy könnyelmséggel kezelte nagy birtokát, s hol inseriptiók,

hol zálogba vetés által tetemes részleteket elidegenített belfile mind

Krös megyében , mind Zalában. Imrének els gondja volt apósának

1460-ban fcrtént halálával a zálogba vetetteket vissza váltaui. Mind-

járt 1461-ben egyesülve két testvérével dobóczi Szalay Lászlótól kö-

vetkez zalai helyeket váltotta vissza: Salamonvára, Ákosfalva, Tompa,

Erdofalva, Bencze, Ján, Pálháza, Középlak, Jáhon, Szent Kozma Dem-

jén, Sz.-Márton, Gyertyanagh, Leve, Keresztúr, Gyökefalva, Kiszatha,

*) II. P ó te r t az 5. gr. alatt említvén Lehoczki, azon hivatalos czímekkel

ruházta fel, melyek azt a Pétert illetik, kit ugyan a 7. gr. alá helyez, s igy két

személyt azon tgy idben éltet ; holott e 7. g.aJnfi alatti Péter, ki valóban po-

zsonyi gróf volt, épen unokája az 5 gr- aKtti Péternek, ki soi szerint III. a

családban. — Sz.

*) Dénes soha sem volt Praefectiis H alium in M a r m a t i a, mint

Lohoczky írja. A Pogány nevet nem 5 vitte fú iramaroeba. — Sz.
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Aranyad, Zalaszegh . Szentpéter, Pathud Vas megyében. — 1466. tá-

ján lakását felesége utáni jószágába Herbortyára, Krös megyébe

teszi át, s ettl fogva és fiai de H e r b o r t y a névvel is jnek el.

Neje 1468-ban meghalván , az , úgy látszik rokon raszinai Bocskaiak

közül némelyek az Ostfí jószágokat bolygatni kezdték s ezek példá-

jára mások is , kiknek Imre mindég állhatatosan ellentmondott. így

gátolta meg Herbortya eladományoztatását 1467 ben, Osloczét 1471.

1474-ben maga és gyermekei nevében. 1460-ban már nincs az élk

közt. *) Károm fiút és egy leányt hagyott maga után : II. G y ö r-

gyöt, I. Zsigmondot, I. Jánost és Katalint, ki már 1490-

bcn meghalt, mint raszinai keresztúri Bocskay Miklósnak (János fiá-

nak) négy évig volt ifjú felesége. 2
)

I. D é n e s nek három gyermeke maradt : II. Péter, Katalin
és Margit. Katalinnak férje Nádasdi Gáspár volt; Margité nincs

följegyezve; az okiratok csupán annyit említenek, hogy unokája Fo-

doróczi Farkas volt 1550-ben , ki Margitnak Erzsébet nev leányától

származott, de férje ennek sem határozható meg.

Ezek szerint a Pogányokból a XV* század végin a következ

négy férfiú élt : II. Péter, II. György, I. Zsigmond és I.

János.
II. György — úgy látszik — a legidsb fiú, 1464—1501. kö-

zött élt. Ez utolsó évben már csak Özvegyérl szenterzsébeti Térjék

Dorottyáról van emlékezet, ki Lászlónak volt leánya. Lakását Herhár-

tyán tartotta, oda vitte haza menyasszonyát is. A gyermektelenül ma-

radt <J vegyet sógorai Zsigmond és János erhatalommal kiszoríták a

férj utéa maradt jószágból , s nagy pert folytatott Térjék László az

apa, s István a bátya a két Pogánynyal , hogy az özvegyi just kikap-

hassák Dorottya asszony részére , mely pernek az ország föbirái eltt

1504-ben lett vége. 3
)

II. Péternek, Dénes fiának neve 1484-ben jön elször elé az

okiratokban. Ekkor és Imrének már említett négy gyermeke egyez-

1
) Családjának 1453-ban „jns gladium*'ot nyert, s ezt igényelték is magok

számára föleleveníteni a máramarosi vonaliak 1760. táján. — Sz.

*) Lehoczky III. Imrének Imre és Péter fiakat is tulajdonít. De ezekrl

az okiratokban semmi emlékezet nincs. Ugyancsak III. Imrének (6. grad.) ha

rom feleséget ád , t. i. Ostfi Borbálán kivül még Bánfi Erzsébetet és

Bocskai Katát. Az iratok ezeket sem ismerik — Sz.

•) Lehoczky irja e Györgyrl {gr. 7.) hogy Mohácsnál eseit volna el , s

hogy felesége Zrínyi leány volt ; látszik, hogy nem igaz. — Sz.



350 togjtay

séget kötnek az egymásnak leend kölcsönös örökösödés iránt Zala

megyei Leve, Sz. Kozma-Damján, Jábon, Pachod, Keresztúr, Vásáros-

falu, Sz.-Márton, Gywlwiz, Györkefalva. Salamonvára, Ákosfalva. Her-

mánfalva, Némethfalva, Bencze, GyÖrtyanagb, Tompa, Zalazegh, Ara-

nyad, Szent-Péter helységekben; nemkülönben Ozthowz , Herbortya
f

Zoboticza, és az ozthóczi várban ; továbbá ákó-Zenicze, Fels Zenicze,

Oslócz, Zeregancz, Helgincz, Zentiván, Pethkócz, Ztokolcz, Razincza,

Kis-Razincza, Banapolya, Peozelcz, Gergocz , Mezlincz. Zegenik , Kis-

Zegenik, Thivanolcz, Kolbazna, Dolyancz, Loko-Derzsincz helységek-

ben
,
melyek mind a herbörtyai uradalomhoz tartoznak. Királyi meg-

egyezés mellet 1485. történt meg a beiktatás a budai káptalan által *)

Részt vett Péter Mátyás királynak Ausztria elleni hadjáratában s

1488-ban Németujhely várának volt felügyelje (Provisor Curiae et

Castri Novae Civitatis Australis). 1495-ben mint Conies Posoniensís

nyeri, maga, unoka-öcscsei. és Tukaróczki Máté, királyi komornyik ré-

szére Ulászlótól Máramárosban Urmezt , Urmezei Tamás defectusán.

Még azon évben királyi fkcmornyikká lesz, s mint ilyen idézteti Bocs-

kai Miklóst, ki neje holta után, ennek minden ingóságait elhordatta

titkon Herbortyáról s azokat többszöri megkeresés után sem adta

vissza
j
Pekri Lajos és Turóczi Bernát albánok s Krös vármegyei al-

ispánok eleibe. 2
) Ugyan ez évben Páni Bernát és Kristóffal minden

javaikban kölcsönös örökösödési egyességet köt. ~* 1497-ben Ulászló

királytól nyeri maga, Tkor Máté és Cheszeliczki Máté részire sz.-

mihálytelki Tompa Mihály s István , ugy Járai László magszakadások

*) A birtokok e lajstomát átért iktatíarM í«ie, hogy látíassék mennyire
gazdagodott már ekkorra a család, anyagilag fekvöségekbcn. A beiktató pa-

rancsban következ személyek vannak a végrehajtásra, miiit elóbbkelobbek meg
nevezve : N á d a s d i Gáspár, (Péternek sógora) Gosztonyi Venczel deák, N á-

dasdi Darabos István, Miklós, Bálás, György é* Tamás, S v b r i k hasaló,

B y k i Bertalan és Máté, Térjék András és Elek, L e n g e l y Imre, T o 1 vr a

László
,
Peres István, B a s ó György és András de Szent-Jakab : S á i k a Ist-

ván de Rákos. — Sz.

2
) Pekri Lajos Bocskai Péternek leányát Erzsébetet birfa feleségül. Bocs-

kai Miklós leágazását háromízig fölfelé, mivel a munka II. köt. 130. lap. hiány-

zik, ide teszem

:

Miklós 1490.
a) Bocskay László ) 1467. \ (Pogány Kata)

de Razína-K eresztúr

b) Bocskai László ( Péter
másik (altér) f 1467.



Pogány. Sftt

folytán ezeknek Erdélyben fekv minden javait.— 1497-ben Ellerbach

János ellen perel, ki a Pogányok Cseben, Lövn és Keresztúrban lev

birtokát elfoglalta ')• — Zsigmond öcscsével s többekkel egyesülten

Beéri András- és Jánostól zálogba vévén Szentgírolt várát és városát,

ebbe beleegyezik Ulászló király s parancsolatot ad a fejérvári keresz-

tesek konventjének a beiktatás iránt *) 1499-ben ; ugyanez évben maga,

Zsigmond, János és György öcsesei részire nyeri Ulászlótól Márama-

rosban a királyi jogot Fejéregyháza , Jood, Konyha, Szelistye, Borsa,

Szacsal, Dragomér , Fels Bocskó , Nyágva, Alsó- és Fels-Visó hely-

ségeiben.— 1500. élt még Péter, mert a rákosi végzés alatt ott a neve,

mint aláíróé; de 1501. már csak mint néhai ról vau emlékezet. Ma-

radék nélkül múlt ki. 3
) Utána testvérjének Imrének él gyermekei

örökösödtek. — Megemlítend még, hogy Péter nem csak grófja, ha-

nem birtokosa is volt Pozson várának ; zálogban adta volt azt neki

Korvin János , még mikor Péter Curiae regiae magister volt. (Az irat

sajátkezleg aláírva Ulászló által, melyben errl szó van , sem az idt,

sem a zálogöszveget nem említi. Kelt 1501.).

I. Z

s

igmon d élete 1464—1526. évek között folyt le. Az aty-

jától mintegy 25 éves korában elmaradt ifjú felmozdítój át nagy-

bátyjában III. Péterben találván, az, mint a királyi udvar körében él
s elkel hatású f ur bevezette oda öcscsét is , s közbenjárása által

megszerzé neki nagy Mátyás király , mint János herczeg s a királyné

Beatrix kegyét. Ennek lett eredménye, hogy 1494. a még alig 32 éves

férfiú Máramaros megye fispánjává s a sókamarák figazgatójává lett

') Szapulyai István nádor parancsolatára a kapornak i konvent által tett

birós kihallgatáson megkérdezett személyek közt elfordulnak a következk :

Darabos Bernát (de Monyorósd), Nádasdi Ferencz, Szentpáli Sebestyén és And-

rás, Herczeg János és Ambrus , Telekesi Bálint, Pataki Imre, Szánthó Bertalan,

Zalai György, Zechi Tamás, Hashagi Dénes, Biki Imre, Bey the Lörincz stb. Mind

Zala megyei elkel családok. — Sí.

2
) A coimpetratorok voltak : Werner Zsigmond prépost és kincstárnok,

testvérei Benedek, Imre, Salátuel ;Móre György belgrádi bán ;Kende János

sabáczi bán. A beiktatok közt említtetik Chernél Péter (de Szent-Jakab), Cképán

Máté, Byki Imre és Máté. —Maga Péter M a gn ifi cus , Zsigmond égre*
g i u s czímmel illettetik. — S*.

8
) Lehocziinál az 5. gr. alatti Péter említem, hogy egy személy e II. Pé-

terrel. Ott BánfiJudit iratik feleségének ; de mintán róla sehol az okiratok-

ban említés nem tétetik : nem tndni , ml benne a való. Az igaz, hogy gyermekei

nem voltak, s kiket Lehoczki *> 7. gr. Péter fiaiul is, azok I. Zsigmondnak voltak

gyermekei. — Sí.
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(Comes et Camerarius saliura in Marmatia). Ez állomást megtartotta

Ulászló alatt is , kit igen lekötelezett az által , hogy a családjánál zá-

logban volt pozsonyi várat a király kezébe visszabocsátotta. 1498. nyeri

Máramarosban Veresmartot ; Harkalra uj adományt kap és statuál -

tatja magát. Az 1499-ben nyert Fejéregyház s más máramarosi birto-

kokba 1504. magát újból beiktatja, 1505. rmeznek vásárjogot nyer.

1507. mint a királyi udvar birái egyike említtetik azon alkalommal,

midn Ulászló király a bányavárosok szabadságát megersítette. 1508.

Vexilifer regius. — 1518. a tolnai országgylés Öt nevezi ki egyiket a

gyermek II. Lajos király mellé állított országtanács tagjának. 1522.

Verbezi Istvánnal mint követ oda jár a nürnbergi német országgy-

lésre. 1524. Tótország rovásolója (Dicator Sclavoniae). 1526. a mohá-

csi mezn esik el, mint 64 felé járó öreg vité;..

Felesége kisvárd ai Aladár Péter leánya Fruzsina volt, ki

mint özvegy, 1548-ban még élt. 1
) E Fruzsina családjához ill fényes

kiházasitást nyert atyjától ; de mivel Zsigmond sok országos költeke-

zései miatt e ni hozományból csak drága ingóságokban többet elköl-

tött 2000 arany forintnál : annálfogva férje a budai káptalan eltt e

summa erejéig inscribáija neki
5
s zálogba adjaUrmez városát a hozzá

tartozó 15 faluval együtt Máramarosban. Fruzsina ugy látszik 1548

—

1550. között halt meg ;
az bizonyos, hogy az utolsó évben már nem él.

I. Zsigmondnak egyetlen fía maradt: I. Péter.

III. Imrének legifjabb fiáról , I. J á n o s ról nem sokat tudunk.

Azokon felül , melyek fentebb említve voltak , hogy t. i. minden csa

ládot illet kötésekben, perekben testvéreivel s atyjával együtt elfor-

dul, nincs róla semmi följegyezve Felesége neve is ismeretlen. 2
)

1511-ben , mint megholtról van emlékezet. Gyermeke kett maradt:

Sára, Brodarith Mátyás hitvese, és III. G y ö r g y , kirl csupán két

') A családi iratok több nejérl nem emlékeznek. Lehoezki Kanizsai Jú-

liát irja nejének. Lehet, hogy mind kett az volt ; de ez utóbbi bizonyítást vár.

Amit ugyancsak Lehoezki mond: filia ejus nupsit Aladario de

K i s v á r cl a : bizonyosan tévedés. Zsigmondnak nem volt leánya, hanem Kis-

várdai leánya volt Zsigmond felesége. Vagner Kisvárdai Aladárt említ Zsig-

mond ipául: az okirat világosan mondja kisvárdai Aladár P é t e r , s igy az

Aladár vezeték-, nem keresztneve Fruzsina apjának.

*) Ha hitelt lehetne adni Lehoczkinak : neje Bátori Júlia lett volna

(gr. 7.). Azonban, bár Brodarithné P. Sára utódait illetleg nevezetes irományok

vannak kéznél, birtokot illetleg • az anyáról sehol egy igével sincs emlékezet.—

Sárának két leánya maradt Kata. Perneszi Andrásné ; K l a r a elébb Perneszi

Farkas, azután Serjényt Gábor felesége.
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okirat emlékezik, í 51 í. én 1518 -bóL Minden nyom nélkül enyészett

ki a család történetébl. *)

1 526-ban
s
a mohácsi ütközet után csak egyetlen féríi

e 1 1 m é g t ennyire elfogyott a család fí-ágban. Ez IV. P é t e r , í . Zsig-

mondnak már fentebb jegyzett fia. Emiékezete ennek elször 1516-ban

jön elé 1. Zsigmond királynak azon okmányában, melylyel nejének Fru-

zsinának a mar említett inscriptiót teszi. Ez insoriptió ellen Péter

1525-ben protestál a leleszi konvent eltt , melynek folytán egyszer

smínd tiltja Fruzsina asszonyt az ínscribált javak elfoglalásától, atyját

bármiféle elidegenítésektl , a királyi felséget a Pogány jószágok el

adományozásától , a káptalanokat s konventeket végre ezekre vonat-

kozható okmányok kiállításától. 15^6-ban Técs város elöljáróival

ügyességre lép, mely szerint némely szántó és kaszálió földeket, me-

lyek végrendeletÜeg a técsöi egyháznak hagyattak , kezébl kibocsát-

ván, ezórt neki mskkoltatást engednek a técsi erdben. a
) 1534-ben

megegyezik özvegy Fruzsina asszonynyal , a ki 51 15 forint lefizetése

után minden a férje által inscribáit javakat Péternek átbocsát, némi

keveset tartván meg magának , ugy azonban, hogy azok is , e felett

minden arany és ezüst eszközök az halála után szintén Péterre szád-

jának vissza. Történt ez egyezség a kapom aki konvent élt. — 1535*

ben Serédi Gáspár ellen panaszol Ferdinánd király eltt
>
hogy ez

Bees nev faluját Ung megyében elfoglalta. Ugylátszik 1538-ban tör-

tént halála , mert ez évben ingóságai osszeirattak , alkalmasint azért,

hogy kiskorban maradt gyermekei számára azok a tntori kéz alatt el

ne predáltathassanak. Nincs nyoma , hogy valamely hivatalt viselt

volna Lakását hol Urmezn, hol Zalában , Cseben s Enyerén tartotta.

Felesége Zerdahelyi Dersíi Jánosnak Battyáni Perpemától szil

letett leánya Erzsébet volt, kivel, ugy látszik, 1524. kelt egybe. a
)

') lía van valami abban, hogy egy Pogány György )3 esett el Mohács-

nál míntLehoczki írja ; ugy csak e ílí, György lehetett volna az. — S*.

%
) ki egyezség-levél magyar nyelven költ, Veréczi Kelemen fbiro" ide

jeben. A tanuk közt ott áll : Tisztelete* Técsi városunk praedi-
katora Ambrus pap A kelet : K el t Téesn Ezer ötszáz hu-
szonhatod esztendben, tizen Ötödik napján s z, András
havának, sí. Katalin innepe tájban — S*.

) Egy lajstrom után állítom ezt, melyben azok vannak falunként s sze-

mélyenként följegyezve kik mivé! járultak a jobbágyok kozl a lakodalom kitar-

kasaraXudtornra ez az el s részletes adat a .jobbágyok ilyetén tartozásai-

nak tel jesitésérol. Azért állítom pedig ezt Péterre tartozónak, taerí ez iüo'lien

egyetlen Pogány sem élt, kit ki kellett volna házasítani. - St

2d

&i>-
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öt gyermeket hagyott maga után: h Oáspárt, I. Bcictl-

z a á r í , II. J á n o 8 t , I Menyhártot és Annát, ki eíosüör Iiy-

lyés Tamáshoz , azután Erdögh Ferenczhea ment feleségül , a c-k ké-

pen ösanyjok lett az Istvánban kihalt gróf IIBsháziaknak s
)

l. Gáspár ró!, a legidsb testvérrl keveset tudni. A család tör

téneteben arról legnevezetesb , hogy sodiVtta meg 1549*ben azt a

több mint két századig folyt „8 á n f i • O s t f i" névvel nevezett pert

a Bánfiak ellen , melyet a maradék többféle bonyolodásokbol szárma-

zott ieszállittatások után, a Bossányi perbe kit avatkozás áital végez-

hetett csak be Pogány Ádám ügy védkedése melleit; e század elején,

nem igen sok haszonnal. Volt-e házas : nincs róla emlékezel : da hogy

maradék nélkül halt el 1550— 1564. között : az bizonyos.

Mig Gáspár élt: a testvérek osztatlanul bírták az összes Pogány

jószágot ; a máramarosi résznek Menyhárt, a zalainak a többi há-

rom testvér levén kezelje oly formán , hogy a jövedelem egyenlen

osztassék meg közöltök. 1554-ben Boldizsár bejött Máramarosba s ott,

János nevében is egyezségre lépett Menyhárttal oly módon . hogy nf)

Boldizsár és Jáoos a mi részok csak volna rmezn , Nyágován
i
Ve-

resmarton, Karacsnfalván, Fel^Apsán, mindazt osztályban örökösen

átengedik Menyhértnek éó maradékainak : k) hasonlóképen Menyhért

az t illet Cseben. Salomváron, Györkefalván , Ijövon, t'&thodon, Sz.-

Mártonban, Gyülvézen, Kozmadauyánban
T
Gyertyanagfaon , Tompán,

Erdfalván , Benczen , Németíaiván , Akosfalván és Erényeden átadja

Boldizsárnak, Jánosnak és maradékaiknak. Ez egyezséget a vasvári

káptalannak be is vallják 1562., azon hozzáadással, hogy a BáníUk ei-

leni pert a dunántúli két testvér tartozván folytatni, miután a mára

marosi föld termékenyebb s nagyobb hasznot hajt, Mamiiért tartozik

évenként 50 forinttal járulni a per költségeihez. 2
)

így oszlottak meg a testvérek, s ettl fogva lett a Pogányok közt

máramarosi vagy tiszai (mert az okiratok így is nevezik), és

zalai vagy dunántúli vonal, törzsei levén amannak I. Meny-
hárt, emennek í Boldizsár és II. János.

J
) Leltcczkinál a 8. gr. két Pétert a maradék tekintetébl egészen ki kell

cserélni. — S*.

2
) A Krös megyei jószágokról az osztálykor níaes semmi $?6, De iratok

sincsenek felle, kinek kezérl enyésztek el. Annyi adat van 1670. , hogy azak

nagy részét Zrínyi Miklós özvegye lobi Z-sófia grófné bírt*. — A n-ig, különö-

sebben pedig JAnos feleségre eilenmondott ugyan ex egyezségnek
7
mini rajok

nézve károsnak még azon érben ; azonban elkel férSak közbenjárásának sifee-
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I. Dunántúli vonal,

a) Boldizsár ága.

A Pogányok dunántúli idÖsb ágának törzse I Boldizsár.
Azokon kivüi., mik eddig róla a több testvérekkel közösen emiittettek,

a családi iratok alig egy párszor emlékeznek róla. Szabolcs megyében

Onteleken birtoka levén, midn 1579. azt meglátogatta, Serjényi Mi-

hály a kállai vár kapitánya rajta üttetett, embereivel, bántalmazta, lá-

dáit feltörette, s tle némely jószágilleto* irományokat erhatalommal

elvett, egy paripával együtt. A dolog ugy látszik nem esett tudtán ki-

vül Serjényi Gábornak Pogány Sára vejének, kit 1577. Boldizsár el-

tiitatctt volt attól , hogy óntelki részét idegennek adja ei , az 6 elki-

náltutása nélkül. Boldizsár a maga óntelki részét > mely a falunak fele.

1567. zálogba adja zeleraéri Kamarás Miklósnak , évi 2C frt haszon

íizetés mellett két évig. Felesége nádasdi Darabos Margit volt , ki

1589. már özvegynek iratik. Boldizsár lakóhelye Cséb volt Zalában *).

Két £ut és négy leányt, hagyott maga után , kik közül Erzsé-
bet, Kata, Borbála, Imre 1563. már életben vannak, mind

gyermek fvel • a többiek azután szulettek.

Közülük Erzsébet kápolnai Pál Zsigmondnak lett felesége.

Kata kétszer ment férjhez: elször Czeglédi Istvánhoz (1590. már

özvegy), másodszor Pataki Jánoshoz. Borbála hajadonon haltéi.

Fruzsina 1591-ben Hadai Péternek volt hitvese.

Fiai voltak : IV. í mre és V. Is t ván. — Kettejök közül csu-

pán Istvánról szólí egy okirat 1596-ban, melynek tartalma szerint

a testvérek által osztatlanul bírt javak kdzl a csehi és lövi portiét,

magára vállalván testvérei eltt a jót-állást Dankovies Jánosnak 3 fe-

leségének Pogáuy Orsolyának elzálogosítja 300 írtban, mely öszvég-

bl 230 frt tallérokban , a többi 70 frt apró ezüst pénzben lett zetve

(in parvis, sívé albis) oly hozzáadással, hogy ha a zálogba vevk mag-

talanul halnak cl , b zálogság Pogány Perenezre * Orsolya testvérére

rült a viszálkodekat kibékéitetní
, fkép azon clauaulával , kogy a végleges laeg-

oszíozás ügye felíüggeiztetvén, az csak akkor hajtassék majd végre, h& az or-

szágos állapotok lecsendesülnek; udciig pfcdig az osztatlan Összes javak jöveusl na

e

egyenlen legyen felosztandó. Bár a leány-ág ezután is sokr-vt panaszlott, küföarö-

sen Menyhárt ellen, ki mintegy 4000 frt értékig elidegenítéseket tett a márama-
rosi javakból. Kivált a S * » a. , Brodarithré iitoaaivaí veit igen sok baj. — S*

*) Lehoezky Boldizsá t Bapíferorum Magistemek irja« Én semmi
adatot nem találtam rá - Sa.

23*
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szálljon át.— V. István csak egy leányt hagyott , Katalint, ki

Kozma LÓrinczhez ment feleségül 1599.

IV. Imrének II. Boldizsár, III. Z s
i
g ra o n d és II. Gás-

pár fiairól emlékeznek az okiratok
, de minden további tájékozás nél-

kül. Közlök Boldizsárnak említtetik egy leánya Magdolna, ki

1642, Szentgyörgyi Gergelynek volt felesége.

Mintán ez ágról isbbé sem az okiratok közt, sem az antiqua ge-

nealógiákban semmi emlékezet nincs : valószín, hogy még az utolszor

jegyzett Sakban kihalt.

b) János ága

A második Pogány ág törzse s a dunántúli egyik vonal alapítója

II. János. Eletérl annyi jön ki a családi iratokból , hogy Boldizsár

halála után , mint a törzs feje 6 vette át s folytatta a Bátifí Örökség

:ránt folyamatban levó pert, s 1591. egyik eszközlje volt annak, hogy

Nempti s Alsólindva várai az uradalomhoz tartozó javakkal együtt

Bánfi Miklós-, János- és Gáspárra, úgy Nádasdi Ferencire és Császár

Orsolyára 6000 írtban átruháztassanak. 1596-ban mármint néhai-
ról van emlékezet Lakóhelyét Györkefalván tartotta.

Felesége Vésse* Sára, Véssei Lászlónak leánya Lengyel Júliá-

tól, a, mint a családi irat magát kifejezi, nagy Lengyel László
leányától, az melyek nem kicsin nemzetek voltak
Magyarországban *).

Gyermekei igen számosan voltak, névszerint a) fiai : III. János,
I. Peren ez, II. Zsigmond, V. György; b) leányai: Anna,
Zichi György , zalai alispán neje; Perpetua Ecsi Gáspárné j r-

sólya Dankovith Jánosné
.;
Judit, Kata és Borbála, mely há«

rom utolsó férjhez men kort nem ért. A fiak közül V. György mag
nélkül enyészettel. III. J á n o s nak fiában VI. Péterben szinte

magva szakadt j nejérl sincsen följegyezve, ki lett légyen.

I. Perencz 1610. azon okon, mivel o a dunántúli részeken la*

kik, vasmegyei Bucsu faluban levó egy jobbágytelkét a vasvári káp-

talan eltt zálogba adja arany- s tallérokban fizetend 60 frtért Far-

kas Mihálynak, magára vévén gyermekiért is a felelsséget. E gyer-

') Tóti Lengyel László 1505. a rákosi országgylésen somogyi követ.

1607- királyi táblabíró volt Leíioczkinái a 309. lapon Vecsei Sára hibásan

van írva ; valamint hibás Menyhártnak és Jánosnak, ezt és Lengyel Juditot tu-

lajdonítani feleségekü).
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mekei voltak : L Ádám ésEva, kiket Kosszutóti Judit fele

sége szült nekie.

II. Zsigmondról a családi régi jegyzet ezt tartja . „Ifjúsá-

gától fogva mindenkor császár urunk e felsége szolgalatjában fog-

lalta magát. Annakutánna (aljispánságot viselt Somogy és Zala vár-

megyében egynéhány esztendeig. És látván csásmr urunk felsége

hséges szolgalatját ; ounét promoveálta az az Szalavári végvárának

kapitánságára, melyben tiz esztendeig dicséretesen viselte magát/ —
Ez id lefolyta alatt , fiatal korában még trökfogságba esett, s hegy

onnan kiszabadíthassa magát, kéntelen volt sógorától Zichi O-yörgytl

kérni kölcsön bizonyos Öszveg pénzt, melynek 1598-ban történt vissza-

fizetésekor adós maradván még 150 magyar forinttal : e summában

nem csak Aranyad , Zalazegh , Szentpéter , Erényed s Óhid falukban

lev részeit volt kénytelen zálogba adni , hanem minden névvel neve-

zend javét valamivel csak Magyarország határain belül bir , határo-

zatlan ideig. Zsigmond ez úton épen semmivel biró emberré lett , úgy
hogy okirati tanúság szerint vándorbotot kellé kezébe vennie, a úgy
keresnie meg a kell summát az egykor leend kiválthatásra. S ez si-

került is nekie . úgy hogy 1635. kelt végrendelete szerint, nem csak

Ziehi Györgytl válthatta vissza jószágait , hanem még a Boldizsár

fiai által elzálogosított javak közül is igen sokat szerzett vissza csa-

ládjának. 1634-ben még szalavári kapitány volt, midn hozzá Ibrahim

Oda bassa Kanisáról magyar levelet irt. 3
)

Feleségétl Vali. Orsolyától három leánya maradt: Er-

zsébet Rsjki Imréné ; A n n a Farkas Jánosné ; Magdolna; és két

fia: VII. György és VII Péter, kit 1635. kelt végrendeletében,

mint még neveletlen fiút nagyon ajánl a nagyobb fiú gondjába, külö-

nösen kikötvén annak szorgalmasan leend iskoláztatását: de c;

(Magdolna még 1635. eltt) mieltt emberkort ért volna, elhalt.

I. Ádámról, I. Ferencz fiáról csupán annyi emlékezet vao
;

hogy Pongrácz Judit feleségétl L M i h á 1 y fiat s Katalin leányt

hagyott maga után , ki Simoni Imréhez ment feleségül. E M i h ál y-

tól 1659-bl van egy okirat, melyben Buesubeli részét 100 aranyért

és 100 magyar forintért zálogba adja Enyedi Jánosnak azért , hogy ez

összegen lakhelyéhez közelebb szerezzen más birtokokat Ismeretlen

nev feleségétói Anna Nedeczki Györgyné, — Klára Dávid Lász-

Ióné, Kata Dávid Mihályné leányai,

s

III. András és II. Lrincz

*) Latd e levelei Erdélyi Múzeum Ili. köt. 17a lapon — N. J.
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6ai maradtak A n dr á 3 jezsuita volt ; 17 14-ben keit egy levele sze-

rint Sz.-Üdvarhelyen már 17-dik évét töltötte. Lrinc z neve 1730.

jön utolszor el Benne az I Ferencz vonala elenyészett.

V1L G-ySrgy, IJ. Zsigmond fia, 1634. Heves megyében idege-

nít ei javakat, melyeket elsfi feleségével kapott; 1644. Közép-Pulyán

Sopron megyében birt javait adta zálogba 1700 forintért Loráníh Ju-

ditnak, heregszói Hagymási István sz.-gróti kapitány feleségének;

1657, Hermánfalván Zala megyében ad 20 frtért zálogba egy hely

földet Gombos Bálintnak. Két feleséget mutatnak az okiratok: Daró-

czi Dorottyát és Szigeti Erzsébetet Gyermeke kilencz

volt: I. László, IX. György: II. Ferencz, II. Ádám, VI.

Zsigmond, IV. János; VII. István; leányai': Anna, Mária
Beleznai Farkas felesége E sok fiú köri csak Ferencz is János
birtak maradákokkal. Névszerint

:

II. Ferencz Zorog Borbála hitvesétl L József fiat hagyott,

de a ki 1671. után nyom nélkül elenyészik.

IV. János, nem tudni kitl, két fiúnak lett atyjává; IX. Pé-

ternek és V. J á n o s n a k. Ez utóbbinak fia szintén János Torna

megyében élt, innen származtak utódai Nógrád és most már Hont me-

gyébe is. Jánosnak egyik fia Mátyás volt, atyja Adalbertnak
a pozsonyi prépost, driveszti püspöknek és volt kir. táblai Praelatus-

nak, ki 1857. nov. 13-án halt meg. Mátyásnak testvére VII. Já-

nos a múlt század végén Nógrád megyében F.-Szántón lakott, utóbb

3-dik neje Frideczky Bora után, Teréskén kapott birtokba telepedett,

mely birtok Adalbert pozsonyi prépost segélyével is növekedett. Ez ág

máig leterjed ivadékát a táblán láthatni.

IX. Péter után 1701— 1726. közötti részint okmányok, részint

levelezések a kvetkez gyermekeket említik : IX. Zsigmond, Er-

zsébet, HL Ferencz, III. László, Magdolna. A puszta

név megemlítésen kivül csupán annyi van följegyezve, hogy Zsigmond

1701. Siményben lakott, Erzsébet pedig 1726. Siméoybea, A nknek

férjeik, a fiúknak nejeik ha voltak, nem említtetnek*

Egyébiránt annyi kétségtelen, hogy 1740. körül a Pogányok du-

nántúli vonala — a Tornába 3zakadt János ágát kivéve — f i ú á g o n

') Successu iemporis Balthasare etjoanne Pogány fratribua nata

majoribee ct literárum conservatoribns* qai in bonis tranfdanubíanis perraanse-

rant, ín seiu raasculino deficieatibua, literae famíliám concernen-

tea inter varios sexus foemiuei komines díaperaae faerint stb. (VégK István or-

szágbíró kerestet parancsa a vasvári káptalanhoz, dsczemb. 16. 179S ).— S*.
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teljesen kihalt , s valószín, hogy az épen itt nevezettek voltak köz-

lök az utolsók. *) Az azonban tagadhatlao, hogy úgy a leány-ág ma-

radékai , minta Zala megyei levéltár tökéletesbbé teheti e kimutatást;

mert itt csupán azon nem nagy számú iratok után készülhetett az

ágazatás , raelytek Í75Ö. táján hozattak s adattak a máramarosi Po-

gányok kezeibe némely dunántúli leányágivadékok által.

Megemlítem , hogy az utolsó évekbeli Pogányok között nem tu-

dok helyet kimutatni azon Katalinnak, kinek fia volt 1735. P r i-

1 e s z k i István, mint ezt egy fenn lev. s Máramarosba küldött levele

nevezett Istvánnak bizonyítja.

IL Máramarosi vonal.

A Pogányok máramarosi vonalát I. Menyhárt, IV. Péter-

nek legifjabb Ga alapítja, ki, mint már említve volt, bátyjaival történt

megosztozáftakor a máramarosi jószágot tartotta meg magának. Neve

1550. jön el az okiratokban elször s 1566-ban utolszor^ mint élé, 8

igy ez évek közt folyt le ifjú és férfiú kora. J 550- ben Sárával pe-

reJ Brodarithcéval , ki részt követel magának a máramarosi javakból

is. 1557- Izabella királyné özv. Pogány Sárát és leányait, mivel a né-

met párthoz szegdtek, megfosztván azon javaktól, melyeket Ontelkén,

Nyágogván, Veresmarton, Karácsonfalván s Apsán bírt, még az ingat-

lanoktól is , ezeket Menyhárt uak ajándékozza. — 1558. pere volt

Visk városával a határbeli legel szabadosan hasznáihatása felett. E
villongást Hagymáéi Kristóf fispán és sókamarai fnök kirendelésére

egy az alispán szigeti Vas Antal elnöksége ^latt megyei tisztviselk-

bi , várszemélyekbl s városi polgárokból kinevezett bíróság intézte

el. Volt alispánja Máramaros megyének 1559. Hadi ember is: egyik

hadnagya a Szapolyai János-Zsigmond lovasainak. A Debreczen és Új-

város között 1566. a tatárokkal vívott csatában esett el, még java ko-

rába n. Lakott Urtnezon.

Felesége Karnis Gáspárnak , a késbb máramarosi fispánná lett

fúrnak leánya Anna volt , kitl két fiat hagyott maga után : IV.

Györgyöt és V. Pétert, kik még 1580. is gondnokság alatt vol-

tak. Alább, mivel a máramarosi vonal általok két fágra oszlik,

külön lesznek egymástól , mint két törzsf , választva. Itt azonban, a

rendes sorozatban , a reájok vonatkozó személyes adatok már most el-

J
) Lehoczki Menyhártnak (9. gr.) caak egy fiat, G j Örgyöt tulajdonít

(pag. 307)- Az adatok bizonyítják, hogy másik % U volt : P é t e r. Azonban igen

hiábásan Ó • Menyhártot Zsigmond fiának írja : a mi nem val.
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számláltatnak gyermekeikkel együtt, a kik szerint lesz még lentebb a

részletes elágazás. v
)

Mint kiskorú gyermek maradván árvául IV. György, testvér-

jenek, özvegy édes anyjoknak nevében Kornis Gáspár nagyapjok,

ekkor már a huszti vár kapitánja s máraraarosi fispán Bátbori Kris-

tóf vajda parancsolatára Zsombori László fejedelmi biztos kiküldetése

mellett 1581-ben végezte be a Pogány Sára maradékaival már szinte 20

év óta fenforgó osztály-ügyet egy részében, mig véglegesen a kielégí-

tés csak 1586* eshetett meg. Felnövekedvén György, elkel állást

foglalt el a megyében. 1597, 1599. években alispánja volt Már&maros-

nak ; e felett több hadjáratoknál jelen volt mind Magyarországon, mind

Erdélyben. 1597-ben Báthori Zsigmond ajándékozza neki ez érdemei-

ért B.-Szolnok megyei Batiz-Polyánát, Szász-Poiyánát, melyek Lápos-

hoz tartozandók voltak; 1599. Báthori András Peosét-zeghet és Te-

kerespatakot , a dézsi kamara javait ugyancsak Szolnok megyében.

Kedves embere volt noszvai Figedi Jánosnak az egri hsnek,

kinek Homonnai Krisztinától született leányát Borbálát birta fe-

leségül, mi által a Báthori házzal is rokonságba jött. *) 1617-ben már

mint életben nem levrl van emlékezet. Gyermeke kett maradt:

VII. György és Zsuzsanna, kirl 1603. van csupán, minden to-

vábbi jelzés nélkül emlékezet.

V* Péter. Györgynek testvére szintén alispánja volt Márama-

ros megyének 1629-ben. 2
) Felesége kett volt : a) Pattantyús

Hedvig, kit, mint Sárközujlaki Ambrusnak, István fiának Özvegyét,

vett el 1604-ben Meddig éltek együtt: nem határozható meg. 8)b) Szi-

geti Szabó Katalin, Péter még 1633. életben volt ; de halála ideje

nem határozható meg. — Két fia maradt : II. Menyhárt és IV.

Zsigmond.
a) IV. György fága.

IV. Györgynek Figedi Borbálától csak egy fia maradt : VII.

György, de ez feleségétl, Sztojka Agátátói négy fiának s két leány-

nak lett atyjává.

*) A rokonság így áll

:

Bátori Andris í n^Lz $ m^níL; $ Krúztin* $ Borbála

(Rosgonyi Kata) j
O*™?1

\
<H
G
~>

\
(Figedi 1.) \

(PW Gy.)

*) Engel Monumenta 307. N. J.

•) Hibás feljegyzés a Szirmaié Szatm. várm. ismertetése II. R. 322. lapján

Pattantyús Hedvigrl Az ügy 1604—5-ben már tirgyaltatott. A per nem mint

ott ir&tik, magyarul, hanem latinul van feltéve (Eredeti példány). Újlaki Judit,

Ambrusnak nem fetesege. aa»c-» leánya volt. — Sz.
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VII. (xyörgyról azonkívül , hogy 1634-ben máramarosi alis-

pán volt, csak magán dolgokat lehet feljegyezni 1626-ban az anyai

jogon rájött Bátori-jószágok nagy részét , különösen pedig a cserepi

várat tartozékaival együtt 10 ezer forintban átírja Telegdi Annának

Pál leányának, s férjének Nyári Istvánnak , mint vérszerinti atyafiá-

öak, s a pénzfelvételrl nyugtatványozz* is *> 1644-ben felesége, már

mint özvegy mond ellent idsb fiának István nak, ki a esaládi iro*

mányokat a többi árvák megrövidítésével ervel magábozvette. Sztoj-

ka Agáta, Ferencznek Nán Zsófiától született leánya volt, testvére S i*

m ónnak, kinek érdekében, s úgy látszik a Pogány árvák némi hátrál

nyara tesz özv. Nán Zsófia 1 658. testamentomot *).

Fiai közül VII. Györgynek, ugyancsak (IX.) György magtala-

nul halt el 1677 közül (ekkor még él). Leányai egyike Zsuzsanna
Bilkei Bálintné volt elször , ki után 1642-ben maradt özvegyen;

1645-ben már úgy említtetik, mint Komlósi Benedek hitvese. A másik

leány Anna Vajáni Balog Mihályhoz ment feleségül.

A többi három fiú úgymint VII. István, III. Boldizsár és

V. Imre ugyan annyi ágazatot formálván, azokról egymás után

szólandunk

:

VII István ágazata.

VII. Istvánnak, ez ág fejének neve 1644 jön elször elé.

Ntlen volt még ekkor, de Özvegy anyjának nem igen engedelmes üa»

a miért ez 1644. június 21-én panaszt tesz ellene a megyei közgyülé*

sen, kérvén az ország ártikulusai szerint megbüntetését, e mellett ki-

jelentvén, hogy házánál szenvedni tovább nem fogja. Ismeretien nejé-

*) A rokonságot ez a tábla mutatja

:

Bátori Klára
(Losonczi Anta!)

r—
Dorottya Klára

(Kisvárd&i Miklós) (DrugetjGáspár)

Kata Krisztina

(Telegdi Pál fFigedi János)

^NyáríiF^ B^rbaíT^
Telegdi Anna (Pogány^György)
Nyári István György, a fatea*.

*) Több oklevélben Annának iratik Pogány György felesége ; de Nán

Zsófia végrendelete, valamint ö magának több aláiráfai is Agátának mond-

ják, s így ezt kellé megtartani — Sí.
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ti két fiát hagyott maga után: X. Györgyöt és VII. Zsigmon-
dot I 677*ben már nincsen életben.— Zsigmond ') maradék nélkül

balt el.

X. György részt vesz azon szerzdés köteséht., melynek ere-

jénél fogva nagy bátyjai s nagy nénjei a VII. György által Nyári Ist-

vánnak zálogba adott jószágokat visszaválthatni Bátor i Zsófia Özvegy

fejede]emnének cédálják 16 ezer forintban , 1677»ben — Felesége

Sz toj ka Dr uziána volt, kitl két gyermeket nemzett: VI. Im-
re t és XII. Györgyöt.

Györgyrl egy 1780. tett protestationalis szerént csak annyi

tudható, hogy fia VII. Imre, unokája VII. János voit. E János pro-

testál i i. Rátonyi Erzsébet és Heléna ellen, hogy azok az sök Pogány

István által zálogba tett karácsonfalusi s más javakat a királyi fiscus-

nak Örökösen eladták E VII. János ugy látszik magban szakadt,

mert utódairól semmi emlékezet nincs.

VI. Imre lakását Máramarosból Ungmegyébe tette át. 1 732.

1748-beli iratok szerint ott lakik. Az utóbbi évben az Ung megyei ren-

dek eltt vall magának ügyvédet. Neje egy jegyzet szerint Varga
családbeli volt, de keresztnevét nem találtam följegyezve. Két fia ma-

radt r V. A d ám és VII. Imre, s egy leánya Éva.

Ezek közül Imre visszajött lakni Máramarosba. 1750. már itt

lakik. Fjegyzje volt a megyének. Meghalt 1775-ben, özvegyen hagy-

ván nejét PogányKrisztinát, ki VI. Pogány Jánosnak Dar-

vai Ágnestl született leánya vaia. Három fia és három leánya maradt:

VIIL János, II. Dénes, Benjámin; Rákhel, Dobsa Istvánná

Tisza-Keresztúrban, ki 1834. mint 71 éves agg halt el; Ágnes Ráto-

nyi István rnagy hitvese ; J u 1 i a ki kisded korában, és L i d i a , ki ha-

jadonon halt meg 1820 után; Örököseiül az Ágnes maradékait hagyván,

ezenkívül b részt juttatván javaiból egyházaknak, szegény-ápoló in-

tézeteknek, iskoláknak, ezek közt a szigeti ref ítanodának is. Lakott

Szatmáron.

A fiak mind magnélkül multak ki: Benjámin 1819-ben, Dé-

nes mint 80 év agg Urmezn
5

* János Fancsikán Ugocsa megyé-

ben. Ez utóbbi nevezetes alispánja volt Ugocsa megyének 18 éven

keresztül, mely pályán szerzett érdemei királyi tanácsosi ranggal jutal-

maztattak meg Ferencz király által (1827.)

') Zsigmond 1694-ben ktin volt Tökölyuíl és ez utóbbinak naplej* szerint

1694. jnl. 16-án P. Zsigmond neje ellen törvényes vizsgáiét iwtaiván, eklézsia

követésre ítéltetett, s inhonesta personának béiyegeatetett. - N. h
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V. Ádám Hevesmegyében lakott. Két fia maradt: VI Ádám
és XIII. István. Ez utóbbi í 796. halt meg, mint az egri káptalan

ügyvéde. Vagy 6 , vagy apja volt , a ki a kath. vallásra átlépett.

III. Boldizsár ágazata.

Ez ágazat feje Ili. Boldizsár egyik elkel rangú íérfía volt

Máramaros megyének, s Teleki Mihály fispánnak igen kedves em-

bere. Négy ízben viselt aisipánságot , u. m. 1667. 1668. 1682. 1683.

Végrendeletet még 1679-ben tett: de utána esak négy évvel halt ki,

meg alispán £5vei. Felesége Debreczeni Anna volt, azon Debre-

oeeni Jánosnak leánya, ki 1663. szintén máramarosi alispánságot viselt

Egy fiút és egy leányt hagyva : VIII. Istvánt és Évát, ki Lónyai

Ferencznek , a Lónyai (xáboi fiának volt els£ felesége.

VIII. István Veresroarton tartotta lakását. 1711. és 1722-ben

alispánja volt a megyének. Meghalt 1730. Kétszer házasodott. Els
neje Nagy Ilona volt , kitl IX. István és III. László fiai kis-

korukban haltak el. Másodszor gróf Teleki A n n á t
v

II. Teleki Mi-

hály kvári kapitány és Rákóczi Perencz egyik tanácsosának leányát,

s Szuhai György fiatat özvegyét vette feleségül , kivel egy fiút

:

X. Istvánt, s egy leányt .Klárát, — nemzett. E leány 1742. ha-

jadonon halt el í
).

X. István nak, mint vallását s egyházát szeret buzgó férfi íj-

nak emlékezete él Segédgondnoka volt a máramarosi ref. egyházrae-

gyének, s mint ilyen ffelügyelje a szigeti ref. í'tanodán&k. 1799.

halt meg, 70 éves korában, s Veresmarton a családi sírboltba temette-

tett. Háromszor házasodott Els neje volt Szerencsi Krisztina,
Szerencsi Ferencz leánya, kitol a táblázaton születések s halálok esz-

tendejével együtt feljegyzett gyermekeken kivül III. Józsefet és

Esztert nemzette, ki Szaíhmári Király Miklós borsodi alispán és

khr. tanácsosnak lett felesége. — Második neje Diószegi Mária
volt , de tle el kellett válnia 2

). Harmadszor Pogány Júliával,
IV. PogányÁdára leányával lépett házasságra , de ettl, osak egy

*) Gr. Teleki Anna még azután egyszer férjhez ment Szerencsi H aj-

n a I Gerüon hoz , e 1745- már ennek neje. s Tle származtak s vele kezddik
magasban emelkedése a Szerencsi családnak , mely Istvánban napjainkban
hali ki. ~ S&.

T
) X>ids*egi Mária, mint b* Mészáros János neje anyja lett gr. Teleki Lász-

lónének M. Johannának, s nagyanyja T. Lászlónak. — Sz.
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leánya maradt, Krisztina, ki elébb B a y Ádám nak, azután B ©

ronkai Miklós niárarnarosi alispáncak lett hitvesévé U

III. József elÖbb a katonaságnál szolgált a franczia háborúk

idején Onnan megválván , haza jött, s a megyénél fszámvev lett.

Katholikussá lett s mint olyau halt el, I8ül-ben magnélkül. A Boldi-

zsár-ágazatot viite sírba.

V. lmrtTéga.

Ez ágazat feje V. Imre, legtöbbször ugy említtetik az okiratok-

ban, mint a kinek leánytestvérei vei igen sok baja volt az osztályra

nézve , a mennyiben azok kezére sok olyan javak is kerültek , melyek

csupán fiágat illettek volna. Ugy látszik szerencsétlen volt a perleke-

désben, mert gyermekeit I. Grábo rt IV Boldizsárt és Sárát
Nagy Mihály hitvesét nem a legboldogabb állapotban hagyta maga után

Közülök Gábor házassága által szép birtokra tett szert , elvé-

vén feleségül Bán íj Gábornak Dolhai Máriától született leányát

Ágnest, s ez által fénye is annyira ntt, hogy 1712 alispánja lett

Máramarosnak : de ennek magtalanul lett elhaltával, bár neje testa-

mentómban t hagyta örökösül, mivel Dolhai György , Máriának Öcs-

ese elfoglalta a hagyományozott jószágot, nagyon megfogyatkozott. A
per ugy látszik rossz kimenetellel végzdött , mert 1749-ben a me-

gye tanúskodik Gábornak birtoktalan voltáról.

Boldizsár, a másik fiú, elébb Nagy Katával lépett házas-

ságra, s attól egy fia is lett II. József; de ennek s nejének halála

után sok ideig özvegy állapotot élt, s ugy látszik nem is volt szándéka

újra családos életet élni, mert 1749-ben örök vallást tesz Idal-ági ro-

konai, különösen IV. Ádám részire Azonban már hajlott korában, némi

kedvetlenségek miatt megmásolta akaratát, s az akkor folyt Báoíi-per-

ból tetemes részletnek jutván birtokába , uj házasságra lépett Szabó
Borbálával s vele két gyermeket nemzett : Borbálát Nagyidai

Lászlónét és V. Boldizsárt

Boldizsár Ugocsa megyébe tette át lakását , Tisza Kert3z-

túrban s itt is lakott egész haláláig. Kétszer házasodott, elébb Dobsa
Máriával (1783), kitl 1798. maradt özvegyen; azután Kölesei

Zsuzsannával, kit 1800. vett el. Egy azon évben haltak el mind-

*) Pogány Krisztinának Bay Ádámtól leánya Una, Uray Bálintné
;
Bo-

ronkai Miklóstól pedig Krisztina Szaplonczay Józsefnö, és Zsófia Szaplon-

czay Zsigmondné. — S*.
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ketten, 1828-ban, özvegye 6 utánna négy hónappal, mint 68 éves agg.

Viselt szolgabi róságot Ugocsa megyében.

Els nejétót következ gyermekei voUak ül Lajos, ki mint

szigeti tanuló, ifjú korában szerencsétlen halált halt; P o 1 i x é ív , E r-

zsébet, Eszter Ezek sem értek felntt kort

Második nejétl XVI I s t v á n és XV. G y ö r g y fiai maradtak.

György törvényes maradék nélkül mait ki. I s t v á n, feleségétói Gal-

góezi Erzsébettl, Galgóczi István t. keresztúri lelkész leányától,

kit mint 20 éves ifjú veti el, Öt leányt és egy fiút V Perenczet
nemzett

F e r e n c z most , mint 40 éves földbirtokos magánzó él Bereg-

megyében Gthon , feleségével Berzsenyi Zsázsánnával, s két gyerme

kével Jánossal és Idával. E János, sorszerént IX-dik a Po-

gány név egyik éló Örököse, s egyszersmind jelenleg él utolsója

a máramarosi vonali egyik oldalon alkotó György ágának,

b) V. Péter fága.

A máramarosi vonal másik fágát az az V. Péter alkotja, ki a

táblán, mint L Menyhárt fia van bejegyezve. Emlitve volt fentebb,

hogy Szigeti Szabó Katalintól két fia maradt. II Menyhért és

IV. Zsigmond ; most azt kell megmondani, hogy ezek közül mindenik

egy egy terjedelmes és napjainkig lejöv ágazatnak lett és volt törzs

apja, s a család is fenforgó esetekben folyvást ekképen különböztette

meg leszármazott tagjait

//. Menyhért ága.

Ez ágazatot alapító XI Menyhért mint megyei alispán tün-

tette ki magát, mely hivatalra 1639—1659 évek között hat ízben lett

elválasztva. Halála 1660 történhetett, annyi bizonyos, hogy 1661. már

nincs életben. A szigeti templomba temettetett, els igen kedves fele-

sége mellé. Mert kétszer házasodott Elször B i k i Z s ó f i á val , kit

1652-ban vesztett el, 41 éves korában. Gyönyörmiv faragott epiráphin-

mot állított e nejének, s ez még ma is a szigeti ref. ftanoda múzeumá-

ban riztetik, mint érdekes maradvány ez eltt 210 esztendrl. Rajta

hexameter versek, s ez elhunytnak családi czímere. — Másodszot

Szuhai Annát, Lipcsei Gergely Özvegyét vette feleségül , s ezt

már. 1653 ban Gyermekei az elstl származtak: Ili. Menyhárt,
Ilí. Gáspár, Hedvig, kit Jászai Miklós vett feleségül Huszton,

és Krisztina Sarmasági Zsigmondnak hitvese.
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III. Menyhárt, ismét mint alispán ta azerepel a megyének,

meg pedig oly kiválóan, hogy az okiratok rendeden antiquusvioe
coraes névvel illetik, mikor késbbi idben róla emlékeznek. Viselte

névsaerint e hivatalt 1673 1674 1675. 76. 79. 60. 84. 85. 91. 92. 94.

95. 96. 97. 99. 1700. 703. években oly szakadatlansággal, hogy a 20 év

közül csupán kett volt 82. 83., midn más ült a megye kormányán.

Meghalt 17 10-ben. Felesége S armasági Kata. Sarmasági Györgynek

Vnlkai Erzsébettl született leánya volt, kit , mint Kávási Pálcák fia-

tal özvegyét vett vaia el Sok baja, perlekedése volt Menyhártnak fe-

lesége öröksége meg nem kaphatása miatt , mert 3a<-niasági György

alig 7—8 évesen hagyván Katát árvául, a tútix nagy néne Erzsébet

egy tetemes részét a jószágnak Kemény János kezére játszotta j s en-

nek maradékai, úgy Özvegye Lónai Anna nem akartak a kibocsátás fe-

ll semmit sem tudni. Sem Menyhárt , sem felesége nem érték meg a

per végét, még gyermekei is nagy késn. Ezek hatan voltak : Xí.

György. IV. Menyhért; Borbála Bilkei Miklósné , Klára,
Korda Ferenczné, Kata b. Percnyi Gáborné, és Krisztinaki el-.,

szr (1698) Práter Istvánnak, másodszoc Dolhai Györgynek (f 1709),

harmadszor b. Perényi Imre ugocsai fispánnak lett felesége.

JII. Gáspár, fia II. Menyhártnak, 1670. alispánságot viseit.

Felesége R á c z Borbála volt B. Szolnok megyébl Galgóról , ki

férje baiáía után oda vissza ia költözött, s 1683. ott adta Zsófia
leányát feleségül Kerekes Józsefhez. Másik leánya Mária korán halt

el: fia pedig IX. Péter, ki itthon az atyai jószágban maradt, mag

nélkül enyészett el , nejétl Bilkei Évától semmi ivadéka nem le-

vén, legalább életben nem maradván. Péter élmég 1717-ben; de már 1720.

esak özvegyérl van emlékezet.

IV. Menyhárt, III. Menyhártnak kisebb fia, b Perényi
Krisztinát bírta feleségül* Ugy látszik nem viselt megyei hivatalt.

Nem volt szerencsés a család terjesztésében. Egy fia maradt csak;

IV. Gáspár, az is ntlenül halt el; Gáspár megyei fjegyzségre két

tisztájitáskor választatott el , 1738. és 1741-benMáramárosnak volt

egyik követe az 1741 -ki országgylésen. Meghalt 1743-ban Leány test-

vérei ezek voltok: Kata elébb Trencsényi Gábor kapitány (f 173).

azután Budai Ferencz hitvese - Borbála, kit elbb Krnosai János,

ennek halála után muraniezi báró Horváth Imre vett el (lakott BV.

Ardoban); Erzsébet, apja halálakor még hajadon, azután IV. Po-

gány Ádámnak felesége.

XL G y ö r g y, Menyhártnak idsb testvére 1714-ben alispánságot



viselt. 1698. már házas életet élt Csm aközi Zsófiával Él még

1740-ben Urmezöö. Gyermeket ötöt hagyott maga után : VL J á n o s t,

XIII. Györgyöt; I. Sándort, Krisztinát Bay Lászlónál, s

K l á r á t , ki kisdeden halt el. A fiak közül S á n d o r ki iskolái végez-

tével f!7S4.) katonává lett, nem hagyott maradékot: az sem bizooyos,

volt e feleséges. Hanem
VI. J án o s (f 1748.) Darvai Ágnestl egy fiút hagyott és két

leányt : XIV. Györgyöt, Katát Draskóczi Istvánnét és Krisz-

tinát Pogány Imrénét.

XIII G y r g y felesége SztojkaKrisztina voit, leánya a

tatárverÓ Sztojka Lászlónak Szegedi Sárától , testvérjp Zsigmondnak

az erdélyi róm. kath. püspöknek. Ettl két gyermeket nemzett : IV.

Lászlót ós Kharitászt Újhelyi Ferencz felesegét G y tt
r g

y

részt vett 1742. mint insurgens a burkus háborúban

XIV. G y Ö r g y fia VI. Jánosnak , feleségétl Nagy Sárától
nemzette IV Ferenozet, Beregmegyének alispánját, ki 1808-ban a

Ludoviceára 200 frtot adott, s kinek özvegye Budai Francziska
1833. novemb. i-én temettetett el Beregszászban, 63 éve3 korában.

Kisebbik fia X. Péter magnóikul haltel; a nagyobbiknak is, XV
Istvánnak, ki Kovászon lakott, feleségétói Korda Erzsébettl csak

egyetlen leánya maradt , a nagyemlék Karolina, Bónie> Barna-

básnó, ki a magyar tud. Akadémiának, a szigeti református fótanodá-

ban papi árváknak tett hagyományozásai által méltóan zárta be a Po-

gányok ezen mellékágát, mint azoknak legutolsója. Meghalt

Nagy-Faluban 1855. dee. 18-án kora 34. évében, eltemettetett Ková-

szon (Bereg v ) a családi sírboltba. !

j

IV. L á 3 z 1 ó , üa Xíll. Jánosnak kétszer üösiilt : Bay J u l i á-

valésLÓnyai Eszterrel Lónyaí Zsigmondnak Pogány Klárától szü-

letett leányával (ki azután Bernátné lett). (1775.) öt fiút nemzett és

Lét leányt Esek körül Veronikát Csaba Antal, A p ollón i át

Horvát N., Erzsébetet Ujbeiyi N., Fíorentint Pogány Gáspár,

Borbálát es Polixént Szalgári N. és Lászlói! N. (Ungvárt) vet-

ték feleségül 2
). I. Károly (1779. kadét)., V. László, III. Sándor

XII. Farkas és Antónia részint megtaiauul, részint kis korban

elhaltak. — Egyedül X. Zsigmond alkotott családot, nemzvén fele-

1
1 Lásd végrendeletét Vasárnap* CJjsig 1356. 3 sz. — N. J.

a
) A keresztnevekre ily csonkán szolgáltatták az iüeíók h közleményt. S5t

aSzalg&ri é? Lteziófx aerekre nézve ia továbui vizsgálatra, volnz, szükség, melyi-

ket kell Borfaluikon melyiket Poiiíénoez csatolni. — Sí.
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ségével L i n k n e r T e r é z zel Öt leányt : Florentini Nemes Jo-

zsefnét (Vetésben) Terézt Megyeri Petemét (Vasmegyeren), Z s u~

z 8 é n n á t Nemes Ferencznét (Bogdányban), Juliannát Nagyidat

Ferencznét (Verbölcsön).

Maga IV. László Halmiban lakott ; Zsigmond Madán, Sza-

bolcsban, így a II. Menyhárt ágazata is kihalt.

Zsigmond ágazata

Mivel IV. Ádámnak mind az t fia terjedelmes családot hagyott

maga után : ezekrl alább lesz említés.

IV. Zsigmond nak az V. Pétertl származott ifjabb ágazat

alapítójának élete 1627—1664 között folyt le; legalább 1664-ben nin-

csen életben , mert bejegyzett leányai ekkor mint árvák protestálnak

Zsigmond testvérjknek, mint fiágnak azon tette ellen, hogy 6 regalist

kért a néhai apja testamentorna szerint történt osztály reottficatiojára,

melyben fiágat illet javak is lettek volna a leányoknak hagyomá-

nyozva. Zsigmondnak nejétói Zoltán Annától egy fia maradt:

VI, Zsigmond, és négy leánya : Anna Kölesei Sándorné , - Éva
Zoltán Ferenczné , — Borbála Újhelyi Ferenczné , — és M á r i a

Szécsényi Petemé. Nem viselt semmi hivatalt.

Fia VI. Zsigmond, úgy látszik leánytestvéreivel nem akké-

pen egyezett ki, hogy abban már akkor él íia III. Ádám nevében

Szirmai Anna az édes anya megnyughatott volna : a honnan ez

ellene mond minden káros meg rövidítésnek , a mi innen fiát érhetné,

1675-ben.—Zsigmond 1690. már meghalt.Említettfeleségétl, nevezett

fián kivül még négy leánynak volt apja : Erzsébetnek, ki els fér-

jének Szamosközi Máténak halála után, 1663. Borodi Istvánnak lett

féleségévé ;
— Júliának, ki szintén kétszer ment férjhez : Szegedi

Jánoshoz és 1714. Gyulai Jánoshoz ; — A n n á n a k , kit egy Szirmai

rett el; Klárának, ki 17 14 . mint V aradi Ferencz neje említtetik.

III. Ádám élete a Rákóczi Ferenoz korába esik, kinek zászlóját

mindvégig állhatatosan követte , 1703. októberben már fejedelmi lo*

vászmester, mint ilyen van jelen a szatmári táborban , és Somosfalvi

Kodra Farkas ott fogadja fiának, minden javait ezer forintig in-

scribálván neki. Rákóczi 1704-ben Kálnási Jánossal együtt t küldte,

Lengyelországba a belzi palatínusáéhoz, hogy onnan az adott 25,703 irtot

hozza el, s az errl tett számadás után 1709-ben nyeri meg a nyugtat-

ványt. Több rendbeli h szolgálatiért 1 706-ban Czikó nev falut nyeri

Rákóczitól, az eltt is apósának Gyulád Györgynek birtokát, de a mely
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már némi részbl idegen kezekre szállott volt Ekkor már flovász-
mester i rangja van. Hosszúra terjedt élete 1740—44 kzött szakadt

meg. Felesége Gyula fi Mária volt, Gyulafi Györgynek Kende

Évától született leánya, ki még 1734. elhalt mellle. Kilencz gyermeke

volt összesen: Éva Zoltán Istvánná; — Klára Lányai Zsigmondné,

— Teréz Darvai Sámuelné, IV. Ádám. — Ezeken kivül gyermek

korban elhaltak : IX . Z s i g m o n d , I. Sámuel, L Farkas, Anna
és M í r i a.

IV. Ádám, korában Legnagyobb notabilitása Máramaros megyé-

nek. A Maria Terézia korának több felé túlhajtásai irányában a mely

felszóüanilásokat, olykor rcnitentiát tett és tanúsított Máramaros me-

gye, mindazoknak lelke Ádám volt szóval, tettel ós írásban. Különösen

emlékezetessé tette magát , mint a máramarosi ref. egyházmegye f-

gondnoka a szigeti és huszti templomok megtartása ügyeben, melyeket

&& akkori kamarai administrátor minden módon megkísértett a kath.

részre elfoglalni. Gondnoka volt a szigeti ref. ftanodának. Legtöbb

bajt és keserséget okozott neki a vegyes házasság, melyet igen ked-

ves feleségével PogányErzsébet tel, IV. Menyhárt és b. Perényi

Krisztina leányával élt. A követelés a klérus részirl , hogy adott re-

vei salisa értelmében minden gyermekét róna. kath. vallásban nevelje,

igen nagy aggodalommal töltötte el a hite és egyháza mellett buzgó

férGat, s ez aggodalom valódi keserséggé változott, midn legfelsbb

helyrl paranos is eszközöltetett ki ellene ad implementum contractus

matrimonii, s e felett egy szerzetes rendeltetett házához nemcsak taní-

tónak, de egyúttal a ki felvigyázzon, ne hogy gyermekeit a maga val-

lására seducalja. Minden sanyargatásnak az lett eredménye, hogy

nem csak gyermekei maradtak protestánsoknak , de még felesége is az

vallására tért át ; mi által a nyugalom a család körében helyre állt.

1753. nádori adománynyal nyeri maga és X. Pogány István részire

Karácsonfalvát, s abban 1754. ellenmondás mellett beiktattatik. 1773.

királyi tanácsosi czímet s rangot nyert. 1782. még életben van. özve-

gye 1788. balt meg. — Tiz gyermeke született, kik közül három kis*

ded korban halt meg. Az életben maradottak közül Máriát Bay György

(kitl Bay György a septemvir született), Júliát (f 1809.) X Po-

gány István vette feleségül. A családot alkotó fiúk így következnek.

I. L a j o s , II. F a r k a a , V. Á dá ra , V. G á s p á r , X. P é t e r.

1. L a j o s , a legtdsb Hú , 1761. kezdte polgári pályáját , midn
az akkori fispán b. Barkóczi Imre Máramaros megye táblabirájává

24
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kinevezte. Ettl fogva mindig a közügyek körül forogván, fokozatosan

1782. Andrási István fispán és királyi biztos által tartott tiszujitás

alkalmával a fjegyzi hivatalra lett elválasztva. Megtörténvén az or-

szágnak a Józsefi rendszer szerint tiz kerületre felosztása, mivel a Ré-

vai Simon utódjául Máramarosba küldött Rósenfeld András egészen

ismeretlen volt e megyei téren: mellé Pogány Laj os adatott els al-

ispánul , ki ugyanekkor udvari tanácsossá is kineveztetett. Innen Be-

reg .megye kormányára léptettetett el, mint fispányi helytartó s

mint ilyen volt jelen az 179 1/2-diki országgylésen. 1790. részt vett

mint tag , a publico-politicumok felett tanácskozó küldöttségben. A
helv. hitvallásúak budai zsinatán jelen volt, s vitte egyik a jegyzi

tollat. Meghalt Bécsben, mint referendárius 1793. Felesége Sze-

gedi Klára volt, Szegedi Ferenoznek Gsomaközi Krisztinától szár-

mazott leánya , kitl, mint a táblázat mutatja , nyolcz gyermeket nem-

zett, de kik közül csupán négy ért ember kort : II. Lajos, Zsu
z s á n n a Patai Pál hitvese, III. P á l és II. M i k l ó s. A fiúk mag nél-

kül haltak ki. Csupán Laj osnak (ki 1810. megyei fjegyz volt,

1825 alispán, kir. kamarás, mérnökkari kapitány) maradt Szaplonczai

Jozefától egy fia. IV. Laj os (sz. 1814.), ki 1854-ben gyilkos kéz áltat

ntlenül halván meg, benne az I. Lajos ága elenyészett. Mind I. mind

II. Lajos fgondnokai voltak a szigeti református tanodának is; 1819.

ez, 1778-ban amaz.

II. Farkas 1764. lépett fel a megyei pályára, táblabíróvá

ekkor eskettetvén fel. — 1782. mint fpénztárnok hivataloskodik. Mi-

dn 1790. a Józsefi rendszer megsznte az alkotmányosan választott

tisztviselknek adott helyt : t tiszteié meg a megye az els alispánság-

gal, mely állást a 1794-ki tisztújításkor is megtartott. Királyi tana-

03O3 volt. Meghalt 1799. Emlékezetére Simonchicz Incze piarista egy

szép epigrammot írt, mely Lehóczkinál is olvasható (p. 308). Felesé-

geiéi KomáromiErzsébettl(f 1801 Urmezn) kiiencz gyer-

meke volt, kik közül II. Gábor, Eszter, II. S á m u e 1 kiskorukban

haltak el. A felnttekbl

Annát Darvai Imre vette feleségül 1804. Lakott Töviseden
;

meghalt Berenden (1838).

K 1 á r a elébb Raksányi Sámuelné volt , azután (1810.) Foga-

rasi Józsefné.

VI. László az 1812-ki megyei tisztújitáskor fftszolgabiróvá vá-

lasztatott. Feleségül vette 1804. Rácz Krisztinát, Rácz Miklós-
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nak Szunyogh Sárától született leányát ; de 1814-ben már maradék

nélkül elhalt, Urmezn.
IV. Józ9ef megyeileg viselt több hivatalai után nevezetesen

Bereg megye fjegyzjébl 1833-ban a tiszántúli kerületi tábla ül-

nöke lett, s azt viselte egész 1850-ig. Felesége b. Perényi Borbála volt.

A kath vallásra tért át. Meghalt Búcsúban Beregmegyében, 1853-ban

maradék nélkül.

V. Menyhárt kiköltözött a megyébl Szatmárba. Kétszer há-

zasodott. ElsÖ neje Darvai Terézia volt, de attól elvált. Másodszor

(1814.) Horvát Erzsébetet vette el. Az elsti Czeczilia leánya

kiskorban halt el. A másodiktól is úgy haltak el Karolina, He-
léna és J o z é f a. Az eraberkort értek kozl VII. Menyhárt kato-

naságot viselt, s meghalt ntlenül 24. év korában. Apollónia él,

Óváriban birtokos Illyés Sándor felesége. —'Menyhárt élt Óváriban,

meghalt Berenden 1839. 51 éves korában.

XI. Péter nek feleségétl Gr y u 1 a i leánytól egy fia maradt

:

Albert, ki 1841. fszolgabiróságot viselt. Feleségétl Lipcsei Vero-

nikától egy leánya született : Piroska kiköltözött s Hevesmegyében

lakik. Péternek rajtaki vül két leánya él: Emilia Hagara Lászióné,

és Karolina elébb Fazekas N.-né, most Farkas Lajos hitvese.

Ekképen a F a r k a s családja is elenyészett.

V. Ádám 1746. született. 17Ö4. neveztetett ki megyei táblabí-

rónak* Ügyvéd lett, még pedig a maga korának a leghíresebbjei közül,

úgy hogy munkásságát vetélkedve keresték a legfbb családok. Leg-

több érdeme van a család újabb fiai közt abban , hogy sok lappangó

javakat, melyek az id folyama alatt elidegenítve , hallgatásba merül-

tek , visszaszerezte családjának, részint az Eszterháziaktól, részint a

Gyulaíjaktól. Lakását a Gyulafi. jogon visszaszerzett Goo/iörmegyei Kele-

méi* falúban vette s ott is halt el 18 í4-ben mint GömöY megye volt szol-

gabirája. Feleségétl Szálai K 1 á r á tói egy leánya Eleonóra, és

egy íia F r i d r i k született ; amaz mint gyermek, ez mint jó remény
ifjú, miután S.-patakon a jogtan folyamot bevégezte, halt el nem so-

kára atyja után, — s bevégezte az atyja vonalát.

V. G á s p á r 1777-ben már házas. 1778. esküszik fel táblabírónak.

1782. fszolgabíró; ugyanaz 1790. A szigeti fiskola gondnoka 1799.

ugyanaz a máramarosi ref. egyházmegyének. Meghalt Urmezn 1823.

mint 80 éves agg férfiú, Kétszer nsült. Elébb Pogány Floren-
24*
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tí n á v al ,.1V. László és Báy Júlia leányával, Isitl VT. Menyhárt
és XV. G v $ rg y fiai nem érteit nagy kort, ellenben leányai közül Te-

rézia Jabiooczai Petes Lajosné lett H Szoboszión, Jozefát pedig

S o :n o s sí Fereoc: veite el Baikányban (ettl született Somosi íg-

nácz szabolcsi alispán). E neje 1811. elhalván, 1820. Kis M áriát

vette feleségül, kitol Johanna leánya lett Bajo János ügyvéd neje

Szaiontán, és Veronika, Újhelyi Ambrusnak most is álo özvegye.

(Kis Ivíár'a másodszor is férjhez ment) Dobsa Menyhárthoz* Ezen vo-

nal is elhalt.

X. Péter, legifjabb fia Ádámnak, elször a katonai pályára lé-

pett. Onnan mint huszárhadtiagy haza térvén, elször megyei jegyz,

1794. és 1799. fszolgabiróságra választatott. Meghalt. É800. a legjobb

idejében. Nje Szcs Krisztina volt BaraeskáróL Tle két fia ma-

radt : II. K á r o l y és III. Gábor, ki gyermek korában elhalt. Károly

1833. gróf Vay Ábrahám fispánsága alatt fszolgabirósággai kezdte

megyei pályáját. 1836 másod alispánná lett, s ezt az 1841 -ki tisztvá-"

lasztáson is megtartotta, — 1845. Szentpály László administrátorsága

alatt els alispánná lett s az is maradt mindaddig, mig az 1848 -ki for-

radalom bevégeztével a megyei hatóság fel nem oszlattatott. Meghalt

1857. — Feleségétl Vasadi Helénától, Vasadi György ugo-

csai alispán leányától (f 1859), következ gyermekei születtek

:

III. Károly, meghalt 1827-ben.

Borbála, Kölesei Gusztáv neje.

Antónia, Móricz Károly neje.

M á r i a, el halt kiskorában.

Z s ó fi a , Újhelyi Bálíntné.

Ödön, ntlen, megyei t. jegyz.

IV. Sándor, joghallgató Pesten.

Mária, elhalt 1854-ben.

Ez ágazat lakhelye Urmez.

A család leszármazási táblázata következ
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L tábla.

I Tamás
1324 1328.

Herczegh
nobilis de Éiyereh

I. Imre
1279 1ÍÍ24.

L MiHÓ3
1324.1328.

1. Péter
132&

II. Imre
132&

i

I. András
1324.

I

1/. /stván

1324. 1328

f

I, István

132$.
t* FiUvisuek

tortst.

Fofyf. A7. tééJfo

III. István
dictus Pogány

de Csftb 1379. 140u

11. András
1400. f

í. Jakab,

l37S.f

.. 'V__

II Péter
dictus Pogány

deOseb
(neje: Katalin)

ÍV. Istváa

1406.

U. Jalmb
140G

Sebestyén
1437. f

X. György
1

1427.

I. Dénes
U27. 64 88.

III Péter
pozsonyi
gróf 1601.

Kata
(Nádasdi
Gáspár)

Margit

111. Imre
1427. 1476

jua gladii 1458.

(Ostfi Bora)

II, Tamás
1427. ím
(Dorottj^

II György
147.5- f 1501.

(Térjek Dóra)

f. Zsigmond f 1526.

(Várdai Fruzsina)
i

*
i

IV. Péter

1516 t 1538.

(zerdahelyi Dersfi

Erzsébet)

1. János
1470 f 151L

,, —^ .m

III. György
1511. 1518.

Sára 1550.

(Brodarich
Mátyás)

Kata
•H484.

(Bocskai

I. Gáspár 1 Boldizsár

1664. 1550. 1562. 79.

- f (Nadasdi Darabos
Margit)

II. János
1562 vm
(Véssei Sára)

Folyl. II. láfrl.

II. Menyhért Anna
1562. marmarosi 1591.

alispán (1. Illyés Tamás
(Kora is Anna) 2. Éördögh

Wlyí. IV. ÜSS. FereflCZ>

Borbála Katalin

1563. 1563.

(I. Czeglédi Is ív.

2. Pataky János
1599.

IV. Imre
1563.

V. István

1591. 1607.
i
———

*

,

Katalin
1599.

(Kozma L6rinoz)

Fruzsina
1591.

(Rádai
Péter)

Erzsébet
1563. 1691.

(Páifi Zsigm.)

II. Boldizsár III. Zsigmond. II. Gáspár.

Magdolna 1604.

(Szentgytirgyx
Gergely)
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II. tábla.

II. János, ki a* I. táhlán.

1562. 1596.

(Véssey Sára)

íil. JánGS

VL Péte7

t

Anna
1591.

(Zichy
György)

I. Ferónez
1591.

(Hosszú-
tóthy
Judit)

Perpetua
1691.

(Écsi

Gáspár)

Orsolya II. Zsigmond ^ < W W
c- "-. S- *"»1591.

(Dankovics
János)

1591.

(Vali

(Orsolya)

1. Áriám
1610.

(Pongrácz
Judit)

EvalölO.

Z*& »- t;
i^ 5: üi c*

^ Ül

Erzse
1610.

(Rajki
Imre)

Anna
1610.

(Farkas
János)

—i
Magda VI. György VII. Péter

1610. 1632. 1644. 1632.

(1. Daróezy Dorkó
2. Szigeti Erzse)

Kata
(Simoni Imre)

I. Mihály
1659.

Anna Klára Kata
1730. 1730 1730.

(Nedeozky (Dávid (Dávid
György) László) Mihály)

J 11. András
1714. 1730.

II. Lrincz
1730.

t

r* > VIII. György
£ 5 1671.

II. Ferencz
(Zorog Bora)

i
*

>

I. József

1671.

II. Ádám V.Zsigmond IV. János

t
2T ». t«^
tb ír

x 2

V. János
1673.

i

"
>

János
Torna

megyében

VIII. Péter

X671

Sí

pr

05

Erzse VIII. Zsigmond
1726. 1701. 1726.

III. Ferencz
1724.-26.

II László
1724.—26.

Magda
1726.

József
1780. 1800.

(Barna Júlia)

Mátyás
1782. 1810.

(Magóosi Júlia)

I

Mária
1782. 1810.

(Kocsó József)

Antal. Mária Adalbert Anna Júlia

•f + pozsonyi prépost f f
eztmz. püspök

t 1857.

János 1759.

Nógrádban.
(1. Pálya Anna

2. Mészáros Eszter
3. Fndeczky Bora
4 Recskó N.)
r - ••*

1

Folyt. III. táblán.

Lajos Tere*
1793. (Szmrekovsiky Lajos)

Károly
(PaUky
Klára)

Ferdinánd. Károly. László. György
diószegi plébános

1850.

Mária
(Palásthyaié)

Jozefa
<Ludvig
János)
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III. t á b i a.

János,&7 a 21. táblán.

1759.

(1. Pálya Anna
2. Mészáros Eszter

3. Frideczky Bora
4. Recskó N )

3-tól Miklós
szül. 1794.

(Sántha Janka)

László
(Beviczky Janka)

]

Anna
sz. 1842.

Béla
sz. 1845.

Ferenez
sz. 1846.

József
sz. 1849.

Sarolta

sz. 1851.

Géza
sz. 1854.

János
szül. 1819.

lak. Teres-

kén
(Rakovsz-
ky Valéria)

Pál

sz. 1821.

Hontban
(Mándy
Renáta)

Ignácz
sz. 1825.

lak. Szé-
csénykén.
(Hoytsy
Kata)

Teréz

f 1828. sz

Mária
1830.

(Bölcsházy
Ödön)

sz.

Miklós
1832.

(Csurgo-
vics

Ágosta)

Janka
sz. 1836.

(Schaller

János)

Anna H.
szül. 1859.

Gyózó-Sánd.
sz. 1862.

t

Mária
sz. 1852.

t

Ferencz-Dezs
sz. 1855. sz

Mária
1858.

Vincentia
1S46.

t

Dezs
1849.

t

Kornél
sz. 1858.

Virgil. Mattold,

Béla
sz. 1845.

Hermina
1848.

t

Gabriella

1852.
Gyula
1854.

Kálmán
1855.

Teréz
1857.
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IV, tábla.

1. Menyli évt , ki a& /. táblán

1562. inárra. alispán

(Komis Anna;

IV György
L580. 1617.

m&r&marosi alisp

(Fígedi Bora)

—

í

VÍI György
1603. 1643.

márm. alispán.

(Sttojka Agáta)

«/^.«

Zsuzsanna
1603.

V. Péter

1580. 1629.

máramarosí aíisp.

(1. Pattanty <i« Hedvig
2. szigeti Szabó Kata)

II. Menyhért
1639. 1660.

raárm. alisp.

(1. Biki Zsófi

2. Szuhai Anna)

loi^rVli táblán.

IV. Zsigmond
1629. 1667.

(Zoltán Anna)
l

Folyl. VUL tábl

VII. István

1644. 88.

1ÍT. Boldizsár
1850-79.1683.
márm, alispán

(Debreczeni
Aüna)

V. Imre
1654. 88.
r—* 1

Folyt. VI.

táblán.

IX. György
1677.

j

Folyt. V. táblán. -

Zsuzsanna
1642 1645.

(1. öilkei

Bálint

2. jKomlósi

Benedek)

Anna
1650.

(vajáni

Balogh
Mihály)

XU. György

YlIJmre

VII. János
1780.

VI. Imre
1732- 1750.

Ung megyében
( Farga N)

V. Ádám
llzveit megyében

VI. Ádám
J783,

XIII. István

1783. 1796.

lak. Egerben.

VIII. Imre
1748- 1775.

márm fjegyz
(Pogány
Krisztina)

Eva
1750.

VI II. János li. Dénes Benjámin Rákhel Ágnes
1780. f f 1819. f 1834. (Báthonyi

ugocsai alisp. T.-Keresztúr István)
irir. tanács. (Dobsa

t „ János)

Lídia

t
Júlia
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VIII. István

1684. f 1730.

(1. Nagy Ilona.

2. gr. Teleki Anna)

V. tábla.

III. Boldizsár, ki í IV. tdlU*.

1650. 1683
mát m. alispán

(Debreczeni Anna)
r*- - - -

'

Eva 1684,

(Lónyay Ferenez)

IX. latrán,

t
III. László

t
X. István

+ 1799.

(1. Szerencsi K riszt

2. Diószeghi Mária
3. Pogány Jqlia)

Klára

1 1742.

III. Józaef
sz. 1751. 1 1801.

(Szobonya
Szabina)

Anna
az. 1752.

f 1756.

Eszter
sz.1754
(azatmári

Király
Miklós)

XI. István S^SW 2-tóí Krisztina

sz. 1757. & P hu ? «• 1778.
+ *>• sr *- 9T 3

.

m 9 (1. Bay Ádám
. < §- n 2. Boronkay

m Miklós)

^ ^ 3
oö -j O

VI. bla.

I. Gábor
17 U. 1749;

márm. alisp.

(Bán&y Ágnes)

V. Imre, Jkt a IV. táblád

J6C4. 1688.

IV. Boldizsár
1714- 1749.

(1. Nagy Kata.
2. Szabó Bora)

Sára
(Nagy Mihály)

II. József
1769.

t

2-tó! Bora
1773. 76.

(Nagyiday
László)

V. Boldizsár

1773. 1828.
ugoo£ai sz. biró

lak. T.-Keresztúr

(1- Dobsa Mária
2. Kölesei Zsuzsa)

1-tól Polixén Klára .11. Lajos Erzse Eszter

sz. 1787. f sz. 1783. sz. 1793. sz. 1795.

+ 1790. tl802 +1806. + 1*1*

2-tól XIV.
István

•zöL 1801.

(Galgóczy
Erzse)

XV. György
sz. 1804.

t

V. Ferencz
sz. 1822.

lak. Gúthon Bereg vm.
(Berzsenyi Zsuzsi)

Lidia. Zsófia. JuM%. Zsuzsanna. Eszter.

IX. János. Ida.
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VII. tábia.
11. Menyhért, hi a IV. lábián.

1633. 1660.

márm. alisp.

(1 Biky Zsófia

2 Szubai Anna)

Hedvig
1656. 1675.

(Jászai Miklós)

III. Menyhért
1663.1710.
márm. aíisp.

(Sárrnasági

Kata)

Krisztina

1670.

'(Sarmasági
Zsigmond)

111. Gáspár!

1663. 1670.

márm. alispán

(Rácz Bora)

~i

IX. Péter

1683,

(Bilkei Eva)

Zsófia

1683.

(Kerekes Józs.)

Mária

t

Bora
1698.

(Bükéi
Miklós)

XI. Gy'lrgry Klára Kata Krisztina IV. Menyhért
1703. 1740 1718 1718. 1698. 1709. szél. 1675.

(Csornaközi (Korda (b. Percnyi il. Fráter Istv. f 1743.

Zsófia) Ferencz) Gábor) 2. Dolhai György (bPerényi
3. b. Perényi Imre) Krisztina)

IV. Gáspár

f 1743.

Kata
(1. Trencsényi

Gábor
2. Budai
Ferencz)

Bora
(1. Krucsai

János
2. b. Horváth

János)

Erzse
1688 1740.

(Pogáuy
Ádám)

VI. János

t 1748.

(Durvái Ágnes)p— -*

Kata
1760.

(Draskóczy
István)

Krisztina

(Bay László)
I. Sándor

f

XIV. György
1750.

(NagySára)

IV. Ferencz
beregi alispán

(Budai Franciska)

Krisztina 1750.

(Pogány Imre)

XI II. György
1747, 1750.

(S/.tojka

Krisztina)

Klára

f

XV. István
(Korda Erzse)

Karolina

i 1855.

(BónÍ8 Barnabás)

XI. Péter

f

Veron III. Sándor
sz. 1787. f
(Csabay
Antal)

Florentina

+ 1811.

(Pogány
Gáspár)

í"1 < Antónia
W m sz. 1784.

o oa

^ oT

X. Zsigmond
f??

(Linkner £
Teréz) a

i

Florentina Teréz
(Nemes József (Megyeri

Péter)

Fiára Zsuzsi
{ (Nemes

Ferencz)

Júlia

(Nagyiday
Ferencz)

^ 03 >
5 O -3

P ^
08

/-\ £> N

íl (In —.

3 '*-' £»
*; o

3-

Ol

B*

e



Pogány. 339

VIII. tábla.

VI. Zsigmond
1664. 1690

(Szirniay Anna)

IV. Zsigmond, ki a IV táblán

1629 1667.

(Zoltán Anna)

Anna
1664.

(Kölesei

Sándor)

Eva
1664.

(Zoltán
Ferencz)

Bo ra

1664 1694.

(Újhelyi
Ferencz)

Mária
sz 1664. 79.

(Szócaényi
Péter)

Erzae
1663.

(1. Szamosközi
Máté.

2. Borodi István)

Júlia

1670. 1714.

(1. Szegedy
János.

2. Gyulay Ján.

III. Ádám
1670. 1705.

(Gyuiaffy
Mária)

Anna
(Szirmay

N.)

Klára
1670.

(Váradi Fer.)

IX. Zsigmond. Anna.

t
Eva
1742.

(Zoltán

István)

I. Sámuel,

t
IV. Ádám

kir. tanács.

1742.

(Pogány
Er/se)

Klára
1742

(Lónyay
Zsigm.)

Teréz
1735.
(Darvai
Sámuel)

Polixén 1. Lajos II. Farkas
1761.91. 1763.

referend. kir. tan.

beregi ad min. alisp.

(Szegedi (Komáromi
Klára) Erzae)

V. iáám
sz.1746.

f 1814.

(Szalay
Klára)

V. Gáspár >- X.Péter
177841822. « 1779.

(1. Pogány ^. f 1800.

Florent.

2. Kis Mária)

Folyt. IX.

táblán.

Folyt. X.
táblán.

Eleonóra Fridrik

t t

katona
jegyz sz,

biró

(Szcs
Krisztina)

2 ^

5* *

VI. Menyhért Teréz
sz. 1779. sz. 1780.

f (jabl.Petes

Lajos)

Jozefa X Janka Veronka
sz. 1782. < (Bájó sz.1821.

(Solymosy O János) (Újhelyi
Ferencz) c- Ambrus)

3

Oe o

•«

£

II. Károly
sz. 1789. f 1857.

márm. szbiró, alispán

(Vasady Ilona)

III. Gábor
szül. 1791.

f

III. Károly Bora
1 1827. sz 1828.

(Kölcsey
Gáspár)

Antónia
sz. 1831.

(Móricz
Károly
1853.)

Mária Zsófia Ödön
sz. 1832. sz. 1834 sz. 1840.

f 1833. (Újhelyi
Bálint)

IV. Sándor Mária
sz.1843. fl854 f
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II. Lajos Teréz
fi 827. sz. J777.

(Szapion-
ozai Jozefa )

IV. Lajos
szüi. 1814.

t 1851

Krisztina

sz. 1779.

t 1780.

IX. fc á b i e.

I. Lajos, ki a Vili. táblán.

refe r*nd.

(Szegedy Kiara)

II. Pá! Zsuzsi III Pal
+ 1783. az. 1783. sz. 1786.

(Patai Pal) • f

II. Miklós
sz. 1790.

Czeczilia

*» 1793,

t1796

X, t ab 1 a.

II. Farkas, M a Vili. táblán,

1763.

kir. tan., alisp.

(Komaromy Erzse)

» VI. Sámuel Klára

« t 1814. 1810
g* (Rácz (1. ííakaányi

ts Krisztina) Sámuel.
»— 2. Fogarasy
•* József 1810.)

XI. Péler Anna V. Menyhért
(GyulayJ.) sz. 1783. sz 1788.

t 1838.

(Darvai
Imre 1804.)

f 1839.

(1. Darvai
Teréz.

2. Horváth
Eizse 18l4.>

SS W IV. József

b& tl7fl3.

& 3 (b Perenyi

?Z Bora)

Albert
(Lipcsei

Verona)
r—•*

•

Piroska.

Emília
(Hagara
László)

Karolina
(l. Fazekas N.)
2. Farkas Lajos)

Katalin

t

Ozeczilia

sz. 4812.
• 1813.

VII. Menyhért
sz. 1816.

f 1844.

Hona Apollónia Jozefa

f sz. 1815. M814.
(Illyés Sándor)

Bár mily részletes legyen is azonban ez ágazati kimutatás : két-

ségkívül van, hogy némelyek fogtak belíe kimaradni, azon okon, mivel

sr kihalása által a férfi örökösöknek az iratok jó része a leányágra

mentek által, s neií: folytak vissza a férfíágbeli conserváíorokboz, a

mint errl többször találni is jegyzeteket a családi adatok koz,t. Ez

okon azok nem voltak hozzá íérhetk. Azon egyes személyek ,
tknek

így a táblázatokon helyet kimutatni nem lehetett, bár emlékezetk

megvan, a már említetteken felül, még e következk

:

Í.László, kinek nje (1728). Bethlen Éva, Pogány Gá-

bornak bizonyos summa pénzt adott volt kölcsön.

2. Pál, kinek felesége Fráter Sára volt 1730—00 közt a

Fráterek nemágazata szerint
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Z. Ferencz, kinek felesége Márton Borbála két testvérével

os ztoziTí a mándi, fülesdi stb. javakon, 1744-ben.

4. Krisztina Gödé Györgynek 1600—1620 közt els felesége,

S kinek leánya volt Gödé Judit, Anárc9y Györgyné 1640-ben.

Vájjon azaPogány Domokos de Kaszon , ki Í424. Tyú-

kodba statuáltatik, s kinek leányait illetleg Kovászó, Szernye , Új-

falu és Almás falukban leend osztály iránt ad ki Zsigmond király egy

parancsolatot , a „c s e b i
a Pogány családhoz tartozott-e ? legalább az

eddigi egykorú adatok szerint nem állítható. Inkább a másikhoz, mely

,degenere Hunt-Pázmán* ered, lesz tartozó. Ugyan így Ítélek

az 1507 élt Pogány Bálintról és 1510. élt Pogány Miklós-

ról is, mindkettddé Sás vár" kik Tivadarfalván lakók. Veres György-

nek adnak el némi curiákat a hozzájok tartozó jobbágy telkekkel együtt

Sásvároo. és Péterfalván, Ugocsa megyében.

Említve volt fentebb, hogy I. István a piliskei csatában

elesett ; említve, hogy tle egy saját külön nevezettel biró oldal-ág

szakadt ki az Enyerei I. lm re által alapított családból, mely, mikorra

a P o g á n y név elállott, már F i 1 e m e n néven nevezte magát. Most

még ez van hátra, hogy eladassék.

Ugy kell lennie , hogy István halálakor kiskorú gyermek ma-

radott utána, kit az özvegy anya alkalmasint saját Örökségébe vitt ma-

gával, s az ott ntt fel, alkalmasint nem oly körülmények közt, hogy

többi atyjafiaira gondolhasson, vagy az apai Örökségre visszaemlékez-

hessék. Istvánnak kis unokája György volt az, ki 1406-ban felindult a

rokonság enyészni kezd emléketetét föleleveníteni, s részt követelni

egyúttal azon javakból, melyek szerzésében az se is halált halt. Meg-

idéztette azért III. Istvánt Cseb és Apsa iránt A mindkétfél részirl

kinevezett tanúk a vasvári káptalan emberével együtt megjelentek a

helyszínén; s mivel István tagadta a közös származást: a káptalan em-

bere az egybegylt tanúknak e kérdést tette fel : Vajon igaz-e hogy

Filemen G y Ö r g y L r i u c z fia, ez; P é t e r fia , ez I s t v á n fia, ez

Imr e fia , ez H e r c z e g h fia ? Vagy pedig Imre fia István min-

den maradék nélkül esett el a király mellett a csatában ? — A megeske-

tett tanúk mindnyájan Filemen György igaz leszármazása mellett ál-

lottak ; minek folytán III István sem perelt tovább, hanem kiadta

nekiek ott mindjárt a megítélt részt. Az ekképen bebizonyított eredet-

tl kezdve a leszármazás így van az okmányok szerint, egész u

kihalásig:
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XI. tábla*

I. István
(1328. elesett a piliskei csatában)

<—"—

^

j

Péter

LÖrincz
(dietus Fi lenien)

István Gvörgy János
(1400.) ez perel , 1406.) (1406.)

(Filemen) (Filemen)

László Gergely Antal László

(1434. 1437.) (1437.) (1406.) 1406. f 1436.

(özvegye él 1437.)

Albert

(1431.1437.)

A családról semmi emlékezetes némi rokoni viszálkodásokon fe-

ll a Pogány ággal, feljegyezve nincs. Utolsó volt köztük 1480. Be-

nedek, nem tudni melyiknek fia vagy unokája az itt végskül fel-

jegyzettek közül. Javaikat, melyeket Tötös-Enyerén , Teremes-Enye-

rón s Apsateieken birtak, Péter, a késbb pozsonyi gróf nyerte ado-

mányban Mátyás királytól 1480-ban, ki ek képen a régi birtokokat ismét

egyesítette a maga családjánál.

Czímere a családnak most is az, melyet I. Miklós Károly király-

tól nyert , de csak a leglényegesb részekben, mivel a ké-

sbbi kor némely toldásokat, részint kihagyásokat csakugyan tett rajta.

Meglett pótolva egy koronával a czímermezejében ; a három level ló-

her, mely felett áll a sólyom, s mely lomb a madárnak szárnyai alá ha-

tol egészen, elmaradt, helyette egy kar tart lombos galyat, s azon áll

a madár, kiterjesztett szárnyakkal, csrében semmit sem tartva. Van*

nak XVlf. századi oklevelekben viasz nyomatú pecsétek: de mindnyá-

jan annyira elmosódva, hogy alig lehet a diploma szaval nélkül tisztán

felfogni azok tartalmát, S ez lehet oka, hogy, mivel a czímert adoma*

nyozó okirat még akkor lappangott, a család akkori feje IV. Adámek-
képeo rajzoltatá le s állapította meg a czímert, a mint az most hasz-

náltatik, s a mint a rajz is mutatja.

Pogány család. (Nagy-Klopotivai) Hazája Huuyad várme-

gye; e megyében a Hát3zegvidékén fekszik K l c p o t i v a helység *),

melyrl einevét veszi. Törzse a Hunt-Paznán nembl (genus) ered a
).

*) 'Klopotiva hajdán Nagy és kis Klopo tivára lehetett osztva.

r
) A kolosaiono3tori konventban okmányok igazolják Szilagyi István állí-

tása szeriiit.
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A XV. század elején már a P o g á n y névvel élnek, és több jeles fér-

fíat mutatnak fel.

1468-ban Pogány G-yörgy Erdélyben a szentkorona vámjöve-

delmeinek beszedje *) volt. (Exactor proventuum vectigalium S. Co-

ronae in Transylvania) Azon -feivül a családból Imre Szörényi bán,

csiosói várnagy 2
) stb. Meg többet lehetett volna rólok tudni a Nagy-

Enyeden 1849-ben feldúlt családi levéltárból.

Jelenleg a családfát osak a XVII. század közepén élt két test-

vértl Pogány I. Jánostól és Istvántól hozhatjuk le 3
) , a mint

következik

:

I. tábla.

Pogány N.

I. János I. István

II. János Folyt. II. táblán.

III. Jáaos

sz. 1736
(I. Puy Anna

2. Borsai Nagy Mária
3- mai. Kendeffy

Jusztina)

1-tól Mária
(Kenderessy
György)

3-tól Erzse. Sámue'. Imre Gáspár
(gaigói Rácz

Róza)

IV. János József

(1. gr. Toldalaghy Sára) (Fosztó

2. Brencsán Róza) Judit)

Lajos
1848. szblró.

I. György
tl809.

ele* Aspernnél.

<va.

Eszter

(Dósa Farkas)

Imre.

1-tl Károly
szül. 1312.

Fejér v. fjegyz

Anna 2-tól György
T 184S. A -Fejér, alisp.

(kadicsf. szül. 1815.

Torok Samu) (Réti

Karolina)

Polixén. Albert

lak. Bretyén
1848. adoiró biztos

(Bálint Ágnes

János. Károly. Ida.

1
) Teleki Hunyadiak kora. XI. 352-

2
) Ezekrl vau emlékesét & esebi Pogány családróÜ eladásban itt 381. lap.

8
) Hodor K. szerint családi közlés után.
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II. tábla.

István, ki m I. iábláíi.

Ferenci II. isívan

(b. Báofiv Maria)

,—^íí^
,

1U István Ábrahám. Ráchel.

I. Ádám 177X Eimyad v. «biro
(Nadudvary megöletett 1849
Krisztina) (gr. Kún Erzee)

,_- n,
t r r-A- —

.

Francziska II. Ádám Erzsébet
(Zeykné) (demsusi Lukaos Ida) (WalcUtein)

Az I. táblán állók köz i III. János Hunyad vármegyében fóbb

tiszteket viselt Unokája I. Gry öxgy mint C3. k. fhadnagy az asperni

csatában esett eh

Józsefnek Fosztó Judittól egyik fia L aj t>s Hunyad megyében

1848-ig szolgabíró volt.

IV. Jánosnak fiai közül Károly 1848-ig Alsó-Fejér megyének

fjegyzje, utóbb. cs. k* pénztárnok. Testvére.

György 184%-ben A. Fejér vármegye erélyes alispánja;

1858 január 30. óta úrbéri es, k. törv. széki elnök, 1861-ben A. Fejér

vármegye fispánjául neveztetett ki. Nejétl Réti Karolinától gyerme-

kei : J á n o s , K á r o 1 y, és I d a.

Albert 1848-ban adó író biztos Hunyad vármegyében , lakik

Bretyén.

A másik hézagos táblán III. István Hunyad vármegyének szol-

gabi rája, 1849-ben az oláhok által Abrudbáoyán meggyilkoltatott. Öz-

vegye gr. Kún Erzsébet: gyermekei II. Ádám és Erzsébet

III. István testvérei Ábrahám és Rachel Kíonoftiváo és töM>

helyen birtokosok.

I. Ádám kinek elde Perenoz a török háborúban katonás

kodott, — 1771-ben a dévai kerületben tartományi biztos.

Nincsenek a táblázaton László és Ferencz 1 794-ben Hunyad
vármegye alszolgabirái , 1810-ben királyi pénzíárcukok. Ábrahám
1796-ban ugyanott adó író biztos. Lajos cs. kir. mérnek.

Továbbá nincsenek a táblázaton a jelenleg is élk.közül László,
Sámuel, Anna és Máté özvegye Nándra Krisztina, kik Hunyad me-

gyében birtokosok.
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A család ozímere keresztvágással négy felé osztott psizs. az 1.

z«ld udvarban páaczéios kar könyököl, kivont kardot tartva , a kar

kftnyök hajláaában csrében gyrt tartó holló \ a 2-ik kék udvarban

felreppen sas; a 3-dik kék udvarban szintén felreppen sasjad-ik

zöld udvarban lépdegeí oroszlán. Á jpaizs fölött koronás sisak, mely-

bl jobbra orom, balról sasszárny ktaett csillag ragyog. Egy régi* tán

1428, oklevélre nyomóit peosét szerint hajdán a ozinaer csak az orosz-

lánból állott.

PogledlCli család. Horvátországi eredet nemes család
;

átszármazva Zala vármegyébe is. P. György az 1790-ki ország-

gylésen a sérelmek kidolgozására kirendelt választmány tagja. 2
)

Pogonyf esalául. Heves és Bereg vármegye nemessége sorá-

ban endííi Fényes Elek, Geographiájában.

Pográsiy cs&lád. CNeme3 Kürthi t) Nyirra vármegyei ki-

halt régi nonizcUég.

1556. táján élt Pográny Zsigmond, kinek neje Zerdahelyi

DersíFy Anna volt. Ennek valószínleg fia

Pogrányi Benedek, ki 1593—94-ben korponai , *) utóbb

1598— 1602-ben Nógrád vára fkapitánya. *)

Ennek Hathairay Erzsébettl négy gyermeke maradt : István,

Anna Zay Zaigmondné, Zsófia GyulaíFy Kristófné, ée J á n os, ki-

nek Szántói Botka Katától gyermekei Ferencz, Mária, és 3 z a-

1 o ro é , Tköly Zsigmond felesége. Ez utóbbihoz 1870-ben dec. 6-án

Szeiepehényi György érsek a végett irt levelet, hogy leányát Tököly

Sárát ne vonakodjék feleségül adni Nyáry Ferencz úrfinak 5
).

A családfa következ.

Benedek.
nógrádi £ókapitánv

1598. 1602.

HaÜifthny Erzse)
r—— — " <<-— -.... -

t

btván AaoA Zsófi* János
(Z*y Zsigm.) (Gynlaffy Kristóf) (Szántói

Botka Kftta)
i

— * » i

Frenecz Mária. zaloroe 1670.

f (Tököly Zsigmond )

*) Kodor Kár. közlése aaeriai.

*)1790. 67. törv. czik.

;i
) fátvánffy IS?2. évi kiadás 587. 618,

*
) Protocol. O. Neograd. annoruni 1598.—1602,

s
) Oklevél, kiadva P. Thewretrk által ..,A magyar haza. kincsei" czimfi

gyfijtelékben.

25
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Jánosnak örökösei Végles vára iránti ügyöket az országgylés elé

vivén, annak megvizsgálására a nádor az 1647. 1649. 1655. 1659. or-

szággylésekrl kiküldetett.

Nem találjuk a családfán Pográny Györgyöt, ki 1629-ben élt.
1
)

Pohánka család* (Kis Ledniczi) Trenosin vármegyei cu-

riális nemes család. A czímeres nemes levelet Bartonis máskép Po-

hánka Mihály és Bartonis máskép Obeszlo és Holko Dániel nyerték

már elbbi nemessógök és kis-ledniczi curiális birtokuk megersítéséül

I. Leopold királytól 1696, febr. 5-én ; st azon évi aug. 7-én még szin-

tén Bécsben kelt királyi ótalomlevelet. (potectionales) is nyertek. a
)

A Pohánka C9alád ismertebb tulajdonneve Ledniczky, azon-

ban e nevet 1768-ig csak ritkán, vagy alig viseltek.

A Trencsin megyei nemesi Összeírások szerint 1748-ban Led-

niczen laktak János, András, Pál, Miklós, és két ö y Ö r g y.

1768-ban Ledniczén székeltek János fiával Gryörgygyel,
idsb György fiával Andrással; másik András és fia F e-

ren ez, továbbá F á 1
T
két János, M ikl 6 s, Ádám, és két An

d r á s. — Fels Lieszkón laktak : A n d r á s , és fia szintén András,
és még ugyan ott J á n o s. Késbb a Pohánka név a Trenestn me-

gyei nemesi lajstromokból egészen kimaradt ; a késbbi ivadék vissza-

térvén elbbeni Ledniczky nevéhez. Lásd ezt.

Különben a Lie^zkovszky család egyik ága szintén viselte a Po-

hánka nevezetet.

Poltány család. A katonaság kihágása elleni panaszát az

1604. évi országgylés tárgyalta. 3
)

Pohartcs család. (Máskép Szabó.) A czímeres nemes le-

velet Poharrcs máskép Szabó István nyerte, és azt 1655. jul. 26-

kán Nógrád megyének Losonczon tartott közgylésén kihirdetteté. 4
J

Poháros család. E néven többen fordulnak elé történeteink

.ben. — P. P é t e r 1345-ben Lajos kir. rendeletébl Krako alatt a Káz-

mér király segítségéül a cseh király ellen harczolt

Kapi Poháros s v á t birta zálogképen Zsigmond királytól Eper-

jes városát, mely tle 1404-ben kiváltatott. A kapi Poháros család

*) Sz. benedeki Convént.
') Szontagfc Dán. közi.

*) 1604. 14 törv ez.

*J Protoool. C. Neograd.
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benne kihalt, és utánna Kapi várát a késbb Kapj nevet felvett csa-

ládnak se Tétényi András kapta. Lásd Kapi c*.

Pohárnok család. Ismeretes ktfzüíök András, kinek re

szere hamis oklevél kohoitatctt. *)

Antal 1516-ban II. Lajos király rendeletébl a Lcseiktl 1Ö00

forint behajtására járt.

Miklós 1549-ben Léva várát oltalmazta Balassa Menyhért

részére.

Trencsin megye nemesi összeírása szerint 1699-ben Tepliezen la-

kott Pohárnok nev nemes család.

Pohárnok névvel a Berzeviczy család egyik tagja István is

neveztetett

Pohinajevlch esalád. Közlök Miklós 1723—29-ben
szegniai és modrussi püspök volt. a

)

Poltorszky család. Trencsin vármegyei czimerleveies ne-

mes család. A nemességet P. P á 1 és S á m u e 1 nyerték , és armalisn*

kat 168 í -ben az említett megyében kihirdettették. Utóbb ott cevökelé

nem fordul. Tán Podhorszky nevet vettek fel. 9
)

Pohmncz család. Pohrancz Pál 1668. jul. íí-éu kapott

cztmeres nemes levelet, mely Nógrád vármegyében hirdettetett ki *)

1722-ben a nógrádi nemesi vizsgálatkor Porhancz (így) Ist-

ván eléggé nemességét be nem mutatva, a tasrások közé íratott. •)

Azonban 1726-ban nemességét aföljebbi nemes levél elémutatása mel-

lett nemessége elismertetett. 1755-ben azon megyében már a család

nem lakott.

Pohronczy család Lásd S*elepch>ny.

Pök család. (Medgyes-allyai). Ismeretes közlök Móric z>

kinek leánya Anna Bátnori László neje volt 1351-ben. Különben e

család Móricz néven lett ismeretes. Lásd Móricz c*

1526-ban Pók János ndvarnoka volt Mária királynénak; fl

)

bizonyosan a ftfljebbitól egészen különböz családból.

Póka család. Póka Péter 1712*bon ÍÜ Károly királytól

kapta czímeres nemes levelét. 7
)

*) Werboozy Tríp. II 14.

*) 1723. 4* 1729. végxemény záradóka.

*) Szontagh Dán közlése
4
) és *) Nógrád megyei jegyzkönyv.

*} Jáozay P. a magyar nemzet napjai a moh. vén? után, 91.

1 GoUeei herald, nro 706.

25*
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Czímere a paizs kék udvarában tengeren vagy tón úszó hajó , a

paizs fels részébl ax említett tengerbe függlegesen két fehér fo-

lyam siet. A paizs fölötti sisak koronájából két vörösfehér zászló kö-

zött pánezélos kar kivont kardot tart, a zászlós mellett jobbról fél

hold, balról arany csillag ragyog. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról

aranykék.

Arad vármegyében Póka János és ílai János és Antal
1821-ben hirdettetek ki nemességöket. J

)

Póka Ignácz elbb Ecseghen kasznár , utóhb Egerben városi

árvagyámnok 1336* köri ; de ez úgy látszik más családból szárma-

zott, czímere elütvén a fljebbítl. Több gyermeke közt egy fia Zs i g-

mond egri megyei pap.

Póka CMlátf. (Istvánházi). Közlk 1523-ban élt istvánházi

Póka Lázár. *)

Pökfti család. (Pókai). Erdélyi székely eredet család Maros

azékbl, hol Pókafalván és Galambfalván laktak. 3
)

János-Zsigmond, fejedelemsége alatt élt Fokai Jakab, ki 1566-

ban fejedelmét Szolimanhoz kisérte, és kinek 1568-ban Bálás István

kolosvári pap „A krédónak magyarázatja" czim Gy.-Fejérváron nyom-

tatott könyvét ajánlotta , valamint Dávid Ferencz unitárius püspök

ugyanazon évben „Szent írásnak fundamentumából vett magyarázata

a Jézus Krisztusról" czim mvét.
Tán Jakabnak fiai voltak János és Péter 1575-ben Békés

Gáspárnak hívei Báthori István ellenében. Mint ilyenek Báthori által

a sz.-páli csatában elfogatván, a kolosvári országgylésen halálra Ítél-

tettek. Anyjok esdckléseire egyiknek kegyelem adatott ; az anya a vá-

lasztást barátaira bízta , ezek ítélete szerint János az idsb ment a

vérpadra. 4
) Péter 1589-ben természetes halállal múlt ki.

Pókai Anna a történetíró Mikó Ferenoz hitvese volt 1635.

köruL 6
)

•) Megyei Jegyzkönyv 408. sz. a.

*) Tud. gyjtemény 1836. évi X. 10o. — Lehoczky Stemmat. II p. 308. a

P. betübeli csaladok közt irja : Poka filiwi Deraetrii de Kodrozcxi in C. Neograd.

nobilitatur ex jobagione castri Göraör 1268/ 1 — Itt kétséges, hogy „a K o d r o~

z o n u nem sajtóhiba e ? mert i!y helység Nógrádban jelenleg nincs, 2-or ez adat

szerint Demeter inkább Kodrozouyi, mint Póka családnéven ienne ne-

vezhet.
8
) Kállay székely nemzet 80.

%
) WolpU. Bethlen II. 378. 381.

5
) Székely Sándor unitár vallás 135. lap.
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Poky család. (Pöki és niérgesí f). Gyór vármegyének egyik

legrégibb törzsökös kihalt esaláda. Neve (Pöki) a legrégibb okleve-

lekben P u k y (de Puk) alakban is eléfordúl, de kiejtésben bizonyosan

mindég Po k i-nak hangzott. Okleveles hitelességgel eredetét csak a

XI1L század elejére vibetni fel, *) a midn els tudható törzse Már-
ton egy 1220. okmány szerint nádori rendelet folytán az árpási bes-

senyk és ezek fbírája közti egyenetlenség elintézésében bíráskodott.

1234-ben élt Comes Farkasius de Puk, ki II. András király-

tól Gyr vármegyében Kába máskép Szent~Mihály nev jószágot

kapta h szolgálatai fejében. Ennek fiai Sándor és I. U g u d, kik a

többi vérséges atyafiakkal együtt mindnyájan a pöki monostor párt-

fogói voltak, és a nevekhez ragasztott Comes czím után ítélve, fbb
méltóságban állottak. Ugodnak fia volt II. U g b d , ki azonban férfi

kora eltt 1279-ben meghalt.

Tamás még II. András király alatt kezdé h szolgálatait, azo.

kat fölytata fia IV. Béla alatt, ki által már f-ajtónálió mesterré ne-

veztetett; azonkívül 1269-ben kir. adományba nyerte a mosón i vár-

telket Kust, és bessenyk földét Tét het Gyr megyében; Is*-

kázt ésJánusit Veszprém vármegyében és G ara s d o t Zala me-

gyében ; melyekre 1270. és 1272-ben kir. megersítést kapott.

Tamással egykorúak voltak II. Márton, Chepán, Olivér
és Pál, mint a móriozbidai sz. Jakabról nevezett monostornak 1251.

évi alapító levele tanúsítja. Ezek köz! Mártonnak fia volt Miklós,
kivel egy korbeliek ismét János és Deta testvérek * és Graasnak

fia Péter, a pöki monostor kegyurai.

A feljebb emiitett Pálnak fia szintén Péter lelke üdvességeért

a pöki monostornak egyéb javakon kivüi az illet atyafiak megegye-

zésével ajándékozza Gyarmatot . saely ajándékról mindazáltal Sebes-

tyén ason monostor prépostja szintén a Póki család tagjainak mint

monostora pártfogóinak hozzájárul tával azon tekintetbl , mivel Péter

azt már elbb Pöki Sándornak eladta, — 1271-ben a gyri káptalan

eltt lemondott.

Lukács 1268-ban napától Annistól, Kaplan Rubinus leányától

és Babunai Miklós özvegyétl végrendeletileg kapta Gyr megyében

a garmoti (Gyarmat) pusztát. Lukácsunk fiai Péter és Gergely
az említett évben még kisded-korúak voltak.

*) Czeh János a Tudományos gyjt. 1829. Xli,. 00-61. lapjain tüzetesen

értekezett e családról.
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B e r e c * k élt 1394 ben, midn haldokló neje Lui?:a által annak

minded javaiban örökösnek kineveztetett.

M'ti'i ezen eddig elészámláltakat családi &i összefüggésbe hozni

adatok hiányában nem lehet. Azonban a XIV század els felében élt

D e $ e v/, ki a szent mártom apáttal Vilmossal (1335— 1356.) a csanaki

és ménfi határok \ránt egyezségre lépett. Ezen Desewtl már a esalád

kihalásáig szakadatlan vénséges összeköttetés táblázatot mutathatunk

fel, a mint követkéz ik

JáflO£

1362, 1412.

L)e»ew
J245.

Itj.
—A-- n .

Miklós
1362. 80.

1. Ferencz 1410.

ií. Jakab
1529.

CN. Z«53&)

£rzse
(Mérges Péter?
M Miklós fiai

kinek 2-ik neje N. N.

I. Jakab 1430-

II. János-

Benedek
1362.

László.

1 tó) Péter.

1436.

Jakab.
1436.

Mátyás
1430,

2-tól Kata.
1458

Ferencz
1458..

Pet6 v. Péter
(K. Kata)

Tamás

Simon
1469.-8!

Márton
1459

FeveiiC*

Í468.

Mihály Péter
1480. 1468. f 1496.

bajmócai kapit

János
'510.

Aniai
1468-1504,

siklósi, ugocíí

várnagy
<N. Kata)

Bolojzs&r

t5ia.

Ferencz.

Gergely

Zsófia

(Tiborc* András*
Kata

(Koroknay
Bertalati)

Gáspár
1540.

gyón alispán

(uémai Kolos Bora)

Menyhért
156$ gyri aiisp.

(Börcsényí Kata)

Lázár. Gábar.
1570.

Ambrus
1582-3.

gy&r'k alispán

*esköv«t

Kata.

Ádám
1617

Boldizsár
torok íbgoiy

t 1618 kör.

xMargtt. Miktós
1570.

Fohji. hot Uipon

István

1 1600 tájk
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Miklós, ki tt% *mhi lapon.

1570.

gyri alisp.

Gergely Péter 1637, Miháiy
1560-1610. (Plath y Anna) 1562.1610-

» r>?~Z
' alispán stb.

mf^mo. ..JSzSzí-Éífi
gvóri f szbiró Boldizsár Ilona

(L Kemény Ann* 113. (Teveiy
2. Niozky Máris) Fereiicz)

-A~-

Eva 1652. Zsun
(Lsky György) (Simontornya?

András)

A táblázat élén álló Desewnek három fia volt : János, Mik-

lés és Benedek, ki 1362-ben osztozván meg , t szerint MénfÖ Já-

nosnak jutott, noha utóbb ott Miklóst is birtokosnak találjuk, ugyanis

Miklós ménfi birtokrészét elbb 150 forintban zálogban adván, azt

1380 ban ismét vissza válta. Ugyancsak 1388. és 1398. közt Csanak-

ról Ménfre költözött jobbágyok iránt István sz.-mártoni apáttal egyez-

séget kötött. János élt még 1412-ben is, a midn ménfi részét Laki

Györgynek 20 arany forintokban elzálogosította.

Nevezett Miklós nak Makvai Beké mester özvegyével nevezett

fiai voltak Ferenc z és Jakab. Ez utóbbi 1430-ban testvérének

Jakab és Erzsébet nev gyermekeivel együtt Zsigmond király különös

kívánságára csereképen átengedi Ménft, vasmegyei Tarcha nev
helységért; de utóbb e csere úgy látszik, megsemmisült, mivel Tar-

chán a Pokiak részére tett iktatásnak ellentmondott Gara Miklós ná-

dor, Ménft pedig utóbb is a Pokiak birtokában találjak. E Jakabnak

— úgy látszik— fíai voltak János és László, kik 1427-ben éltek.

F e r e n c z rl , kit följebb emlitéak , azt tudjuk , hogy 1410-ben

Gyr megyében Koos nev jószágát 35 írtban , úgy szintén 1413-ban

a pöki erdnek t illet részét 40 frtért elzálogosította a gyri ssékea

egyháznak. Gyermekei maradtak: II. Jakab és Erzsébet, a ki

Mérges Péterhez, Mérges Miklós fiához ment férjhez, és ezen férje

a Pöki család javaiból részesülve , némileg a Pokiak egyik ágát fogta

képezni, míg utóbb kihalván, a mérgesi predikátum is a Pöki csa-

ládra maradt.

II. J a k a b nak , kirl már az 1430-ban tett C3ere alkalmával em-

lítés tétetett , neje Zsófia volt E Jakab is 1429-ben a pöki erdbl

agy részt a gyri székesegyháznak 29 írtban elzálogosított. Fiai vol-

tak P é t e r vagy P e

t

b és valószinleg Tamás, a kinek fíai S t>
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mon és Márton 1459-ben felosztották egymás közt a téti és pöki

bírtokrészeket, úgyszintén Ondot, Dánielczenket, és Agyagost Sopron

.írniegyében , és 1461 -ben még éltek.— Peth vagy Péternek neje

Katalin nev volt Ettl négy fiát ismerjük : Ferenczet, Mi-
hályt, Pétert és Antalt. Ezek közül

:

Ferenoz a iegidsb . testvéreivel Antallal és Péterrel 1468-

ban Mátyás királytól kiváltságlevelet nyert , melynél fogva a nádor,

országbíró és vármegyék hatósága alól kivétetett. 1469-ben hasonló

kiváltságot nyert jobbágyai számára. Hagyomány szerint a nevezett

nagy király gyakran látogatá a pöki környéket, és áilitólag a mellék

úí, melyrl Pckra betérni szokott . jelenleg is Mátyás király útjának

neveztetik. A történelmi alappal nem bíró monda szerint a Pöki család

egyik szép leánya ok lett volna e látogatásokra nézve. ')'

Péter (Petho fia) már 1468-ban szintén részesült az érdeklett

kiváltságban. Mátyás király halála után Miksa császárhoz állott, ezért

javait veszté, és azokat II. Uiászió király Corvin Jánosnak adomá-

nyozta 1490ben. Nemsokára elhagyván Miksa pártját, 1491-ben

kegyeimet nyert , és javait is visszanyerte. 1492-ben testvérével An-

tallal esereképen Corvin János berezegnek engedte a Laki várt és

Hethes mezvárost, melyekért Pestben Zsámbokot és Thétént , Pilis-

ben Perbárt, Fejérben Pátkát nyerték. 1494-ben a szklabinai várat

általadták Szapoíyaí Istvánnak , mirl ket Corvin János megnyug-

tatja. Péter annyira kedves embere lön Corvin Jánosnak, hogy ez

t bajmóczi várában kapitánynak tette ; azonban csak hamar a leghá-

látlanabb lön urához , mert Szapoíyaitol megvesztegetve, ennek nem
osak a bajmóczi várat elárulta, de a közel fürdben mulató ura Corvin

János élete után is leselkedett; a mi kitudódván, miután egy ideig

való lappangása titán is kézbe került, 1496-ban Ulászló király feldara-

bolásra ítélte , és e büntetés rajta Budán végre is hajtatott. Javai pe-

dig 1500-bífö vingárdí Geréb Péter nádornak adományoztattak. Egy

fia volt Péternek János nevezet, a ki Mária királynénak udvarbi-

rája volt, és 1520-ban Mosón megyében Sa-Miklóst, Lebenyt, Kemlét,

és Mécsért 4000 arany frtért elzálogosít*.

Antal Péternek testvére, a kivel és több atyafival együtt a

borsmonostori apátsággal Sopron vármegye jószágai iránt több pert

folytatott. 1473-ban, 1476-ban, 1488- és 1490-ben. Antal szintén ud-

vari embere volt Corvin Jánosnak, kitl 1492-ben a siklósi vámagyságot

*) Czah János id. helyen*
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nyerte, azonban 1494-ben bátyjával Péterrel együtt Szapolyainak a

•zkiabinaí várat visszaadván , ennek ótalma alá adta magát , a ki az

ugodi várnagyságot bízta reá , s más ajándékokkal is tetézte. A baj-

móozi vár elárulására nézve 6 is gyanúba esett János herezeg eltt,

de igazolván magát, 1495-ben kegyelmet nyert. 1496-ban új bajba ke-

veredett Bodó Gáspár Hab nevezet jószágának felgyújtása miatt.

Meghalt 1604. eltt. Katalin nevezet feleségétol gyermekei voltak :

Boldizsár, Gáspár, Feren ez és Menyhért Ezek közül

Boldizsár némely javait gibárti Keserew Istvánnak elzálo-

gosítja 151 3-ban. ') Fia volt Gergely, ennek két leánya maradt

:

Zsófia Tiborcz András né, és Kata Koroknay Bertalanné.

F e re n o z úgy látszik magtalan halt meg.

Gáspár 1540. köri Gyr vármegye alispánja volt. szerezte

meg 1547-ben Babatnak felét Csesznek* Györgytl. Felesége némái

Kolos János leánya Borbála volt, kitol gyermekei 3
) Ambrus,

Kata, Margit ésMikló? maradtak, kikrl alább lesz emlékezet.

Menyhért (Antalnak fia) 1563. és 1564-ben Gyr vármegyei

alispán. Két neje volt, az elstl fiai Lázár és Gábor maradtak, 3
)

neje Börcsényi Katalin volt, ki Özvegyen maradván *) fiának fogadá

Dubniczky Gergely deákot. Nevezett Lázár és Gábor ivadékát nem
ismerj nk.

Visszatérve Gáspár fiaira , a legidsb Ambrusról kell szóla*

nunk. Ez 1582. máj. 5-én választatott Gyr vármegye alispánjává, a

midn is esküjét a gyri püspöki curiában Maithéssy István oaanádi

püspök és gyri nagyprépost kezébe tette le. 1583-ban azon megye
országgylési követe volt Két fia maradt Adámés Boldizsár;
amaz 1617-ben említetik. Boldizsár törökfogságba esvén, nagy összeg

pénzen volt kénytelen magát kiváltani, és ezért némely javait zálogba

adni. A kir. kincsárral is voltak bajai, melyek elhárítására jószágainak

elzálogítása mellett tetemes összegeket kölcsönözhetett Halála 16! 8.

eltt történt. Úgy látszik — ennek na volt István, és leánya Or»

J
) Geneal. authent. I.

*) Czéh szerint ; — de a Geneal. auth. I. követében lév származási tábla

•xerint Gáspárnak fia volt Péter u, a Pathy Anna férje , a kit itt ezek ntán

Miklós fiának látunk a táblázaton. Szintén az ezerint Gáspár leánya volt Mag-
dol na is, Ajkay Györgyné, kit Czeh János Poky Antal leányának állít

•) A Geneal. nath.. szerint csak egy fia: Mihály volt.

•) Börcsényi (másutt Bercsényi) Kata még 1582-ben is mint Özvegy élt,

é* Gyr megye eltt ügy védet vallott.
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sólya. Amaz 1660. táján ágát sírba vitte, vagyonát nevezett n&vé-

rére hagyván, ki 1651-ben Bek Benedek, 1663-ban Szarka Bálás, és

1667-ben Erdélyi László neje volt

Miklós az említett Ambrusnak testvére , 1570-ben Gyr vár-

megye alispánja volt. Ennek fiai voltak 1560. 1610. köri Gergely,
Péter és Mihály. Ezek közül

:

Péter nejével Pathy Annával nemzé Gáspárt, a ki 1637-

ben Gyr vármegye táblabírája , 1643-ban a fölkelt nemesség kapi-

tánya volt, 1646-ban alispánságra is ajánl tátott. 1647-ben az evang.

karok részérl jelent meg mint biztos a Gyrött építend évang. temp-

lom telkének kimutatásánál. 1649-ben a török alatt nyög (behódult)

járás fbirájává választatott. Meghalt 1650 ben. Els neje Kernén

Anna, a második Niczky Mária volt. Ezektl két leánya maradt : E v a

1652-ben Laky György neje, és Zsuzsanna, ki Czeh szerint haja-

don maradván , 1679-ben minden vagyonát Dereskei Borbálának ha-

gyá ; más adat szerint ') azonban Símontornyay András neje volt.

Miklós alispánnak harmadik fia Mihály Gyr vármegyének'

táblabírája volt, mely hivatalról azonban 1592-ben lemondott, és mint

a mérgesi ersség kapitánya szolgált hazájának több évig. Békesség

állván be, rövid ideig Gyrött mint ügyvéd élt, míg 1607.april. 26 án

Gyár vármegye alispánjának választatott. E hivatalban akaratja ellen

is négy évig meghagyatván, az 1608 , és 161 1. évi országgylésen a

nádor rendelésébl a fels-magyarországi és kivált Erdély melléki ré-

szek megbékéltelese végett Kassán tartott gylésen jelent meg , mint

Gyr vármegye követje, 1610-ben királyi adószed (rovásoíó) lett,

mely hivatal azonban kárára szolgált, mert tökéletes számadást nem

adhatván, még 1612. köri történt halála után is zaklatásoknak tette

ki családját. Neje Gyry Judit volt. Ettl gyermekei Boldizsár és

Ilona Tewely Peremezné. Ezen Boldizsár 1 61 3-ban zálogosított

el Tétben némely házhelyeket , mely adaton kívül róla egyéb emléke*

zetre való nem maradt

Ezekben tehát kihalt a poky Poky esalád ; azonban a családfán

állókon kivül is voltak még néhányan, kiket noha a családfára elhe-

lyezni nem tudunk , mindazáltal a róla felmaradt adatok szerint meg-

említenünk kell

A családfán álló Antalnak fiaival egykorúlag élt Poky M á-

ty á a , kirl nem tudjuk, ki íia volt?
i»i ii mu l li

"*) Gece&i autheni tomo f

.
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Menyhértnek fiaival egykorúlag éltek István és Tamás
testvérek, továbbá G y ö r g y és II. Antal. Ezek közül említett Ist-

ván törökfogságba esett, és abban sinldött, míg 1559-beo jószágai el-

zálogítása által magát tetemes összegen megválta. Tamásnak leányai

voltak Anna és Orsolya.

Az említett II. Antalnak volt *} fia Gáspár és leánya Mag-
d cl na Ajkay Gergelyné , ki 1Öliben örökség végett az egész Foky

család ellen perelt

Hátra van még a Poky család egyik ágáról, mely tnlajdonképen

Mérges családnév alatt ismeretes , és e munka VIÍ, köt. 420. lapján

olvasható, megjegyezni, hogy ennek kihaltával javai , ezek közt M é r-

ges is a Pokyakra szállván, mintegy a XVI. század elején (1513. kö-

rül) a mérgesi predikátum a Póky-ak tulajdonává vált; míg a

XVI 1. század vége felé mind a két név a család kihaltával elenyészett.

Poklostoy család. Ismeretes Pokkstóy Máté, Hont me-

gyében a sági convent prépostja > ki 1566-ban egy gyöngyös övet zá-

logba vesz Dóczy Miklóstól, l57$-ban pedig azt Sának Dóozy Imrének

visszabocsátja. z
)

Porksauyl család. Heves vármegvei nemes család Fényes

& Geographiája szerint

Pofaez család. (Vagy Po lesik) E család tagjai Trencsia

vármegye nemesi Összeírása szerint 1658-ban Bobrovnikon székeltek

P o 1 c s i k név alatt ; 1666. pedig P o 1 a c z név alatt Szedliesnán 3
)

Polaczek család. Polaczek György és János 1 717-ben

III. Károly királytól nyerték a nemes levelet , *) mely szerint ozíme-

rök a paizs kék udvarában arany téren kiálló fatuskó , azon piros lábú

fehér galamb repülésre emelt szárnyakkal áll
,
piros csrében zöld gá-

lyát tartva. A paizs fölötti sisak koronáján egyfej fekete sas áll ki-

terjesztett szárnyakkal, Foszladék jobbról ezüstvörös, balról aranykék.

Polánkay család. Polánkav Tamás 1544-ben Ipoly-Sá-

ghoo katona. 5
)

Poláiiyf család. Sopron, Vas vármegye nemes caaláda. Nem
lévén — e valószínleg — régi családról adataink , esak a következ-
mWmm*mmm*mtmmmm i i ».

a
) Czeli tteriat

*) Sz.-benedeki Cocvent Prot D. pag. 293. *s Prot. E. pag. 284.

•> Saontagh Ban. közi

^ CoUect. herald, nro 550.

*) Héki magyar nyelvemlékek H. 56.
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ket említhetem fel : már 1438. í 439-ben Polányi Gr á 9 p á r, társával

Seres Tamással Sárvár várnagya volt. *)

Htdvéghi Polányi s v á t n a k leánya Dorottya 1 486 táján

nádasdi Darabos Ferenozcek neje volt.

Polányi Zsigmondnak neje volt Zárka Ilona, kitl gyerme-

kei : L á s z 1 ó és F a r k a s , kik hogy a XVII században éltek, csak a

genealógia táblázat szerkezetébl, melyrl ez adat került, sejthet.

Nevezett Zárka Iiona másodszor Polányi Lajos nak lön nejévé.

Polányi Pala múlt század végén élt, nejétl Sennyey Annától

leánya Klára Dry Ádámné volt

Polca; család Gömör vármegye nemessége sorában említi

Fényes E, G eographisjában*

Polereex&y csa2&<gl* Neve lengyei eredetre mutat Nyert-e

magyar nemességet? és czímere három alakban is mi jogon jutott be

egy magyar nemesi czímer-gyüjteménybe ? *} annak igazolására nincs

adatom. Czímere — még pedig úgy látszik az si — rézsútos két vo-

nallal bárom udvarra osztott paizs , úgy hogy az alsó gúla alakú vörös

osztályban hármas zöld halmon kettsfarkú arany oroszlán ágaskodik,

els jobb lábával zöld pálma-ágat tartva , a két oldalas kék udvarban

egy fehér rózsafej látszik. A paizs fölött kilencz gombos grófi koro-

nából is szintén olyan oroszlán emelkedik ki,

Egy más ábra ugyan e czímert tartja a paizs közepén szivvért

képen, különben a paizs még keresztvágáss&l négy udvarra van osztva;

az 1. és 4. arany udvarban fehér lovon vörös nadrágos, zöld dolmányos,

prémkalpagos huszár vágtat, kivont kardja hegyén vérz tarfejet

tartva; a 2. és 3. ezüst udvarban arany nyel vörös zászló és lófarkú

török zászló keresztbe helyezve szemlélhet. A paizs fölött a grófi ko-

ronán három koronás sisak áll , a két szélsn fekete sasszárny van, és

abban a leirt oroszlán emelkedik ki. Foszladék jobbról zöldarany, kö-

zéprl ezüstkék, balról ezü3tvörös. A paizsot jobbról természetes szin

oroszlán, balról botot tartó vadember tartják.

A harmadik ozímer ismét más változattal fordul el , a négyfelé

osztott paizs közepén , a szivvért zöld udvarban a leirt lovast ábrá-

zolja; a fpaizs 1. zöld és 4. arany udvarában egyfej fekete sas kiter-

jesztett szárnyakkal látható ; a 2-ik e2Üst udvarban koszorúval össze-

kötve keresztbe helyezetten a két vörös zászló, a 3 ik vörös udvarban

J
) Fejér Cod. dipL tomo X. vol. 8. p. 193. 377.

*) Ád&mi Sout* gentil. tomo IX.



Pftigár. — Poümperger, 30?

keresztbe tett két török zászló (vagy tán kancsuka) látszik. A paiza

tetején álló három koronás sisak közül a középsn a lovas, a jobb ol-

dalin fekete sasszárnyon a két vörös zászló , a baloldalin szintén olyan

szárnyon a két kancsuka díszlik. Foszladék ezüstvörös; jobbról tela-

mon gyanánt az oroszlán , balról a vadember áll, mindkettnek feje a

sisakba rejlik.

Hazánk Polereczky néven grófot épen nem ismer.

Polgár család. Szabolcs, Zeniplin stb. megyei nemes család.

A romándi Polgár családból Polgár Pálnak fia Mátyás 1767.

sept. 14-én nyert nemesi bizonyítványát Veszprém vármegyébe 1768.

dec 2-án birdetteté ki.

Zala vármegyébl Polgár György Krassó vármegyébe köl-

tözvén , ott szolgabíró volt , és 1782. máj. 13-án Zala megyétl nyert

nemesi bizonyítványát Krassó megyében azon évi octob. 15-én kihir-

dettet. Jelenleg Krassó megyében nem létezik.

Polifos család (Csicseri). Már a XIV. században létezett,

utóbb kihalt. ]
) 1379-ben élt Miklós dietus Polhos de Csicsér.

Azonban úgy látszik — tulajdonképen ez is a Csicseri és Orosz család

tagja, 8 a Polhos név csak az 6 személyéhez tapadt volt.

PolifCíperger család. Ujabb idben emeltetett a kiváltsá-

gosak közé. Polimberger József és Fi öp 1792-ben I. Ferencz ki-

rálytól kaptak czímeres nemes levelet. Czímerök négyfelé osztott paízs,

egy közép kék vérttel, melyben hármas zöld dombon arany koronából

fehér bárány emelkedik ki, szájában három arany búzakalászt tart Á
fpaizs Lés 4. osztálya jobbrói rézsútosan ezüstvörös szin, és a benne

ágaskodó oroszlán az udvar színével ellenkezleg felig ezüst, félig vö-

rös; a 2. és 3-ik arany osztály bels falából kétfej fekete sasnak fele

testrésze nyúlik ki , körmei közt zöld pálma ágat tartva. A paizsfölötti

sisak koronájából a leirt bárány emelkedik ki a kalászokat tartva, két

oldalról és pedig amonnan félig ezüst , félig vörös , eminnen félig fe-

kete, félig arany sasszárnyak kzi. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról

aranyfekete.

Bács vármegyében rokon a család a pacseri Odry családdal, hol

Györgynek neje Odry Éva volt.

Közlök hazafiságukat tanúsították József és György, kik

1812-ben a Ludo viceára tiz ezer frtot ajánlottak. *}

f
) Fejér Cod. dipl. tora. X. vol. 4. p*.cr. 273. Szirraay Not. kist. C. Zera-

plin. p. 313.

2
) 1812 : 2. törv. ez.
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József J835. nov. 9-én Mosón megyétl kiadott nemesi bizo-

uyitványát 1836. junias 6-án Krassó vármegyében birdetteté ki.

P.ollner Cft&lad. Kómiök Lajos 1844-ben íratott Békés

vármegye nemesei közé, J
) és ott 1848-ig al-adószed, azután Békes-

Csanád megyei cs, kir. szolgabíró volt. Neje Böck Ágnes.

Polcnyi c&ai4d. Közlök egyiknek (keresztnevét nem tud-

juk) neje Baráth Klára, ettl volt fiaFerenoz Polonkán. *)

Polszfer család Lásd Uaczay család.

Polyák cnalid. A nemességet M. Terézia király asszonytól

Polyák Antal kapta.

Czímere egy vízirányos ezüst szelemen által
y
melyen bárom kék

liliom virág látszik , kétfelé oszlik , az alsó vörös udvarban két jobbról

balra vont rézsútos ezüst pólya (fasoia) szemlélhet ; a fels kék ud-

varban egymással szemközt két arany medve ágaskodik, mindenik

els jobb lábával ezüst buzogányt tart ütésre készen. A paizs fölötti

sisak koronáján egymáson ezüstvörös sasszárny emelkedik fel , az el-

térben álló vörös szárnyon a két rézsútos ezüst pólya látszik. Foszladék

jobbról aranykék, balról ezüstvörös. 8
)

Ily nev család Báes és Szabolcs vármegye nemessége so-

rában említetik.

Polygó csal&d. Polygó Imre é* neje Min Kata, és általa

gyermekei Imre és Zsófia, s továbbá testvére Polygó Zsigmond
Béesben 1610. april. 13-án kelt czímeres nemes levélben II. Mátyás

király által nemesítettek meg. *) Utódaik valószínleg kihaltak.

PoluczKy család* Trencsin vármegye nemesi összeírásai-

ban ily nev család lakott 1667-ben , 1688-ban Csuklászon , 1690-ben

pedig Viszolajon. *)

Pomaglfty család. 1478-ban élt Pomaghy Darai án, kinek

neje Kata elbb Gyürky Andrásné volt. 6
)

Poinlnovs'/Jky család. (Pominovi). Trencsin vármegyében

a nemesi lajstromok szerint 1688-ban Klobusiczon székelt, különben

a család már régebben létezett. Családfája azonban csak a XVII

*) Megyei jegyzkönyv 2023. azim alatt

*) Egy hiteles táblázat szerint.

8
) Adami, Scuta génül, tomo IX.

*) Az eredeti arraális a nzti Mozeomban.
5
) Szoniagh Dán. közi. sz.

•) Sz.-benedeki Convent Faso. 17. nro -
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század másik feléig ismeretes, midn vslószinleg kihaltak. A csa-

ládfa ez ]
)

Fülöp

Pál Márton

Mátyáe László. Miklós
•

i

f—_~
letvíln Zsuzsa Anna 1661. Mária. Kata.

jeauita. (Rajcsányi (Gyry 1657. 1657.

Gábor) András)

Mátyásnak gyermekei i 66 l-ben osztoztak meg, 1663-ban pedig

jószágaikat elidegenítették , a két legifjabb leány Mária és Kata
egy 1657. évi statutío alkalmával még kiskoraak voltak.

Poinoüiy család. (Almási). Hont vármegyei egyik legré-

giebb család, mely Almási néven is fordul el. 1560 ban élt Pomothy

Ferencz. 2
)

Mihály, Almási néven 1 61 8-ban Hont vármegye szolgabirája

volt ,
3
) ennek leánya Almási Zsuzsanna (néha Pomothynak is ne*

vezve) 1649-ben már Egry András özvegye volt. *)

Mihályival egykorú János, kinek 1616-ban neje Domaniky

Zsófia volt,

165í-ben Pomothy János Kiskereskényben zálogba veszi Bakó

Anna birtokát.

A múlt században szintén Mihály élt, ennek özvegye 1747-

ben Nagy Anna, fiók Pomothy Mihály.

A legutóbbi idkben Pomothy Mihály Hont vármegyének

rendszerinti esküdtje volt 1845— 1847-ig.

Pompéry család. sei Görögországból költöztek be, s Mis-

kolczon telepedtek meg , ezek utódai közül ott lakott Pompéry

György, ki e század els felében a nemzetgazdászat érdekében

kereskedelmi téren szilárd mködése által fontos érdemeket szerezvén

magának . Bihar vármegyében fekv Vallány helység fele részére ki-

rályi adományt és nemességet szerzett ; melyrl utóbb közbejött halála

miatt özvegye hernád-szentandrási Szonte Mária kérelmére az ünne-

pélyes— és a váradi káptalan által beiktatással végrehajtott — királyi

adomány-levél, úgy a külön kelt ozímeres nemes levél a boldogult szerz

egyetlen fiának Jánosnak nevére Y. Ferdinánd király által 1847

') Szontagh D. közi.

*) Sz. benedeki Convent fasc, 115. nro 15.

*S 1618. éri 40 törv. ez

*) Ugyan olt Prot. P. pag. 13a éa fasc. 44. nro 9.
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epril. 29-én magyar nyelven kiadatott . és a következ évben febr

12 én Gyr vármegyének közgylésén kihirdettetett.

A család ezímere az elttem fekv eredeti diploma szavai szerint

következ : „szelént *) osztott álló vitéz vért, fels arany osztályában

fekete sasszárnynyal, alsó kék osztályában pedig egy sorban ragyogó

három, hatágú csillaggal. Á vérten felül bíborral bö lelt, aranynyal sze-

gett arany lánczon függ nyak-éke8séggel díszített s nemesi szokásként

jobbra hajló rostélyos iovagsisak van, királyi pártával körítve, mely-

bl arany markolatú görbe kardot tartó, arany szegély pánozélos haj*

ltt kar tnik könyökénél fogva el. A sisak csúcsáról a vért aljáig

jobbról arany és fekete, balról ezüst és kék öszvehangzolagos takarók

Ömlenek gazdagon alá, s díszesen ékesítik az egészet.*'

Említett Györgynek özvegye Sznie Mária meghalt Mtakolezon

1856. nov. 15-én kora 56. évében. Egyetlen éok János (szül. Miákol-

czon 1819-ben) fiatal korában 1841-ben az irodalmi térre lépett, utóbb

mint hírlapíró , nevezetesen 1856. dec, óta mint a ,P e s t i N a p 1 ó4 -

nak „ majd az általa 1860-ban alapított „M agyarország' 4 ozim

politikai lapnak szerkesztje , végre 1862. ootob. havától az „Or-

szág" lapnak kiadó tulajdonosa 8 mint Í -munkatársa mködik. 1859-

ben a ra. tud. akadémiának is tagjául választatott. ?
)

Pencz <?*&lad. Ponez János és Zsigmond 1700-ban I.

Leopold király által nemesítettek meg. 3
)

Czímerök négyfelé osztott paizs, az 1* és 4. arany osztályban be-

felé fordulva koronás egyfej fekete sas áll kiterjesztett szárnyakkal

;

a 2. és 8-ik vörös osztály alján folyam van, és azon két ív boltozatra

épített khid, a fölött ezüst csillag. A paizs közepét egy kisebb szív-

alakú vörös vért foglalja el, melyben zöld halmon arany koronából ki-

emelked ezüst ketts kereszt emelkedik ki. A paizs fölötti sisak koro-

nájából két kiterjesztett sasszárny között , melyek közül a jobboldali

félig fekete, félig arany , a baloldali félig ezüst , félig vörös , a viz fö-

lötti hid, és a fölötti csillag látható. Foszladék jobbról ezüstvörös, bal-

ról aranykék.

Pouekovics család. Ponekovicsi Ferencz Xav. 1790-

feen II. Leopold királytól kapta czímeres nemes levelét.

') diagonaliter — vizirányosan.
2
) Oiv. életérl L. Jelenkor pol. és tarsasélet Enojrelop* Pest 1S58. 214.

lap. és Danielik m. írók I. 369.

*> Collect. herald, nro 766.
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Czímere & paizs kék udvarában 2Öíd téren ágaskodó kettSsfarka

arany oroszlán, els jobb lábával .kivont kardján levágott í8rökfejeiv a

balban arany napot tartva. A paizs fölötti sisak koronájából pánozélos,

*iaako3 vitéz emelkedik ki , sisakján aranykék struoztoll leng, jobb ke-

sében kivont kardja hegvén törökfejei tartja. Foszladék mindkét ol-

dalról aranykék, *)

Pttirigó ?M&lké. Gömör vármegyei Oldalfalúban birtokos Ké-

mes osalád* *)

Pougr&cz család. (Szeutmiklós.i és óvári). Liptó vármegye

egyik legrégibb s családa. Els tudható törzse Hauk Palkó, *) ki

1230-ban kapta II. Audrás királytól adományban Magyarfalut. Hauk
Palkónak £a volt Lrincz, *) ki a családi genealógiák szerint a sajói

ütközetben mint osapatvezér vett részi. Birta Magyarfalun felül Fa-

loucbaéaSigra földét, valószínleg még L i p c h.e
5
C s e r e sn ö e,

ée Salamonföldét í«. Ennek két üa volt I. Bogomér és I Se-

refii, s
) kik a családot viselt méltóságaik és birtokszerzéseik által

mindinkább kiemelték.

I. Bogomér már 1263-baa Comes ezímmel fordul el, mely

cam mellett a Liptó megyei jegyzkönyv szerint a Lipto vármegyei

fispánságot kell értenünk. Ez évben kapta Bogomér a vezveresi sík-

ságot e
) Í269~ben szintén IV. Béla királytól adományban kapta a

•l
) Adaaai Scata geatil. tomo IX.

*) Fényes Geogr* szótár III. 161.

•) Hauk Palkót Lehoczky Sieiamat. II. pag. 312. osah nemesnek írja

;

utánna több genealógián i könyvben is a családot c8eh.orsza.g-i eredetnek talál-

juk. A liptói 1391. évi regestrumban M. Akad. Történelmi tár IV. köt 3—42- lap.

sgyKö nem fordul el az, Hogy Hauk Palkó esek lett vohta, meg 3ehet azért,

mert az érdekelt regestrum az okleveleknek csak rövid kivonatait adja, hanem a

a Liptó megyei jegyzkönyvek szerint, raidón 1725-ben az átalános nemesi vizs

gálatkor a Pongrác? és vele rokon törzs S z e n 1 1 v á n y i nemzetség pro-

dukált, akkor a valószínleg eredetiben és egész terjedelmében felmutatott ok-

mányok a'iapjáu a megyei jegyzkönyvekbe oh'&shatólag eléfordól a család sei-

rl azon áliitás, hogy Csehország nemesei közül származnak,
(de nobilibus Bohémiae originem írahenttbus) Ezen állítást igazolni latszik a

liptói regeetrum szerint Bogomér íöíspási á'.íal 1286-ban nyert kiváltság-levél is

{Tört. tár IV. 25. /.}, melyet a nevezett Bogomér s. fiai stb,
}
ssíj>er exempiiome ás

nvmero hosfUum
y

el aggreg&l ioné in coliegiutn nobilium" kapott. Á hospitum
szó alatt csak jövevényt értvén.

•) Laurentiua, a liptói regestrumban eléjö h a u t y a i alakban.

s
) Némelyeknél 3 e r a p h i n -nak is irva

») Történelmi tár IV. köt. 24

26



Qybe vize és Szepes vármegye határa közt fekv puszta erdt, mely-

ben a turapolai és vihodaai rétség feküdt, és a vanicsi patak folyt *)

Ugyancsak 1269 ben IV. Béla királytól csereadományban kapja Pa-

lcucha és Sigra földét Nádasd fidét vagy helységét, %
) mely

királyi osereadományt 1270-ben V. István király is megersité. 1273-

ban a Gibe folyam között fekv erdre IV. Lászlótól nyert megersí-

tést 1283-ban Lipcse, Cheremne és Salamoníölde birtokait cserélte

el IV. László királyly&l , kitl azokért B r o h o c h helységet kapta; 8
)

e csereadományt átírta 1283-ban Miklós zólyomi fispán. 1285-ben ki-

rályi megersítést nyer Nádasd, Vezveres és Magyarfalura. 1286-ban

pedig fiaival ugy testvérével I. Serefiilei és ennek fiaival együtt

IV. László királytól de numero hospitum eximáltatifc, és az ország ne-

mesei közé soroztatik, (valószínleg már csak niegersttleg, már elbb

gyakorlatilag az ország nemesei kzött állván) egyszersmind Nádasd.

Vezverea, Magyarfalu, Broboch, Vasich és Csorba helységek és falvak

birtokaiban, valamint I. Serefii ne k fiai is Szent-Péter, Szent-Mik-

lós és Hogfaiva birtokaikban is megersítetvén. 8
) 1288-ban IV. László

királytól I. Bogooiér megersít adományt nyert Broboch 1 elységre

is.
&
) Ennyi királyi adományokkal ietéztetett í. Bogomér fóieg azon

érdemeinél fogva, melyekéi IV. Béla , V. István 03 IV. László királyok

alatt az okmányok tanúsága szerint Lengyeir és Oroszországba viselt

követségei és több ütközetben kimutatott hsies vitézsége által szer-

zett magának. Ugy látszik ezek után [. Bogomér nem sokára az

élk sorából kiszóiíttatott. Öt 11a maradt: Miklós, 13 o

d

o , II Be
gomér János, és L r i n c z ;

6
) a kik közül

Miklós és Bodó, testvéreik neveikben is 1298-ban a szepesi

káptalan által határjárást eszközöltetvén , bobrochi birtokuk és a sze-

pesi sz. Mária egyházi apát jószágai közt határköveket állítatttak.

181 0-ben pedig ugyancsak Miklós, II. Bogomér, János és

L r i n c z mester az esztergami és szepesi kanonok I. Károly király-

tól vásárjogot nyertek Broboch helységre nézve. ') Ezen Öt fiú kö-

*) Történelmi tár IV. köt. 26.

*) Ugyan ott 24 2.
s
) Ugyan ott 25,

*) Ugyan ott 25- 2<>.

*) Ugyan ott 25.

•) RTéinely genealógiai táblák D i e a e s t is említenek, mint karthausi b>

raiot, de errl alapot nem lelünk.
r
) Ugyan ott 25
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zl csak a bárom elsnek volt tudomás szerint gyermekei , neveze*

tesen

:

B o d ó n a k fiai voltak István és László, ezen Lászlónak

fia volt Sebestyén, & ki az osztályban nyert Liptó-Szent-Ivány

helységrl neveztetve, aSzent-Iványi család törzse lön.

Miklós nak fia volt P á 1 (1339.), ennek Benedek, ki Szmr-

osányi birtokáról kapva nevét, a Szmrcsányi család se lön, !
)

II. Bogomér nak fiai voltak Tamás és András, ki 1391-

ben a Bebekféie birtokvizsgálatkor családi okmányait feimutatá , Ta-

másnak fia István, a ki osztályrészül Nádasdot nyerte , és a n á-

d a s d i B á a n családot alapitá ; a minthogy mind ezen elésorolt csa-

ládok a vérközösségen felül jelenleg is közös czímerrel (koronából ki-

emelked kürt és férfi kar) élnek,

Visszatérve Lrincznek másik fiára I. Serefilre, elmondtuk

errl már, hogy 1286-ban testvérével együtt az ország nemesei közé

iktattatván, Szent-Péter, Szén t-M iklós ésHogfalva hely-

ségekre IV. László királytól megersít királyi adományt nyert; mely

körülménybl biztosan következtethetvén ama birtokok si voltára,

valószínleg vélhetjük, hogy azokat I. Serefii még atyja után osztály-

képen kapta. I. Serefilnek két fia volt : I. A n d r á s és I. M i k 1 ó s , a

ki a Potornyay családnak válván törzsévé, itt csak I. Andrásnak

fiairól kell szólanunk.

L András két fiúnak lett atyjává, I. Pongrácznak és IL

Serefilnek; a kik 1368-ban fiaikkal, úgymint amannak IL A n d-

d r á s , I. János és I. Péter nevezet , emennek pedig I. Jakab
és P ü 1 ö p nev fiaikkal együtt L Lajos királytól Szén t-M iklós

helységre, Jaloch melléke másnéven Hakylise , Perbenye , Thraduk,

Jávor és Vicaryaylise helységre uj királyi adományt nyertek, mivel

pedig ezen oklevél egyik függ pecsété a boszniai határokoni táboro-

záskor elveszvén, uj ketts pecsété is tzvészkor megolvadt ,• nevezett

I. P o n g r á c z , ki ekkor már de Szén t-M iklós (de Sancto Nico-

lao) neveztetett , 1368 ban I. Lajos királytól a nevezett birtokokra

megersítést és egyszersmind Sz.-Mikiós helységre vásári kiváltsá-

got nyert. *)

A két testvérnek I. Pongrácznak és II. Serefilnek megnevezett

*) Némely genealógiák szerint még ettl eredt volna a Serrey (?) és egyik

Yidft család is.

*) Ugyan ott 27.

26*
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üaik közül í. A ad rá s és I. Jakab 1391 -ben, mid Art Lipto várme-

gyében Bebck Imre országbíró birtokjogi vizsgálatot tartott, cs&lddaik

ne^ében Szent-Mi ki ós s a hozzá tartozókra nézve ama 1 368. évi

adomány-levéllel jogaikat igazoiíák. Aítalok a család, mely ekkor még

csak a Szén t-M i k 1 ó 3 i névvel élt, k^í ágra oszlott ) I. Pongrác «-

tói ered a s 7. e n t - m i k ] 6 s i vonal, mely mai napig virágzik, és II.

S e r e fi i ágára , kinek két fiát ismerjük a családi táblázatokból, ezek

voltak : I. Jakab és F ü ] ö p. Amannak fia volt III A n d r á s , ki

1424-ben unoka-tfesésével íí. Miklóssal együtt Liptó megyei

A ndr ásf al va nemzetségi birtok helységükre vásárjogot nyertek.

Andrásnak maradék írói tovább f»its€*» tudunk, *) valószínleg kihalt.

F ti 1 ö p nek fiául János iratik, a k? atyja volt Lehoczky szerint I.

György nek , 2. Hedvig nek elbb Somossy György, utóbb Pe-

szeki Péter nejének, 3. Jánosnak és 4. M ik ló s nak , kikben II.

Serefil ága elenyészett.

I. Pongrácz nak í368-ban már él fiai voltak , mint említk :

II. A n d r á s ,
I. J á n o s és I. P é t e r. Ezek közül Péter magnélkül

balt ki. í. János Csanádi püspöknek iratik 2
) II. András 1391-ben

a Bebek országbíró alatti birtokvizsgálatkor szent-mikjósi s többi bir-

tokaikra nézve unoka-testvérevel I. Jakabbal együtt jogaikat okmá-

nyosán igazolta. a
)

íí. Andrásnak fiai voltak II. M i k 1 ó s és M á r t o n. Amazt már

említk , mint 1424-ben az Andrásfaivi vásárjog közszerzójét. Már-
ton magnélkül halt el e

íí. Miklós nak négy fia
%
) maradt : II. Pongrácz, I. I s t-

yás, II.. J' a k a b és III. János; mind a négyen magokat S z.-M i k-

ls-ról nevezetetek. Ezen négy testvér közül III. János ága kihalt,

') Lekoezky id. k. s~némely csal&d-neinzékrendi táblák — egymástól azon*

foaa külöubÖzÖleg— ezen III. Andrástól is eredeztetik a dengeleghi I'ongráoz

csaladod azonban ezen Szatmár megyei nemzetségnek , raiut okmányok mutat-

ják — s alább látni fogjuk, a szent-miklsi Pongrácz családtól különböz ere-

det* van.
2
) Pray Hierarchia II. 295. lapján taiáiurk ugyan a Csanádi püspökök közt

J á a o á t , ki 1380— 1395 ig volt püspök, de családi nevét onnan ki nem tudhatni.

*) Történelmi tár IY. 27. .

*) Itt nem egyeznek meg a családfák, némelyek III Andrásnak István fiá-

tól is származtatják íí. Pongráczot és testvéreit, de kevésbé valószínséggel. Áta-

iában a család származási kimutatásában,— mely csupán a liptói regestrum foly-

tán is íí. A r i r á fi i g és 1. J a ka b i g öt ízen hitelesei* kimutatható — épen e

nemzedéknél vehet" észre a tétovább homály , mely még családi okleveles kuta-

tást vár.



hasonlóan 11. Pongráczé is , es&k hogy ez xnég nemzett s hagyott

fiakat maga után, míg a másik kett máig virágzó vonalaknak lett tor-

zsévá , és pedig í. István a nemesi , II. Jakab pedig a mágató
családnak lön alkotójává.

A négy testvér közül íí Poográcz, ') ki né}!**!- .eredetérl

1 i p t ó i-nak , *) majd Berenes váráról berenosiae k. , *) $ z a- k o 1-

c 2 a i n a k , legtöbbször s legáílanflóbbatf azonban szén s»m i k 1 ó s i*

nak neveztetett, az Albert király halála jatani trónköveteli viszályok

közepette emelkedett történelmi nevezetességre , a midn » lengyel

Ulászló pártján mint Giskra híve (I44-Í.) féktelen dúlások és pusztí-

tása'} által lön ismeretes. Történetíróink legnagyobb részének állítása

szerint szent- m i k 1 ö s i Pongrácz, Szakoiozának hatalmas ura.

az ország akkori zavaros állását -s a felföldi folytonos háborgatásokat

használva, a körülményekhez képest majd az egyik °najd a másik párt-

hoz csatlakozik , és — Teleki szavai szerint —-„mindig csak rablás

után törekedve. ... a Vágmentében hol ravaszsággal, hol erhatalom-

mai kiterjedett é* szép birtokot azerze magának." *) így Jfogl&lá cl Be?

rencs, Sztreesen és Óvár várakat, melyek közül a két utóbbi királyi vár

lévén, mint ilyen még 1439 ben Albert király által nejének Erzsébet

királynénak ajándékoztatott b
) Nem lehet ozélja, e tárgyánál fogva úgy

Í3 terjedelmes munkának teljeséletrajzokra ki terjeszkedi,melynéífogva

csak azt jegyezzük meg, hogy Pongráoz az í444 -ki budai országgy-

lésre akkor mint Ulászló párthíve megjelent* azonban a gyuiés paran-

csára elfogatott , és örököá fogságra Ítéltetett j

6
) azonbfto úgy látszik

királyi kegyelembl nem sokára megszabadult, és aug, I í-en már mint

szakolczai kapitányt találjuk, és ez idö óta életpályája fényesebb,- de

nem menthetbb szakába lépeti , ugyanis & hatalmas pártfnököt, 7
)

Hunyadi János a haza szent ügyének megnyerni óhajtván, vele szoros

a
) Többeket azon körülmény hozott téreütebz ssen f 1 . . P o n # r á c a r *

nézve, mivel korában egy másik Pongrác* erdélyi vajda, & Hanyatlg has ro-

kona is szerepelt
; de ez utóbbi mindég de Deageleg, az elbbi pedig -de tz.

Miklós iratik ; s h&r sz.-mikíÖ3Í Pongrác z-czal szövatiégrs is lépett & Ha--

nyadi ház, mint akkor másokkal is történt, de t soha vérségéaek nem nevezte.

*) Engel Gesch. 111. 48.

•) Szalay M. orsz. tört. ül. 30.

*) Teleki Hunyadiak korai&& EngaUM. 46. 67. Szatay Ul 50- 100.

*) Ufi:yftn ott X. 43 iapon az oklevél

•) Teleki I 373,

*) Lehoczky és családfák szerint aeje Szilágyi & a .a a lati volna, Szí*

lagyi Erzsébettel Hunyadi Jánosáéval egy iestvér, de ar?<e okmányos adatunk
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barátsági és szives testvéri , mocd hatni véd* és daczszöveteégre lépett

1444. aug. 11 -én Temesvárott. i
) A következ évben a Vagvidékére

Ország Mihályival együtt II. Pongráez is orsz. fkapitánynak ne-

veztetett. ') Azonban Pongráez, kit a nép turóczi királynak neve-

zett, teljesen ezután sem változott, st ujabban megzavarta a fels vi-

dékek bátorságát pusztításai által, magára haragította Giskrát, a szent-

györgyi grófot, a császárt (Fridriket), st az egész országot. 8
) Maga

védelme miatt még elbbi évben az ország elébe idéztetett , de a véd-

levélnek sem adva hitelt , nem jelent meg. Most közelebbrl szakoi-

ezai várában , melyet Sehlik Gáspártól a német király emberétl fog-

lalt el, Giskra és a szent-györgyi gróf által túlnyomó er által szo-

rongatva , Fejérváron az országgylés eltt megjelent , hol Hunyadi

Jánosnak, ki a vele 1444-ben kötött szövetségre visszaemlékezett, köz-

benjárására az ország reodei ismét megbocsátottak a szinleg megaláz-

kodott pártosnak ; ki azután is maradt az elbbinek, és 1448— 49-ben

a Komorovszkifele zavarok alkalmával ismét az általa elfoglalt várak-

ból névszerint Nyitrában Berencs , Barsban Óvár, Trenesinben Sztre-

csen várakból pusztítva futotta keresztül az egész fels vidéke

t

;
st az

itt nyert zsákmánynyal sem elégedve meg, Ausztriába, Morva s Len-

gyelországba is becsapva, dúlt, tzzel vassal adót zsarolt, és az egész

környéket rettegésbe hozta, st vakmersége által elragadtatva, maga

s társai nevében Fridrik római királynak egyenesen hadat izent. *)

Megfékezésére úgy az országban , mint kivül fleg Fridrik által ismét

intézkedések téxettek Fridrikkel 1448. aug. 5-én kelt szerzdésben ki-

egyezett, de szavát ekkor sera tartá , miért 1450-ben Fridrik részérl

Ciliéi Uírik által Szakolezába ismét keményen meg3zoríttatott , és ek-

kor ismét Hunyadi által , — ki az ország bels lecsendesitéséfc szivén

horda, szabadíttátott meg, 6
) miután kérelmére ez Pongráczért a ke-

zességet magára vállalta. így folyt Pongráez élete mind végig. Hu-

nyadi János halála után a Hunyady ház , hogy a hatalmas pártfnök-

nincs, sí errl Szilágyi Erzse 1457-ben Pongráczban kötött szerzdésben sem

szói, g atyaiiának sem nevezi — Lehoczky öt teljesen összetéveszti az erdélyi

vajdával deageleghí Pongráez Jánossal.

') Látd az oklevelet Fejér, Genus, íaeunabula et virtus Joan. de Htmyad.

pag. 63. , hol magnifious ezimmel jelöltetik.

*) Teleki I. 468-469.

*) Ugyan ott 504.

*) Ugyan ott IL 109.

*) Ugyan ott 130-132. és X. M7. §76.
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kel, ekkor már liptói fispánnal, kiért annyiszor márkitette magát, ér-

dekeinek teljesen (Mátyás király érdekében) a király választás alkal-

mára megnyerje , újra véd- és daczszövetséget kötött , miért is az öz-

vegy Szilágyi Erzsébet és testvére Szilágyi Mihály 1457. april. í4-án

kötelezték magokat, hogy szent-miklósi Pongrácznak s fiainak III.

Pongráez nak és Véneiéinek (máskép László)-nak, továbbá 211.

Pongráez testvéreinek II, István nak , IL J a k a b nak és III. J á-

w o s nak felejtvén xnioden viszálykedást , B e r e n c s , Sztrecsen,
óvár várakat Zsolna városával együtt visszaadandják. a

) Ezek után

— úgy látszik — Pocgrácz csakugyan a Hunyadi ház érdekében ál-

landóan mködött , st ennélfogva a nevezett , Szilágyiak neki ujabb

azon évi július 20 án a legkeményebb eskü és irtózatos átkok alatt

amaz igéretét és védelmi szövetségét megersítette. *) Az 1458. jul.

13. pozsonyi gylés végzésénél fogva meg is kapta Pongráez családja

Erzsébet királynétól Sztrecsen és Ovárt, 3
) melyeknek eképen a csa-

lád törvényes utón birtokába jutott. II. Pongrácznak a megneve-

zett két fia maradt : Venczel és III. Pongráez Bereresnek urai,

kik 1508-ban éltek, de mag nélkül halván el, II. Pongráez ágát

eirba vitték.

II. Pongráez többi testvéreirl azon kívül, mit rólok az 1458.

évre a Szilágyiakkal kötött szerzdésre vonatkozólag említettem, még
a következket tudhatni

:

III. János a Hunyadi ház híve, és egyik jeles vezére volt , ki-

nek Rozgonyi Sebestyénnel együtt 1459-ben I. Mátyás király oklevc-

lifeg kikötötte, hogy mindaddig, mígFridrik császár és egyéb verseny-

társai ellen hadakozni fognak , évnegyedenkint négyezer forint zsold-

pénzt fizetend. f
) A családfák szerint Zay-Ugróozon lakott. Egyebet

róla nem tudhatni A családfái jegyzetek szerint 1483-ban Mátyástól

kegyeimet nyert Magnóikul múlt ki.

1.

1

s t v á n szintén csak de Szén t-M i k 1 ó s irta magát, 1447-

ben már ns volt, feleségül a Turócz megyében Biatnicza várában szé-

kel Neczpáli Lászlónak leányát Neczpáli Cziczellét a Corbaviai gróf-

nénak Neczpáli Zsófiának nvérét birte. *) 1474-ben kir. adományt

*) JU oklevél Kaprinai Diplcraatar. I. 197-199. köiölve,

*) Fejér, Genu*, etc Joan, Hunyadi 284. lapon köz&lveaz oklevél. Lásd
Teleki II. 532.

») EngeJ, Geeehichte III. 210.
4
) Kaprinai, Diplom, II. 356. az oklevél olvasható.

*) Teleki X. 2Q5> lapon oklevél. Teliat nem Lazán Zsófia, mint egy esa-

ládfánáil.
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nyert a családfái jegyzetek szerint, de mire, azt meg nem mondhatjuk.

Nejétl Neczpáli Czecziltl egy -£a maradt !V. Pon grácz, kitl a

Pongráezok nemesi ága ieterjedt, kirl azonban a családfa közlése

atáo fogunk emlékezni.

II. Jakabról csak annyit mondhatunk , begy az Szilágyiak*

k&l 1457-ben kötött szövetséglevélben említetik. Egy fia volt Ili,

Miklós, kinek ivadékától a Pongráczok mágnási ága ered ;
mieltt

azonban a két fvonal két törzsérl ÍV. P o n g r á c z rol és Hl. M i k-

lósról adatainkat közölnénk, lássuk egymás után a család leszárma-

zási táblázatát

:

I. tábla.

I Ser«ft|

ím. 86.

BodÓ
128$ 93

vm.
László

Hsuk Palkó
1230.

Lrinc? 1241.

í Miklós
1286. 1310.

Sebes ty én
a,

íörzs?,.

Beuedek
a

Stmrcsnnyiak
tör*se

J. Áftdráf

l

l Miklós
1266 1323.

Peitor nyai c$< tcrz*e.

I. Bogomér
1286. fispán.

lí. Bogomér
1286- I3íö.

Tamás
2339—«**, —,
István

fí#(ÍX CB.

tövise.

András-

iul.

£3

O

09

1. Pontrács
1B6S. Sz. -Miklóst

ií. András
á'e Szent -Mikid*

II Miklós Márton
1424. f

ÜL Pongráez
d"c Sz.-3likl3

liptói fispán
IUQ. 1458.

í. János
csati á'íí

püspök
1

1368.

Hl- Pongráca
Ifiö6.

Yenedéi
150*.

f

Péter

1368.

t

Seiefil

1868.

! Jakab
136*. 94.

III. András
1424. vásárjog.

f

!. Isiváö

14É7. 74.

(.NTeezpáK

GteOZll)

I!. Jakab
1457. ?4.

(tf. N.>

III. Miklós
kír. advarn.

1606. ps-.Üósjog.

(KorUtkójjCat*)-

l-V Pongrác?,

bajmóozi kapii.
" 1508.

Fülöp

II János

31*. Jánoo
1470.

Margit
CMajthéayi

János)
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if. tábU.

111. Miklós, ki a L táblán.

Itir. udvarnok
1508. pallosjog.

(Korlátki Kata)

Gergely. !. Gáspár
Ovar ura
1548. 70.

(Szunyogh liora)

Bora
(Boraiczky János)

I. Kristóf
elesett

Í562.

Jeremiás
(Forgách
Ktára)

I. Ferencz

t

Mária
(Vixkekti Istv.)

í. Dániel
1560—1691.
1608. báró

+ 1616.

(Majláth Anna)

Fridrik Zsussa W J
1Ö75. 88. (Syrmiensís 5 a.

Teodor) * £

IV. János
(szlavniczai

Sándor Erzse)

Bora
(Révay
Ferencz)

liona. Erz.se

1633 végrend
(Justh Andr.)

II Dániel

(1 Révay Erzsa

2. Dabinszky
Er/9ze)

Mihály László. Julianna György
(Kerekes f (1 L Luzénszky váezi püspök:

£rzse) Sámuel 1669—1676.
2. Lapsánszky

János)

.

—

'»"

]

Judit Zsófia Anna
(Matya- (1. Med- (Zraeskal

sovszky nyánszky György)
Menyh.) Mihály.

2. Rajmann
Mátyás.

3. Mérey Zsiga*.

4. Szulyovszky Islv.)

111. Dániel. 21. Ferencz István Erzse

f 1690. (Lengyel (Majicényi
(DessewfTy Kata) Ferencz)
Anna)

Ferencz
1690, báró.

(Zay Krisz
tiua)

F^t. Hí.
táblán.

Ádám.
t

Imre
phari

ez. püsp.

t 1724.

János
1690. bár*

(Rutkay
Magd*)

Folyt"?,
lábián.

Gáípár
ezredes

(Révay
Julianna)

Mária Éva
(Althan (Majthenyi
Mihály) Pál) "

Folyt. IV.

tábiáu.

* « *

* 2 •

.

? g
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III. tábla.

látván

(Krnspér
Eva)
t

Antal
(Racsai

Anna)

Uljtb grófi á$,

Ferenez, ki a II. táblán.

1690. báró.

(Zay Krisztin)

Mihály
(Majthényi

N.)

Ignác* Antónia
(Jakiin f
Bora)

t
'

Antal

t

(Appon
Unxéi

l

András
gróf 1762.

(gr. Forgách Kata)

Antal Karolina Julianna Tekla . Ádám Anna Erzse

sz. 1766. (b. Pongrác* (gr. Berényi (Motesiczky f 1826. (Bossányi (b. Len-
to "" Károly) Zsigmond) János) (Zerda- István) gyeif 1837.

(Motesiczky
Anna)

helyi
Teréz)

Gátpár).

Rudolf
sz. 1798.

cs. kir. kam.
(gr. Pongrácz Szidónia)

Kajetán

t

8Z

István

.

1835.

Adolf
sz. 1837.
udvardi
káplán.

Edvárd
sz. 1840.

Gusztáv
sz. 1841.

Ludmilla
sz. 1845.

Mária
(Motesiczky

István)

Franciska
(gr. Nyáry
Károly)

Vinczentia
(gr. Nyáry
Edvard)

Szidónia
(gr. Fongrácz

Rudolf).

stb.
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IV. tábla.

Sfiabb grófi ág.

Gáspár, hi a 11 táblán.

ezredes

(Révay Júlia)

Gáspár
174a gróf lett

(b. Hormeck Anna,
kitl 24 gyerm.)

Eufrozina
(Széni- Iványi

Mih)

László Józtzef.

f t

Ferdinánd
cs. kir. kam.

f 1798. sept. 6.

(gr. Szirmay Kata)

Bálint
cs. kir. kapit.

volt testr
(b. Révay Mária)

Nep. János
sz. 1763. f 184Ö.

os. kir. kam.
(I. gr. Andrássy Kata
2 b. Barkóczy Zsuzsi)

Bora
(b. Révay Károly).

r—

—

s.

János
a 1789.

K t 1843.

%• et. k. kam.
£. helyt. tan.
^ (Palásthv
•* Janka)*

2-tói Arnold
sz. 1810.

cs. k. kam.
(Hackenau
Karolin)

Eugen
sz. 1813.

ezredes

(Lónyay
Vflma)

Irma Eugen
sz. 1848. sz. 1853.

István Ferenc*
sz. 1814. sz. 1817.

+ 1845. cs. kir.

(Kállay járásbiró

Jozefa) (gr. Normann
Eürenfels

Karolina).

Ilona Anna
1843. sz. 1844.

Mária Szera-

(b Weisz fin

Fülöp) ala-

pitv.

hölgy.

sz.

Béia
sz. 1S43.

Mária
sz. 1844.

Dániel
sz. 1841

György
sz. 1845.

Paula
sz. 1846.

Frigyes
sz. 1850.

Eugénia
sz. 1852

Kelemen
sz. 1853.

Konstanczia
sz. 1826.

János Károly
sz. 1830. sz. 1831.

n.-váradi pap. katona.

Karolina
az. 1835.

alapit, hölgy.

Gizeí.ta

sz/i837.
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V. t i b 1 ft.

János all. táblán.

1690. báró

(Rutk&y Magda)

JfrZSttí

1723. l'/SO.

Szoboiision lakóié

(1. Tarnóczy Juli*

2, Sándor Mária)

Í ti Imre
1791,

kapitány
(b. Luzénszky
Francifka).

• tói János 1794.

(Junkovieh
Krisztina)

JáilüS

(b. Fis;>her

(Janka)

í

Magdolna
(Jankóviab

József)

József

w. 1772.

+ 1843
r.Pé-

vMá-
na)

János Péter
az. 1793. + 1860. +

b. Fiseher Amália)

Vilma Eleonóra
(b Scbneidtr József) (gr. Forgácb

Kálmán)

Lajos
az. 1798.
katona

(Csák Anna)

Gusztáv. •Janka

(Sziíy István) (b

Emília
Pengrácz Sándor

)

Intvári

Patvarexon
(l. b. Sttirab N.

2. Jezeruicsky Kata)

1 t! több gyerm.

Sándor
(b. Pongrácz

Emília).

Mária. László.

Imre
(b. Moravecz

Fáni)

Fáni Jozefa.

(b. Beken

~

zelt)

József
Bicaiczen

katoua
(Körmendy
Krisztina)

T&dé
Beákon

(gr. Forgich Anna)

Károly
lak. Iványon

(1. Pongráoz Kar.
2. b. Móra-

Zsó^a. Zsigmond Pál.
veeztf.)

Jusztina
(Körmendy lstv.

Julianna Mikidé.

(Zsrdahelyi György).
Teréz. Fáni. Szidónia. Krisztina.
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VI tábla.

Nemesi ág.

IV. Pongraez. &« a* /. iéMfcu

bajmóc*! kap.

1506,

(Majthényi Margit)
~»

IV. Miklós 1. Péter I. Máté (v. Mátváe)
I&48. liptói osztoz. 1551. 1548. öl.

alispán '*,
,

~
Y j M >rrr? (i. Plavnai Horváth Hedvig

/•ox t? \ folyt. Át iablan. v ^ ,
... . °

(Révay Erzse) * 2. W lagyai Ilona)

Folyt. Xlll. táblán.

László Zsigmond György Kristóf István

t (Plathyjpora) alispán (Doboza

Folyt. Vlh miéi. &**»
r

f
HÓ*) ^«czi»?)

r "
:

1

Folyt. IX. táblán.

| mu i
ii iiii y - i mi i ..» »--. — i .

László Miklós
fW\ I * | ím -- ír -

- "^— r j_j i n i i .

-

im

DoS
ai

Zsigmond Andris Gábor Miklós Mátyás
i

Dóra)
t t t

r—

György
(Luby Bora)

t

Menyhért János Éva
1681. jesuita (Újlaki Judit) (Bofcse Dániel)

f _J _
János Simon

(Dessewffy Zsófia) f
r

JÓZOttf

(1. Driesca N.
2. Szent-lványi Mária)

1-tól János 2-tól Tamás
fhadnagy

József Gedeon
Gödörben Balogfalván.

Miklós
Balogfalván.
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VII. tábla.

György, ki a VI. táblán.

(Flatby Dóra)

János
1624.

György

János
(Turánszky Zsuzsa)

Menyhért

Fereacz Sámuel

ii ii i ii ^»» i
ii . »

Sebestyén Gábor János

György Márton
(Székely Bora) szepesi kanon, r
r -a-—

, Márton
Mátyás

György Ferenncz Sándor_ . „ A-. „

Benedek
y\ i . , „,

Benedek

•

i
*

»

Pál Sebestyén

Mátyás
(Janesó Krisztin)

,
i

,, , ../-...—. —.-

Sámuel
(Bene Klára)

Sándor Pál Józseás Sámuel

Pál Sámuel

t

r~7
Ádám
f

Sámuel
(Görgey Zsuz3a)

_ Imre

Gáspár Imre
f t

Mátyás
Váradon püsp.
jószág igazgató

(1. Simonyi Erzse
2. Kende Róza)

András

Mihály

1-töl János 2-tói György Mátyás
bihari jegyz f 1796. ' bihari

(1. Cser- bihari f- fjegyz
nyánsxky jegyz temesi

Jnlia szabolcsi alisp. tbiró.

2. Bárányi sélyei kam. igazg.

Magda) (Héber Róza)

Magda Klára Fáni Róza
{1. Bará- f 1806. (1. Béra (pribéri

nyi (1. Béli- Mihály Janko-
Miklós czay 2. Száraz vics

2. Fekete József Mihály). János),

ezredes) 2. b. Kosz-
tolányi
László)

1-tl Julianna
(b. Dessewffy

Károly)

2-tól Teréz
(Dessewffy
Ignácz).
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VIII. tábla.

Zsigmond——

*

,

György

Sámuel, Ai a F//. táblán.

(Görgey Zsuzsi)

László

(Lubi Teréz)

György
(Suhajda Bora)

György

Farkas Jónás. Dániel

(Patornyay (Párniczky

Kata) Eszter)

L_
Sándor

(Pongráoz Teréz)

Lajos

kir. testór.

Dienesf 1850.
(Péohy Berta)

Aladár. Albert.

Adeodat
(Pongráoz Vilma)

György.

IX. tábla.

Kristóf, ti a VI táblán.

aiispán

(Baán Zsófia)

János István 1624. Ferenca Dániel
(Akay Kata) f 1670.

Kristóf

(Görgey Zsuzsa)

János Kristóf István

t t t

Gábor
I

Márton Kristóf István

t

András Ferencz Sándor Gáspár 1630
1 (Tercny Judit)

r t ;

A -
1 i

*
1

Ádám László Felyl X táblán.

Pál.

irií

katona
László

i
?—

i

tl73Sjan.7.
Sándort

p

Jakab Ferencz

f f 1786.

István

József

István Gábor. . György-
jezsuita (Prnsinsz^y Erese)

György

Dániel

Dániel
.... .*

N.
(félszem).

József

István

István
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X. tábla.

fttyrái'fícnii ág.

Gáfpár 1690. ki a IX. táblán

(Terehy Judit)

János
../»

Mária

f

Ferencz
'' Pribelyen

(Tihanyi Bora)

_Péter
r
~Fat

László
1727. 3

(Mesko Anna)

Zsófia

(Ebeczky
István)

—i
Mária

(Sárktfzy

Gáspár)

Sámuel
1743.

(Mesko Éva)

Jób

Pál

t

Zsófia

t

Erzse
(Tattay Imre)

Pa:
(Plt>thy

Janka)

József
katona

János Janka Sámuel
f (Cseryné) (Tarcsányi Judit)

1 József
.(Szedlenics Bora)

Pál f Boldizsár
Nógrád v. tbiró

(1. Szulyovszky
Anna

2. Dubraviczky
Antónia)

Imre

t
Sámuel

Györkiben
lak. 1861.

volt esküdt

Mikióa Teréz
v. honvéd f
Pribelyen

(KJementisz
Erzse)

Sándor István

Kari. Emma. Ilka. Sándor

t 1861.

Miklós.

1-tól Antal
nógrádi fazbiró

ée kani. igazg. üln.

$.$.
1

Ede.
""

N.
(Horvát li

Valér)

P
«»*
C:

Károly
nógrádi
alispán

1861.
(Dubraviczky
Apollónia).

H Juiiannaf
* (%rv

Fer.)

8.

ro >.

~ B

Zsuzsi

(b. tíutt-

ler Hen-
rik)

7

fis

p
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XI. tábla.

I. Péter, ki a Ví. táhldn.

oaztoz. 1551.

V, Pongrác*
(Paiugyay Zsófia)

Ferencc 1541

,

(Szunyogh Polex)

Péter 162 J -46.
liptói alispán

(Mocsáry Anna)

Folyt. XII. táblán.

tryörgy vagy
Gergely

László

Magda
(Paláathy
Mihály)

Zsófia

(Bohus
Dániel)

Uxr.-SiGtmdr

Anna Pál
(Ujfalussy 1624-

Pá,)
Menyhért

* 9-

Meny kéri

t

Ferenc*
Jncr várm.

Ferenc/.

1770.

Ferencz

Ferenez
alispán.

Teréz
sz. 1788

t 1846.

(I Hányafy
2. liosvay
Sándor)'

Pál
1700.1711.
Szatnaárban

László

t 1769.

Pál

t

Lá«z!ó

az. 1750, t 1813.

kapitány
lak. Kis-Széieres.

(Spielenberg Fruzsina)

Imre

4

Károly
zz 1790

f 1847.

(liosvay

Fáni)

József
sz. 1792.

Í1854
Csabolczon
( ízsák Erzse)

t

Imre
sz 1794.

t 1836.

C6 sz. bíró

(Osváth
Erzse)

László

sz. 1796.

nyg. kapit
Daruón

Mária
"(Csoroay

Pál)

Lila

(1. Csoroav
Pál

2. Crásoár Fer.)

Gejza
sz. 1828.

(Vetési

Kata f)
Piemontbau

Imre. Gyula- Ilona. Izabella. Erzse.

E'iuaid

sz. ISI?.

flSöl.

Sándor
sz. 1817.

t 1848.

Alajos

az. 1820
v. honvéd

Tatárfalván

Károly
sz. 1823.

Í1860.
honvéd, szinész

(l. Lipcsey
2. Dercsényi)

21
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XII. tábla.

Ferenci, ki <r XI. táblán.

(Szunyogk Polexin )—

j

0*&*~ m,.

Ako*
(Radv&nszky Aana)

Vr Pongrácz 1624.

(Joob Dora)
\
—
ístváii

t
Mátyás
T

Jeremiás
1624

(Palugyay
Zeófi)

Miklós
'

r—

—

Jónás Mátyás Imre György Mihály

Sándor^ * *

Károly Miklós István

János Péter
(Szent-Iványi

Márk 1860.

Andrá*falván

János

Gergely
(Fuhrmann

Janka)

Fédor
Andrásfalván

1862.

(Sclmeider
Ludmilla)

fmre

fl8ö3.
(Pongrácz
* Klára)

Egyed. István.

Frída
(Majláth
Sándor)

Antónia
hajadon

Andrásfalván
1862.

Kamilla f
(Horváthné)

Xave-na
(Pongrácz

Bonaventura)
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XIII. tábla.

I. Máié. ki a VI. táblán,

1548. 51.

(Plavnai Horváth Hedvig)
2. Palugyai Ilona)

g András Péter

g Péterrel 1570
**

Szent-Iványi
Zsófi)

Folyt. XIV. táblán.

£f cserél

Ferenci
r
Ferenc*

I. Mihály
(Drabeczky
M»ffit) r_ „

ÍWy*. XV. táblán. **#**
t '""Voty XVIU. táblán.

'

György

2-tól János
1601.

(Dávid Kata)

—

»

3

Pál

Pál János

Ignácz

István

t r
Andras

András

István
1

Mihály

Ferenc*

Sándor
«

,

Pál

József Erzse

-J-
(Visnyovszky

Ádám)

XIV. tábla.

Péter, ki* XIII. táblán.

1570.

(Szent-Iványi Zsófia)

Benedek
(Taroóczy Kata)
i— *-

1

Kata
(Mocsáry Bálás)

II. Máté
1621. 1634.

bajnácski kapit.

(Baán Anna)

Péter 1653.

alispán 1680.

(grad. Horváth Anna)

Imre

Gáspár
(Joob Éva)

Péter

András
Menyhárt Gáspár

(Báan Judit) (Szent-Iványi
Magda)

Kristóf
i " "?" i

Ferdinánd

Boldizsár

kapit 1724.
(fteviczky Erzse)

Márton
(Rédey Mária Erzse)

Boldizsár Gábor Mihásy Imre
sz. 1737. mlezr. ezredes alisp. kir. tan.

követ ar. sark. (1. Johny Bora
(1. Bohus Kata 2. Potornyay Róza)

1-töl fiva Lajos József (Jósa N.)

<SS7 ^^

János
(1. Potornyay Ter.
2. Pongrácz Aun a
3. Szirmay Aiu a)

Miklós Miksa Ge-
(Podhorszky deon

Ágnes)

27'
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XV. t á b 1 a.

I. Mihály, ki a XI V. táblán.

1ÖÖ0 cseréit

(Drabeczky Margit)

UVMh Mihály Fridrik Gáspár

János " W C****^ J^oa "oktáT"
1

!

György
I

Pál
Erzse)

P4I

t

Mihály. András
(Vály Erzse
Perényi
Zsófia)

Kristóf
abauji

alispán

(Bohus
Zsófi)

Boldi-

zsár

t

Már-
ton

Ká-
roly

Ra/ae).

Ferenz
t

*
>

György
i i

András

János

t
Ferenc*

4.

Ferencz
Komjáthiban
(Horkovics

Teréz)

János András,

pap
György
(Barna
Mária)

Rákel
ntlen

Antal. Márk
(beteg)

János___A___

János

Ferencz
pozsonyi lramar. tan.

Ádám. Athanáz. Imre.

Imre

'"józaef. Bernát
kapit.

András
1665- 1729.

(Baros Éva)

Erzse
(Majthényi
Mihály)

Mária
(Apponyi
László)

Jó/sef Veronika 1742
1728. 1798. (Ordódy János)

(Keilio A. Mária)

FUfL XVI. táblán.
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XVI. tábla

fí o n l *

József, ki a XV. íáhlán

1728. 1798.

(Kellio A Mária)

Trencténie s a g.

József

f 1722.

kir. udv.

trencséiiyi

fószbiró

(Ugrcnovica
Julianna)

A. Mária
(Turcsányi

Imre)

Bora
(Ordódy
Károly)

Folyt. AT/J. táblán.

Peregrin

f 1837, mart. 3.

kon ti fútbiztos
(Simonyi Juüána)

í

r—

'

Izabella

(t. Kókay N.
2. Fadgyas
Rezs)

Szidónia
(Udvardy

Antal")

Márta Ádám Magda. Fant
(Baros Hootban
Ignácz) f 1807.

(Gái Teréz)

Borbála

+ 1829.

(Stummer
ignácz)

Joaohim
honti fszbíró

Pesten t 1831.

fFogaraasy
Mária)

Zsigmond Kálmán
t 1865. Deménden
(Kabzán + 1853.

Mária) nov. 21.

Irene

az. 1818.

Í1854.
(Végmaun
es. kapit.)

Móricz
Bt. 1820.
v. bonvéd
ns

Liszió

sz. 1822.

v. konvéd
I&k. Meck-
lenburgban

Róza
szül.

1821.

Aglája
sz. 1824.

t 1855.

(Román
Ka]mán

cs. fhadji.)

Paulina
sz. 1826.

f 1853.

György
az. 1882.

t!852.
konvéd tiszt.



m Poagrácz.

XVII tábla.

József, ki a X VI. lábán.

\
+1822.

kir. udvarnok
(Ugronovics Julianna)

István János
honti ibiró alezr.

ti 832. f 1840.

(1. Mi-
sié* Folftx.

% Ofeoli-

csányi
Klára)

Gáspár
trencsini

alispán

s törvsz.

elnök
(Jankovics
Mária)

Yincze
tlviró

t 1844.

(Jankovics
Mária)

Jozefa

f 1842.

( b. Szo-
bek

Károly)

Fáni £*N
(b. Pong- g:&

rácz

Lajos)

Géza
sz. 1842.

András
1843.sz

Jusztin

trencsini

tbiró

t 1856.

(Foga-
rassy

Jozefa)

Stefánia

1 1861.

(Schmialovszky
Sándor)

Jul tan t»a
sz. 1830.

Sándof Gukló
os. tenge- gverilla

rész kapitány.

t 1850. Ameriká-
ban

Lajos Miklós
K<5 Porubán v. honvéd
képviseló (b. Bakonyi
1861. Ilka)

O Natália

zr (Baros
5' Antal)

T lika

< (Rndnay
D Frigyes)

00

Bélasz. 1861-

A-m YaL
bnrga

(Fogarassy
Sándor)

2 tói Gyula Lajos Anna Szidónia István Sándor Mária
f&szbiró sz. 1815. sz.1817. sz 1819. sz. 1821. sz. 1824 sz. 1825

f 1861. hont íó- (Grün- honvéd huszár (Lip-

(Wagner íegyzo vald rnagy rnagy íhay

Róza) lak F.Tur. Sándor) (Pákozdy Fri#y.)

. (Nedeczky RAza)
Emma)

Sarolta

sz. 1849-

sz

Aladár
1859.

Jvnö
sz. 185?.

Béla

sz.1856. sz. 187.

Lenbe
sz. 1860-

Emma
sz. 1859.
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XVÍII. tábla.

János* &»« A7//. talián.

1601.
(Dávid Kata)

András
1640.

(Poítoriiyay

Erzse)

János

f
Ilona

(Abaffy
Zsigm.}

DániVi

t

András Márton
1664. ^ 1664.

"j* (1. Szent-Iványi
Anna

2. Ugray Anna)

Dániel
1664—1700.
(Kiszely

^Folyt. XlX~td?L

Mátyás Pál 1663.
16r4r 1692. f
liptói alisp.

(Szent-Iványi
Judit)

György
1730 báró

kanczei. ref.

( Keresztwry Kata)

Krisztina

(b. Vay Ádám)

András
(Vass Kata)

Mátyás. András
alnádor 17Ö.
(Okoiicsányi

Kata)

dános

László

Eva
(b, TéUrSy János)

Pál Kata György. Judit
kapitány (Szentpály (Vér

(Kendeffy Kaia) József) Mihály)

Gáspár Pál
(Kendeffy kapit
Kata) f-*-

i

József
(Eperjesi Veronika)

Ferenez.

tl849.

György. Boldizsár
(Sarádi
Anna)

János.

Pál Klára
(Cserényi Jndit) (Alsó Farkas)

Karolina.

Dániel

Károly.
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XIX, tábla.

Dániel, ki a XVlil táblán.

1634 1700
(Kwzely Zsófta)

János

János

László Gáspár
esztergám i kan.

t 1766

György. László Gáspár.
konti alisp. k. tan.

1789. ktr. t. ela.

(Taby Antónia;

Ferenci
liptói alisp.

(Szent-lványi Erit

8

Dániel Antal
kir. udvarn.

Kamarai iguzg. 1791

(Magócsi Ágnes}

H Antal
iSzeul-
iványi
Kata)

János. Ferencz
(Seldmayer N.)

Sebestyén
törsz, üln. Kassán 1860.

Elek
nyng. kapit.

f Lemberg.

Alajos

lak. András/alván
(Borló Kata

kitl lgyenn.)

Károly
nyg. f-
hadnagy

Antal
cs. k. szbirói

segéd

Ferencz
Eperjesen, volt konv. orn,

(L JPichier Teréz
2. Kurfely Georgina)

Arnold
Jak, Ta-
masfaiv.

(Zatu-
lecaky
Sarolta)

Al'gUSZt
}>egyedi
plébán.

Bonavon-
tura

'

lak. Gyön-
gyös

(Pongráez
Xareria)

Bálint

Torná-
ban

szbiró

Eme*2t
Kassán
(Rezelly
Hermin)

Kornél
András
falván
ntlen

Gábor f 1657. Imre. Pál. Eugen. Sarolta.

Lázár
ZÓ-

lyomb.
{Tur-
esányi
Euláiia)

Zoltán.-'

P£ter
lipíö* -oúgyész

é» prima i ioügy.

f!851.
(&ubinyi Jozefa)

Aduit' Kázmér
íromármi
fszbiró

(Pcngrácz
Klára)

Emil i

Andráafftlv.

(Szent-Iványi
Jozefa)

Emii. Anna.

arkas Klára Anna
t (Fongrácz (8a-

Imre) loghy)
a Ti/, táblán.

Sándor. Mari. Jerta. Zsigmond. Kázmér. Etelka

Hbnanuel
ÜOfctfe&a

(Missicz hv * 7-*J

jífcric. Gejzü

Hermina
(Szent- Irányi Imre)

Celesztin*

(Ke*zier£fy

Karoly)

Péter 1862.
Mikólán

(Sielymesay
Janka)

*) Elekül k testvéreik még • Szidónia. Panlina, Karolina. Lilit a

Porubasky Sámuel Özvegye, a kik élnek-; a 15 gyermekbl négy maghalt

.



Ezekbl áll a terjedelmes család nemzék rendé, egy terebélyes

fa, melynek hajtásai az ország legtöbb megyéjébe szétágazták, lehozva

a mai nemzedékig, s teljesen s jóhiszemleg Összeszerkesztve
3
ameny-

nire eit az elttem fekv táblázatokról lehetséges volt *)•

I. A bárói ét grófi ág.

(II. III. IV. tábla).

Mint említem, a mágnási ág váltörzse II. Jakab, kinek fiától

III. Mik lós tol a II. és következ táblákon láthatjuk ivadékát máig

lesarjadzani.

III Miklós kir. udvarnok volt II Ulászló király aijatt és attól

unoka testvérével IV. Pongráezcal együtt 1508-ban pallosjogot

(jus gladii) nyert *). Neje Korlatkeoi Kata volt; ettl gyermekei

Gergely. Gáspár és Bora Borsiozky Jánosné. Ezek közül csuk

Gáspár röl van adatunk, mely szerint 6 a másik ági roko-

nokkal 1548-ban megosztozván 8
), ezen osztálynál fogva bírta v á r t.

Felesege budetíni Szunyogh Borbála volt *) ; ettl minden tábláza-

tokkal összehangzólag következ öt gyermeke maradt : K r i s t ó f, J e*

rémi ás, Ferenc z, Dániel és Zsuzsanna Syrmiensis Teo-

dorné *). Ezek közül

:

Kristóf, kit István ffy történetírónk c
) világosan Gáspár fiá-

nak ír, nagyra menend ifjú volt Kereesényi László alatt Gyuífe vára-

J
) £ családi táblázatok is IV. Pongráez Saiiól s írnokaitól kezdeti izek

származtatásainál eg} fással a legszf unbelímbben ellenkeznek, mely ellenke*

zéseknek végleges biztos kitíszfcázását csak hiteles családi okmányok összevetése

eszközölheti.

*) Leboezky Stemmai lí. 312 Lapja szerint, hol azonban 1580. év áll

1608. helyett.

a
) Ez osztály levél megvan a család si levéltárban Andrásfalván, és érte*

sülésem szerint jóformán csak ez idkortól bírja eredetiben az említett levéltár

okmányait az elbbiek valószínleg Gáspár kezén át a mágnási ág tagjai közt

oszlottak szét

4
) Némely táblázatokon Pekry Krisztina is feleségéül i ralik, valószín

tévedéssel.

5
) Ezekhez sorozzák még egy némely táblázatok Fridriket, Borbá-

lát és Andrást is. Fridrik, ha Szirmainak hitelt adhatunk, Szatmárban birt.

de kihalt: mint róla tegvégül leszen emiitéa. A mosÍRrsi Szatmári ág nem szár-

mazik tle, nftrt ez késbb szakadt Ungha és Szat marba.

•) Istvánfiy História 1685. kiad. 274. !.
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ban katonáskodván 1562 ben, niidn a Temesvárra men törökök által

Gyula környékén lándzsával átszfatott. Testvére

Jeremiás nejével Forgáeh Klárával csak egy leányt nem-

zett : iVf á r i á t, Vizkeleti Istvánnét.

Ferencz magtalanul halt meg.

Dániel 1590-ben élt, Lehoozky szerint 1608-ban bárói címet

nyert r
). Meghalt, 1 Cl 6-ban october 4-én 2

) Nejétl Szunyogszeghi

Majláth Annától gyermekei voltak : III. János, II. D á n i e 1, B o r-

b á l a Révay Ferenezné, Ilona apácza, Erzse, (ki 1633-ban tett

végrendeletet, Justh Andrásné), e3 Mihály 3
). Ezek közül gyerme-

kei csak III. Já n os n ak és II. Dánielnek maradtak.

II. D á n i e 1 n e k neje Révai Márton, leánya Révay E r g s e volt,

második nejéül Dubinszky (tán Dubniczky) Erzse iratik. Az elbbitl

gyermekei: 1. Mihály, kinek neje Kerekes Erzse, magtalauúl halt

el, 2. László szintén magtalan, 3. Julianna elbb báró Lu-

zénszky Sámuel, -utóbb Labsánszky Jánosné, és György 1689. évi

sept. 23-tól váczi püspök 1676-ig 4
). Ezekben II. Dániel ága kikalt.

III. János feleségül Slavniczaí Sándor Erzsébetet tartotta, et-

tl gyermekei III, Dániel (kihalt), István a Lengyel Kata férje,

Erzse Majthényi Ferenczné, N Palásthy Ferenczné , Zsófia
I-ször Mednyászky Mihályné, 2*szór Rajmann Mátyásnéy 8 -szór

Mérey Zsigmondné, 4-szer Szulyovszky Zsigmondné ; Anna Znics-

kal Györgyné, és végre Ií. Ferencz, 5
> ki az ág tovább terjesz-

tje ln.

II. Ferencz, ki 1 881 -ben az országgylés által a Szilézia felli

országhatárok igazítására kirendelt egyik biztos volt, nejével Des-

sewny Annával nemzett gyermekei; Ferencz, Ádám kihalt,

Imre, János, Gáspár és a táblázaton álló Öt leány. Ezek közül

*) Lehoczky Stemmat. II. 315. Lehet, hogy az volt , mint Lehoczky ol-

vasá, annál is inkább mert unokája György a váczi püspök is báró nak

iratik az 1835. évi Vácz megyei történetirattal ellátott schematismusban, elleaben

noha Kaziitál (az alábbi idézetben) a báróságról hír sincs. — Ugyan csak Le-

hoczky munkája I. 170. lapján világos tévedéssel egy Pongrácz Mátét vagy

Mátyást 1606-ban is báróságra emeltet.

*) Kazy História R. Hung. I. 124.

•) Némely táblákon még ezek között áll I s t v á n, is kinek neje Lengyel-

tóthi Lengyel Kata, néhol meg Kende Anna, az utóbbi tévedés lesz. Más táblák

szerint ez István III. Jánosnak volt fia, több valószínséggel.
4
) Pray Hierarchia I. 356.
&
) Némely táblák szerint még testvéreik ezeknek Ádá na, G a s p á r, lm re.
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Imre, ki Nodeczen született 1054-ben, papi pályára lépvén,

1685-tól esztergami kanonok; ugyan ott olvasó kanon, végre 1719-töI

szepesi prépost és pliári címzetes püspök volt Testvérével együtt

1682-ben báróságra emeltetett, illetleg az I. Dániel által nyert

báróságban megersítettek. Meghalt Imre 1724-ben*

Pe rencz, János és Gáspár, kik 1682-ben uj bárói diplo-

mát kaptak, három ágat alapítottak* Jánosa bárói, a másik kett a

grófi ágak alapitói.

F e r e n e z nek Zay Krisztinától több fia közül Antal Racsai

Annával nemzé Ádámot, a ki 1762-ben M. Terézia király asszony

által grófságra emeltetett.

Ádám grófnak gyermekei közül Antal és Ádám IBI 2-ben a

Ludoviceára tett adakozás által szereztek érdemeket. Az utóbbinak fiai

közül Rudolf cs. kir. kamarás; nejétl gróf Fongrácz Szidóniától

több gyermek atyja.

Antalnak hitvesétl Motesiczky Annától hét leánya kö2ül a láb-

Ián látható négy leány Motesiozky, Fongrácz és Nyári családba men-

tek férjhez.

G á s p á r az öregebb grófi ág atyja I Leopold király alatt ez-

redes volt. Nejétl Révay Juliannától több gyermeke közül fia Gás-
pár cs* kir, vaí* bels titkos tanácsos, os. kir. kamarás, 1743-ban Má-

ria Terézia által emeltetett grófságra. Nejétl báró Hörneck Annától

24 fiú és egy ieány született Ezek közül említjük Ferdinándot
és Bálintot.

Bálint atyja halála után a nyitra megyei birtokokat kapta osz-

tály részül, s Mária Terézia király asszony alatt m. királyi testr volt

kapitányi ranggal. Utóbb a magán életbe vonulván, s nejétl báró Ré-

váy Máriától egy leánya Borbála maradt, a ki báró Révay Károly-

hoz ment férjhez és 1852-ben meghalván, ágát bezárta.

Ferdinánd atyja halála után osztály részül Óvári nyerte ; cs.

kir. kamarás volt. hivatalt nem vállalt Meghalt Kassán 1798. sept.

6-án. Nejétl gróf Szirmay Katalintól csak egy fia maradi

N ep. J é n o s, a ki 1763. jun. 2 án született Nedeczen, és ugyan

ott mint cs. kir. kamarás halt meg 1845. jan. 30-án kora 82. évében*

Kétszer nsült, els neje gróf Andrássy Katalin (szül. 1769. mh. 1806.)

*) Lehociky Stemmat. II. 315. — Egy mis adat szerint 1690-ben nyerték

volna a báróságot, de amaz 1608. évrl szóló adat valószínbb.

*) "Wagner Anatecta Seepusii J1L 137. és Memória Basílieae Strígoslensis

p*£. 161.
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ettl két fia volt. második neje báró Barkóczy Zsuzsanna (szül. Cseb-

bea Zempl. v. 1788. mh. 1839-ben Nedeczen) ez utóbbival 1807-ben

kelt egybe, házas elete 31-ik. kora 51. évében. Els nejétl gyermekei

Káró ly, ki magtalanul halt meg, és J á n o s, a második nejétl ; A r«

noldjEugén, István, Ferencz, Mária és Szera fin.

János szül. 1789-ben. Cs. kir, kamarás és helyt, altartományi

biztos veit. Meghalt 1843-ban. Nejétl Paiásthy Jankától a táblán

látható Öt gyermeke kö?l János a nagyváradi megyében pap.

Arnold szül 1810-ben, katonai pályára lépett, utóbb cs. kir.

kamarás. 1852-ben Nógrád megyei cs. kir. fnök, a vaskorona rend vi-

téze. Nejéti Haekenau Karolinától hat gyermek atyja, kik a táblán

láthatók.

E u g é n (szül. 1813-ban) cs. kir. kamarás, és nyg. huszár ezre-

des. Nejétl Lónyay Vilmától két gyermeke a táblán látható.

István (szül. 18Í4 mh, 1845-ben) Káilay Jozefától két gyer-

meket hagyott.

Ferencz szül. 1817-ben, volt cs. kir. járásbiró, jelenleg Árva

megye fnöke. Nejétl gróf Normann Ehrenfels Karolinától két leány

gyermeke született.

Mária báró Weisz Fülöp tábornok neje, és

Z só fi a cs, kir. alapítványi hölgy.

A bárói ág-

A bárói ág J á n o s tói (1690.) j le, kinek neje Ruttkay Mag-

dolna volt. Fiai József és János, ki magtalanul halt meg.

Jó zseí 1723. 1750. Szobotiston lakott Eís nejeTarnóczy Ju-

lianna, a második slavniczai Sándor Mária volt. Az elstl Éia

I m r e, ki mint kapitány a törökök ellen Banyalukánál harczolt.

Nejéti báró Luzénszky Franciskától született gyermekeit s unokáit

a táblázat mutatja.

J ó z s e f nek második nejétl fia J á n o s, a ki Jankovich Krisz-

tinától nemzé Jánost és Magdolnát Jankovich Józsefnét.

Jánosnak neje báró Fischer Jaaka volt. Ettl négy fia szü-

letett:

József (szül. 1?Í2. t 1843.) a m. kir. helytartóságnál szolgált,

Nejétl gróí Péchy Máriától több gyermekei maradtak, közülk Ist-

ván elbb nógrád megyei rauhurai birtokos. Els nejétl b. Stürkh

N-ti több gyermeke van. Els neje halála után nül vette Patvarozon

Szent -Iványi Anselm cs, kir. kamarás Özvegyét Jezerniczky Katalint.
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Lajos szül. 1774-ben, katonai pályán szolgált. Nejétl Csák

Annától három gyermeke él : G u s z t á v, J a n k a és Erailia.

Jánosnak b. Fischer Jankátóli fia J á n o s szül. 1793-ban, meg-

halt 1850-ben Feleségétl b. Fischer Amáliától két leánynak Vilm á-

n a k b. Sohneider Józsefnének, és Eleonórának gr. Forgách Kál-

raánnénak atyja.

A bárói ágból való, de kinek fia? nem tudjuk. Pongrác* Lajos,

kinek nejétl nemes Pongrácz Francziskától leányai Stefánia (f
1861.) Scbmialovszky Sándorné, és Jusztina szül, 1830-ban.

A németi vonal

A nemesi vonal törzs-atyja IV. Pongrácz (I. táblán), ki baj-

rocczi kapitány volt, és 1508ban unokatestvérével III. Miklóssal pal-

lós jogot nyert. Nejétl Majthényi Margittól három fia maradt, úgy-

mint : IV. Miklós, I. Péter és I. Mátyás vagy Máté. E három

testvér 1548-ban osztozott meg az si vagyon fölött , s mind a három

testvér három f vonalnak lett alapítója, és pedig IV. Miklós a

fels, — I. P é t e r a közép — és I. Máté az alsó vonalnak.

í. Á fels vonal.

E vonal alapitója IV. Miklós Liptó vármegye alispánja volt.

Neje Révay Erzsébet. Ettl többi közt három gyermeke Zsigmond,
(VI. táblán) Gr y ö r g y (VII. táb.) és K r i s t ó f (IX. táb.) három külön

ágazatot terjesztett le.

Zsigmond ágéín
y
melynek egyik ági utódai Gömör várme-

gyében Bologhfalván élnek Gedeon és Miklós személyeikben,

látjuk Menyhértet 'a XVK. század végén élt jesuita szerzetest.

György nek ágazatán (VII. tábla) a tábla élén &U6 György-

ne : Plathy Dorottyától egyik unokája György 1637-ben már há-

zasságban élt Székely Borbálával, úgy látszik, Biharban, s 1655-ben

Erdélyben hon fiúsítást nyert, J
) de onnan ismét Magyarországra sza-

kadt. Utódai között két Sámuelt látunk.

Györgynek Plathy Borbálától másik fia S ám u e 1, a ki feleségé-

vel Bulyovszky Magdolnával négy gyermeknek ln atyjává, úgymint

Ádámnak, Pálnak, Imrének és Sámuelnek. Ezek közül

P á 1 tói a Bihar megyei ág terjedt le, ugyanis ennek unokája

Mátyás, ki a váradi püspökségnek meghatalmazottja Bihar s több

*) 1655 sept* 25. artiouiue 31.
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megyék táblabírája volt. s ugyan ott az alispánságra is több ízben ki-

jelöltetett *). Két neje volt, az els Simonyi Erzsébet, a második kölesei

Kende Rozália j az elstl egy 11a volt János, elbb Bihar vármegye

aljegyzje, azután a nagyváradi káptalan fjegyzje ln, élt még 1806-

ban is, két neje volt, az els Csernyánszky Juiia, a második Bárányi

Magda, az elbbitl leánya Julianna báró Dessevfíy Károlyné, az

utóbbitól T erez Dessewfíy Ignáczné szüléitek.

Pongrácz Mátyásnak második nejétl Kende Rozáliától követ-

kez hat gyermeke volt

;

1. György Bihar vármegyénél elbb aljegyz, majd alügyész,

azután a sárréthi járásban fszolgabíró, végre táblabíró. II. József csá-

szár rendszere alatt a föld mér bizottság elnöke, innen Szabolcs vár-

megye alispánja, végre innen a pozsonyi kerületben a sellyei publ.

politico fundus javak kamarai igazgatója* Meghalt nejével Heher Ro-

záliával együtt 1796-ban, magtalanul.

2. M á t y á s szintén Bihar megyében elbb aljegyz, majd a!- s

fszolgabíró, innen Temes vármegyében fizetéses táblabíró, hol mint

ntlen még 1806-ban is élt.

3. Magdolna elbb Micskei Baranyai Miklósnak, utóbb Fekete

ezredesnek neje, és 1808-ban ez utóbbinak özvegye.

4. Klára elÖbb Beliczay Józsefnek, ennek 1789-ben történt ha-

lála után báró Kosztolányi László ezredes és M. Terézia rend vitézé-

nek neje; meghalt 1806. jan. 6-án, férje pedig azon évi június 30-án.

5. Francziska elbb Bóra Mihály nagyváradi püspökségi,

majd kalocsai érsekségi prefecíusnak, ennek holtával Száraz Mihály

kamarai ügyésznek in nejévé, élt még 1806-ban.

6. Rozália, pribéri Jankovich Jáno3nak a gróf Károlyiak pesti

ügyvédének volt neje.

Pongrácz Sámuelnek nejétl Görgey Zsuzsannától szárma-

zott ágán (VIII. tábla) Lajos m. kir. testr volt M. Terézia alatt. Élk

most A d e o d a t, és ennek, valamint testvérének Dénesnek szintén volt

testrnek gyermekei Líptó vármegyében.

Kristófnak (a IX. táblán), ki Liptó vármegyének alispánja

volt, nejétl Báan Zsófiától öt gyermeke volt: Í.János, ki unokái-

ban kihalt. 2. István, kinek nejéül Kossuth Anna és Szelényi Dóra

íratik némely táblázaton, s magnéikül halt meg ; 3. Férencz, kinek

r
) L. ezen egész ágról B. Vay Liszló Némethíveég 476. 487-5Ö0. köv. 1.
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ága máig él. 4. Dániel és 5. Gábor> *) kinek ágán Istvánt, a

jesuit á t látjuk, — utódaiban szintén máig él.

Az emiitett Ferencznek, ki 1670-ben halt meg, négy fia közül

András atyja volt Ádámnak, a katonának, ki 1738. jan. 7-én balt

meg, s ki atyja volt Jakabnak az 1758-ban Sveidnitznál elesett

kapitánynak ') Ádám testvérének Lászlónak fia Sándor Prágánál

«3ett el *).

Ferencznek fia Gáspár (X. táblán) Nógrád megyébe házasodott,

elvéván a XVIII. század végén a kihalt Terchy esalád egyik sarjadé-

kát Terchy Juditot; ettl Öt gyermeke volt: 1. János, ki leányában

Máriában kihalt ; 2. F e r e n c z, ki Hontban Pribélyen lakott, elvóvén

Tihanyi Borbálát, azonban unokájában kihalt ; 3 L á s z 1 ó, kirl alább;

4. Z s ó f i a Ebeczky Istvánné!; 5. M á r i a Sárközy Gáspámé.

Nevezett László (1725—35.) nejéti Meskó Annától nemzé

SámueltjJóbot, ki gyermekeiben kihalt, Erzsébetet Tattay

Imre nejét, és P á 1 1 kirl alább.

Sámuel Hont megyében maradt, neje Meskó Éva volt. Négy

gyermeke maradt, ezek közül egyik ismét Sámuel Tarcsányi Judittal

nemzé J ó z s e fe t, a ki Szedlenics Borával több gyermeknek ln aty-

jává, azok közüi Sámuel lakik Gyürkiben, Hont megyének 1861-ben

volt r. sz. esküdtje; Miklós pedig, ki F.-Pribélyen lakik, volt hon-

véd ; négy él gyermeknek atyja.

Nevezett Pál, feleségével Plathy Johannával két fiút nemzett,

Pált, (kihalt) és B o l d i z s á r t, ki Lóczhaa lakott, s Nógrád várme-

gyének táblabírája volt. Els neje Sulyovszky Anna volt ; a második

Dubraviczky Antónia, utóbb Jaán Zsigmondné. Az els házasságból

születtek

:

1. Antal 1832-tl í 339-ig Nógrád megye fszolgabírója, 1839-

ben egy ideig fjegyzje, a midn Zomborban kamarai igazgatósági

ülnök ln *). Egy fia E d e, és ügy leánya nógrádi Horváth Valérné.

2. Pere ne z volt nógrád megyei alügyész, meghalt kora 25.

évében.

3. Alajos meghalt kora 18. évében.

4. Menyhért szintén ifjú korában halt meg.

1
) Még aómely* táblázatokon 6-ik Sáal Krist<Sfis íratik.

Lekoozky Stemmai II. 313.

») Ugyan ott
4
) Testvérével Karolyival Nógrád megyétl 1829, nov. 24-én vett ki ne-

mesi bizonyítványt.
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5, K á r o l y volt Nógrád megyei táblabíró, 1850, után os, kir.

catastralis tanácsos Pozsonyban, 18GI. dec, óta Nógrád megye kineve-

zett els alispánja Neje Dubroviczky Apollónia.

6 Tivadar *) 1842-ben Nógrád megye rendszerinti esküdtje,

lí^teleibeii alügyész, 1.850. után s. kir járásbíró. NejePlathy Ágnes.

Boldizsárnak második házasságából í

7. István 1848-ban volt bonvéd hadnagy. Lak. Lóczon.

8. Ádám
9. Zsuzsi gr* Bnítier Henrikné és végre

10 Paulina.

//. A közép vonal.

Alapító törzse I Péter (XL táblán), ki testvérével 1548-ban

megosztozott. Nejétl, kinek nevét nem tudjuk, két fia maradt: V.

P.ongrácz és Ferenc z, kinek nejétl Szunyogh Polexinától sar-

jadéka a XI í. táblán látható, s kirl alább leszen szó.
r

V, P o n g r á c znak hitvesétl Pakigyay Zsófiától fia II. P é t e r

1630-ban Liptó várraegye követe 2
) s alispánja volt. Neje Moosáry

Anna volt, Mocsáry Gergelynek Soóry Annától született leánya, ettl

a táblázaton látható több gyermekei közül

Pál, Lehoczky szerint Bethlen Gábor udvarnoka volt, fiában

Menyhértben kihalt. Testvére

György vagyis Gergely szintén Lehoczky szerint Rákóczy

udvarnoka volt. Ennek fia volt László, ki Szatmár vármegyébe szár-

mazott, FCnnek két fia maradt :FerenczésPál, kik 171 l-ben osztoz-

tak meg a Szatmár megyei jószágon, és az ket illet szentmiklósi

uradalom tizenketted részén. Ferenoz Ung megyébe származott,

hol alispán volt, valamint annak unokája szintén Ferencz 1843-ban

szintén Ung vármegyének volt alispánja, lakott Németiben. Fia Béla,

ki 1847—49-ben ugyan azon megye alszolgabírája volt.

Pá l Rákóczy Ferencz híve volt, mint ezt a családnál egy elbo-

csátó levél mutatja. P á 1 Szatmár megyében lakott, fiai Pál, ki mag-

nóikul halt meg, és László, ki 1780-ig élt. Ennek fiai Imre óa

László, mind kett katona, amaz magnélkül halt meg

;

László pedig, (ki 1750-ben született) huszár kapitány volt a

császári hadseregben, és részt vett 1790— 1792-ben a franczia hábo-

*) )$33. jaa. 12-éa vett ki Nógrádtól nemesi bizonyítványt,

•) Lehoczky Stemroat. I. 198.



Pengráer itt

ruban ; honnan három nehéz sebbel és rnagyi ranggal nyugalmazva

téri haza Kis-Szekeresre. Meghalt 1813-ban. Nejétl Spielenberg Eu-

frozsinától következ öt gyermeke maradt

:

1. Teréz sz&L 1788. meghalt 1846-ban. Els férje Bányafi La-

jos Fülpös-Daróczon, a második Iiosvay Sándor volt Mindketttl

gyermekei maradtak.

S. Károly szül 1790 ben, meghalt 1847-ben. Lakott Nagy -Sze-

keresen. Feleségétl Iiosvay Franc2Í9kától gyermekei ezek : a) E d u-

árd szül. 18 1 2-ben, meghalt 1851. — b) Sándor szül. 1817. meghalt

1848. Neje volt Kövér Juiiána. — c) Alajos szül. 1820-ban; 1840-

ben Szatmár megyei mezei-biztos ; az 1848-ik évi forradalomban mint

honvéd százados vett részt az erdélyi hadseregben, 1849-ben a for-

radalom végén a muszkák serege által a Vörös toronyi szoroson át

Oláhországba szoríttatva, Törökországba menekült, innen Kiutahiába

beljebbeztetvén, utóbb Amerikába vándorolt, onnan 8 évi távollét

után Szardiniába ment és ott a forradalmi m. légiónál a II. dandár

2-ik zászlóalj alakító rnagya lett. Innen mint sebesült 1860. májusban

Parisba ment , honnan Fetróczin folyamodására megkegyelmezést

nyerve, hazájába tért. Lakik Szatmár megyei Tatárfalván. — d) Ká-

roly szül. 1823- ban, szintén honvéd, utóbb színész volt. Meghalt

1860-ban. Els neje Lipesey, második Dercsényi leány volt,

3. József szül. 1792-ben, mint cadét szolgált 1811-ben a fran-

ozia háborúkor, a midn mint sebesült Drezdánál elfogatott. Onnan

(Szatmár megyei Csaholezra) haza kerülvén, meghalt 1854-ben. Neje

Isák Erzsébet volt. Gyermekök nem maradt.

4. Imre szül. 1794-ben. Szatmár vármegyénél volt tisztvisel,

utóbb fszolgabíró, meghalt 1836-ban. Lakott Csenger-Ujfaluban.

Neje volt Osváth Erzsébet, ettl gyermekei : «) G e j z a szül. 1828-ban,

ki is 1860. nov. havában Szardiniába ment, és ott a forradalmi magyar

légiónál fhadnagy lón. Neje Vetéssy Katalin korán elhalt. Ettl gyer-

mekei a táblán láthatók. — b) M á r i a Csomay Pálné, és e) E r z s e

szül. 1830-ban, elbb Csomay Pálné, utóbb s jelenleg Gáspár Fe*

renozné.

5. László szül 1796-ban, mint katona szolgált a Máriássy ez-

redben 1815-tl 1840-ig. Jelenleg mint nyugalmazott cs. kir. kapitány

él Darnón ntlenül. 1848-ban egy ideig nemzetri rnagy volt.

Ugy látszik ezen ághoz, az Ung megyeiek közé tartozik a táb-

lázaton nem látható következ sarjadék is

28
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András

János
lak. Bzobráncz

Miklós Qmáó t
nyg- kapit. (kinek özvegye

f most Keresztesné)

I. Péternek másik fia F erén ez feleségével Szunyogh Polexi-

návai szintén egy ágazatot terjesztett (XII. táblán). Kerekesnek fia

A k ö s, kinek Radvánszky Annától fiai VI. Pongráez és Jeremiás,
a ki Lehoczky szerint J

) Zaránd megyében Talpas várat (?) bírta

volna. Ennek fia Miklós, tán az, ki 1758-ban Vratizlavnál esett el.

Miklósnak több fia közül György nemzé Istvánt és ezek test-

véreit.

Istvánnak utódai Liptó Vármegyében székelnek, közlök János-
nak utóda Márk lakik Andrásfalván, Gergely nek fia F é d o-r

szintén ott. Imrea katonai pályán szerzett érdemeket, és a Franczia

háborúban sebet kapott, késbb Kosciuszko alatt is szolgál t, s mint ma-

gyar insurgens Gyrnél szintén sebet nyert. Meghalt Andrásfaiván

1853. nov\ 24-én. Hitvesétl Fongrácz Klárától osak négy íeánya ma*

radt. kik közül Antónia hajadon a festészetben mint avatott mked-
vel tnik fel.

///. Az alsó vonal

K vonal törzse I Máté (v. Mátyás) (XIII. táblán), ki 1548-baa

osztozott testvéreivel. Kétszer nsült, els felesége plavnai Horváth

Hedvig volt. a második Palugyay Ilona ; az elbbi házasságból szár-

maztak Mihály, András, Ferenc z, III. Péter, a második há-

zasságból született János. Ezek közt András fiában kihalt, Fe-
renc z ága mostanáig él, (l. XIII. tábl.) de róla említésre való ada-

taink nincsenek. I. Mihály ága a XV. János ága a XVIII. táblán lát-

ható*

Ugy látszik — ezen kevesebbé ismert ághoz tartozik a Trencsin

megyében székel — úgy nevezett va dics ói ág, melyet a kivet-

kez töredék tábla tüntet fel

:

Pongráez N.

István János József

János Tto^ Stodo? ±íraikano
;; "t£l*

^encsini^birö Jcatona v^z- ^^ ^R
Géza. Árpád. Jen + £rczei

s
) Lehoczky Stemmat. II. 314
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Janó 8 Trencsin megyének húzomos idtl 1834—1841-ig al-,

1841 — 1848-ig fszolgabírója volt A táblán látható fiai Géza, Ár-
pád, JenÖ 1862-ben mind nagy korúak.

III P é t e r (Xí V. táblán) 1570-ben cserét birtokot I. Mátéval.

Hitvese Szent-tványi Zsófia voit, ettl két fia maradt: B e n e d e k, ki

Kata nev leányában kihalt, és II. Máté, a ki Lehoczky szerint

(1621. 1634. táján) hajuácski kapitány volt ]
). Neje nádasdi Bá&n

Anna. a ki utóbb mint özvegy Kubtnyi Jánoshoz ment férjhez. Máté-
nak emiitett nejétl üa Péter, a ki 1680-ban Liptó varmegye alis-

pánságát viselte. Felesége gradéczi Stansith Horvát Anna volt. Ettl
két Ga maradt: Imre, kinek ágáról adataink hézagosak, és Boldi-
zsár, ki katonai pályára adta magát, 1724-ben miut kapitány említe-

tik, ennek Reviczky Évától fia Márton, a leinek Rhédey Mária-Er-

zsébettl következ öt gyermeke ?zületett, úgymint:

1

.

Boldizsár, szül. Liptó Szent-Andráson 1 737 nov 9-é n

Pest megyei táblabíró, arany sarkantyús vitéz, es követ, a családnak

az ujabb idben egyik nevezetesebb embere volt ; fleg ez evang. val-

lás küzdelmeiben nyomós részt vett. 2
) Irt több munkát is, egyet uAz

embernek e világi életben legszükségesebb és leghasznosabb mestersége''''

czira 3
) alatt 1783-bau Els neje Bohit3 Kata volt, 1764- 1772-ig.

Második neje keszihóczi Dacsó Apollónia, ki 1805. nov. 7-én halt meg.

Az elstl született két fia Lajos és József korán halt el, leánya

Éva PöMvá ry Károly né lett.

2. Gábor alezredes volt, magtalanul halt meg.

3. M ihály ezredes, 1798. Pozsonyban utódok nélkül hunyt el.

4. Imre 1792-ben Liptó vármegye másod alispánja, utóbb ki-

rályi tanácsos. Két neje volt, 1. jamniki Johny Dóra, 2-ik Pottornyay

Róza. Egyik fia András lakott Andrásfalván, ennek feleségétl Jósa

leánytól fia Tamás, ki mindenét elpazarlá.

5. J á n o s katona volt. Háromszor házasodott Els neje : Pottor-

nyay Teréz, második Pongráoz Anna, harmadik Szirmay Anna. Ezek-

tl gyermekei : Miklós Podhorszky Ágnes férje, Miksa és Ge-
deon.

I. Mihály nak (XV. -táblán) nejétl Drabeozky Margittól hat

fia volt : Miklós, ki unokájában kihalt, F r i d r i k bajmóozi praefee-

*) Lehoozky Stemmat. II. 314.

*) Lásd életrajzát L. Advocat List. lexic. V. 610. - 614.

•) Magyar írók, életrajz gyjt I. 258. 1.
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tusnak íra-tik, fiaiban János és k t a v i á nban kihalt, és Gáspár
szinte kihalt, II Mihály, kirl alább; György és János. E két

utóbbi közül

György nek fia R a f á e 1 volt. Ennek ag**a az utolsó nemse-

dékek Torna— Aba új megyében laktak. Név szerint Fe r e n o z Kom-

jútbon, ennek testvére János pap, György nek Barna Máriától

fiai Rafael, Antal és Márk, (elmebeteg).

János ágán Ferencz a pozsonyi kamaránál tanácsos, ennek fiai

Ádám, Imre és At ha nász, ki a margitai kir. harminozad hivatal*

nál i 760-ban irnok volt. Perenoz tanácsos testvérének Imrének fia Jó-

zsef kamarai tiszt 1760-ban- testvére Bernát kapitány volt.

II, Mihálynak neje volt Nedeczky Erzsébet. Ettl fiai M i-

h á 1 y magtalan, Kristóf, ki némely táblázatok szerint abaúji alispán,

és nejéti Bohus Zsófiától fiai János és Ferencz voltak, és A nd-

r ás, a kinek nejétói Vály Eresétl (vagy Ferényi Zsófiától} !

) gyer-

mekei maradtak : Erzsébet Majthényi Mtklósné, Mária Apponyi

Lászlóaé,. és András, kinek életkora 1665— 1720* évek közé esik.

Ennek hitvese volt bellusi Baros Ev, a kitl született íla József és

ieánya Veronika Ordódy Jánosné (1746),

Nevezett József (1728. 1798.) nejével sóvári Kéllíó Anna

Máriával hét gyermeknek lön atyjává, ezek következk úgymint

:

A M á r i a Turosányi Imréné, Borbála Ordódy Károlyné, Márta
Sáros Ignáczné, Magda ésFrancziska leányok, és J ó z s e f ós

Ádám fiúk, mely utóbbiak által egy terjedelmes, leginkább Hont
é* Trenoain megyében székeló ágazatnak (XVI. XVII. táblázaton) lett

alapitójává.

Lássuk elbb az ifjabb ágát, mely Ádámtól ered.

Ádám nak, ki Hont megyében 1807-ben halt meg, nejétl Gál

Teréziától gyermekei következk

:

1. Per egri n lakott Déménden, 1827-ben Hont vármegye f
útibiztosa volt. Meghalt 1837. mart. 3-án. Nejétl Simonyi Juliannától

a táblázaton látható négy gyermeke maradt, kik közül két fia Zsig-

mond (1847-ben hooti rendsz. esküdt) már mint ns 1855-ben, Kál-

mán 1853. nov. 21-én meghaltak.

2, J o a c h i m Hont vármegyének 1827-ben foszolgabírája volt.

') Némely táblázaton nejéül Perényi Zsófiát olvasom. De egy leghitele-

sebbnek látszó genealógia, mely a liptói osztatlan birtok osztály kulcsára szol-

gált, osak Vály Erzsébetet mutatja ; ez okból - úgy hiszem — Perényi Erzse

más valamely P. András neje leheteti.



Maghalt Pesten 1831-ben, Nejétl Fegarassy Máriától hét gyermeke

maradt, kik közül Móricz honvéd fhadnagy volt. László msgy.

testr, utóbb honvéd kapitány, végre rnagy, résztveít Buda oetro-

mában is. Lakik Meoblenburgbaa György volt honvéd tiszt, ki ér-

demrendet is nyert. Meghalt 1852-ben.

3. fio r b á i a Stummer Ignáczné, mh&li 1829-ben,

Az idsb ágazat Józ* ef tói esed (láad XVIÍ. táblán). Egén Jó»

zsef Trene8Ín vármegye J$sa;oÍgahirája éa kir. udvarnok volt. Meghall

1822-ben. Felesége Ugroaovieh Julianna (mk 1813) a k'M\ küenes

gyermeke maradt, mint következnek :

1. István Hont megyében volt táblabíró, és a pesti országos 8sx»

ezeírási küldöttség tagja. Meghalt Pesten 1832-ben. Kétszer nsült.

Els neje Missics Polexina, kitl csak Vaibarga leánya (f 1854.)

Fogarassy Sándorné maradt. Második neje ökoliesányi Klára, kitl

hét gyermeke maradt: a) Gyula (+ 1861. Hont megyében volt »l«

ügyész. 1849-ben fbíró. Nejétl Wagner Rózától gyermeke nem ma-

radt a) La j os Hont megyéöél kezdé hivatalos pályályát. elbb rend-

szerinti esküdt, 1843-ban alszolgsbíró, 1848-ban tiszt, fjegyz
f
innen

1848-ban pénzügyi titkár, 1853— 1859-íg jószág igazgató Biharban.;

1861-ben Hont megye választott els fójegyaje. 1840-dik óta a sssép

irodalom is több dolgozatot mutat fel tle, Többi közt, költeményei és

novellái 1846-ban jelentek meg Önállóan. A politikai téren 2848«eÍ5tt

mint a Pestihirlapnak rendes hon ti levelezje is mködött st.fe. L&kik

Táron saját birtokán. Nejétl Nedeozky Emmától a táblázaton lát-

ható öt gyermeke született. — í?) Anna szül. Í81 7-ben, ax irodalmi

térre hozta nevét. — 4) Szidónia sxül. 1819. Grünw&ld Sándor

ea. kir. alezredes neje. —-#) István «xül. Ufói. a tullni es. katonai

oöVéiídében tanult, utóbb hus&ár Íh&dnggy volt, innen J848'L«as a

forradalmi m. hadsereghez kHpíiátsym%k neveztetett, s mind végig, Grör-

gey hadseregében fleg Nagy Sándor hadtestében szolgált, mini tá-

borkari tiszt. A forradalom vógével minfe rnagy az aradi ös. kir. had;

törvényszék által halálra, kegyelem útján p&tig 10 évi ?Ár(ogz&gni.

Ítéltetett, melybl kegyelem útján 3 év multával megszabadult Nejé

ti Pákozdy Rózától két gyermeke van.— /) Sándor ftül. 1824-ben

oe. kir. huszár rnagy és egy porosz rend tulajdonosa, -— $) Mária
szül. 1825. Lipthay Frigyes neje,

2)Jusztin Trencsin vármegye táblabírája, és az országos ösx»

L. életmjzái Magyar írók l. $78. ég Je'ieakor, ísntarsiidr 4& I.
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szeírási küldöttség tagja, meghalt 1856 ban. Nejétói Fogarassy Joze-

fától gyermeket köz! Sándor volt cs. kir. tengerészeti hadnagy,

mhali ifjan Velenczében 1850-ben. Guidó elbb cs. kir katona, utóbb

haza ment, majd 184% -ben gueriila-kapitány a felsÖvidóken. A forra-

dalom végével Amerikába menekült, Lol Gubában is lakott, legutóbb

— a mennyire tudható — Venezuelában idzött. Lajos volt bonvéd

tiszt, és 186 l-ben. Trencsin megyei Zsolna kerületbl országgylési

képvisel. Lakik KÓ-Porubán. Miklós volt honvéd, kinek nejétl

báró Bakonyi Ilkától a táblán látható Béla Ha van.

3. János volt cs ; kir. alezredes, mbalt 1840-ben.

4. Gáspár szül. Trencsin megyében Bánfalván 1795*. jan. 12.

Trencsin megyének &!-, utóbb 1832-tl fszolgabírója 1842-ig, az

184 s
4t» évi országgylésen követe; 1849-ben császári biztos, utóbb

országos ose kir. törvényszéki elnök. Nül vette í 844-ben testvérének

Vinczénck özvegyét, Jankovich Máriát, ki 1859-ben meghalt.

5. Vincze 1829-ben Trencsin vármegye aljegyzje, utóbb táb-

labíró. Meghalt 1844-ben. Nejétl Jankovich Máriától két fia maradt:

G* e j z a és A n d o r.

6. Jozefa, báró Szobeck Károlyné, meghalt 1842-ben magta-

lanul.

7. Juliánná meghalt 1 847-ben.

8. Zsófia meghalt 186Ö~ban és

9 Franc z is ka báró Pongrác?. Lajosné, meghalt 1842-ben.

Következik I. Máténak második házasságából (Palugyai Ilonáiul)

született fia János, a kinek utódai a XVIII. és XIX táblán lát-

hatók.

Nevezett Jánosnak feleségétl Dávid Katától gyermekei vol-

tak : í . III. Mátyás, ki Sábán Péterben kihalt
t
2 J á n o s, és 3. D á-

n i e 1 szintén kihaltak ; 4, Ilona Abaíly Zsigraondné, s végre 5. And-
rás, ki 1640. táján élt és feleségétl Pottornyay Erzsébettl követ-

kez öt gyermeket nemzett .•Andrást, Mártont, Dánielt, IV.

M atyáét és Pált. Ezek közül András és Pál magnélkül tntek

el. A többi három külön, külön ágat alapítottak. Es pedig

IV. Mátyás, ki 1664—1692. évközben élt és Liptó vár-

megyének alispánja volt, nejétl Szent-Iványi Judittól három fiút ha-

gyott hátra : Mátyást, ki kihalt, Jánost, ki László fiában vé-

gezte ágazatát és A n d r á s t, ki Liptó vármegyének követe volt 1729. *)

a
) Lohoezhy Stemmai. L Í98,
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majd itélóinester , s végre alnádor 1
) tán 1750-ben. Nejétl Qkoli-

osányi Katától egyetlen leánya Sva báró Péterffy János neje volt.

Márton Erdélybe szakadt, hol Cserényi Özvegyét sepsi Szent-

Iványi Annát vette nóul, ez neki hagyományozta Kudut 1669-ben.

Második neje Ugrsy Kata volt. Lakott Dézs vedéken. *) Fia kett ma-

radt ; György és András. Amaz ifjabb korában Rákóczy híve a

egyik irodai titkára, 3
) 171Í befl Erdély részérl a szatmári békét alá-

írta. Utóbb nem csak a Rákóczyak javaibúi nyert részesítést ') hanem

ms erdélyi udvari kanczellánánái tanácsos és 1730-ban hé.ró lett;

azonban Keresztúry Krisztina nev nejétl csak egy leánya Krisz-

tina Vey Adamné maradván, az általa szerzett báróság tovább nem

terjedt. György bárónak testvére

A n d rá 3 felesége Vas Kata által ágát, a tulajdónképeni erdélyi

agat máig letérjészté, mint azt a táblázat mutatja.

Andrásnak és Mártonnak testvére az említett Dani ei(í664—

1700.) szintén egy ágat alapított (lásd XIX. táblán). Nejétl Kiazeíy

Zsófiától négy gyermeket hagyott maga után, Jánost, ki János fiá-

ban halt ki, L á s z 1 ó t, F e r e n o z e t, és Gáspárt, az esztergami ka-

nonokot ») (1760—1766)

Lászlónak fiai voltak György, László és Gáspár. Ezek

közül L á sz lo-l 770-ban Hont vármegye alispánja volt, utóbb Í7S8

—

1789-ben kir. tan. és a tiszántúli ker tábla elnöke. Neje T&by An-

tónia. Gyermekei nem maradtak

Feren ez liptói alispán volt. Nejétl Szent-íványi Erzsébet-

tl fiai Dániel és Antal Amaz kihalt. Antal már 1787-ben a

beszterczei kamarai igazgatóságnál segéd, ülnöki czímmel, és kir. ud-

vamok : a következ évben valóságos ülnök. Felesége Magócsy Ágnes

volt Ettl bat fia született : A n t a í, János. Terencz, I g n 4 c z,

Elek és Alajos. Ezek közül

János és ígnácz gyermektelenül múltak ki; Fereceznek

Szeidmajer leánytól fia Sebestyén Í86ö-b*n Kassán cs. kir. tör-

vényszéki ülnök volt.

E 1 e k nek, ki mint nyugalm. buszát kapitány Lötnbergben halt

meg, fiai K á r o 1 y nyg. fhadnagy, Antal volt dragonyos, utóbb

*) Lehoczky Steiamat. II. 314. Az I. k 178. lapján sajtó hlbaDoTASáiö ifil

*) Kvári !. Erdély *ev. mh 207".

•>II, Rákoc*y Fer. stb. eredeti leveleik. Pest 1861. 72 l»

») Kvári id. h. 207.
4
) Memória Basijicae $tngo&?enfie p*£ 167.
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cs. kir. szolgabírói segéd, és Ferenc z, ki honved rnagy volt, lakik

Eperjesen. Els neje Piohier Teréz, a második Kurfély Georgina.

Alajos és Antal házasságaik mindezeknél családterjesz-

t bbek.

An tal nak Szent- Iványi Katától hét gyermeke született, ki-

vetkezk ;

1. Péter Liptó vármegyének fügyésze 183 7-ig, közben ai

1836. évi országgylésen követ, 1837. évtl a drégely-palánki prima-

ttalis uradalom fügyésze, meghalt 1851-ben Nejétl Kubínyi Jozefá-

tól két leánya és két fia maradt, Manó 1847-ben Hont megye rend-

azerinti esküdtje, nejétl Missicz Luizától két gyermeknek atyja; Pé-
ter volt honvéd ; utóbb cs kir. megyei irodában alkalmazva, lakik

Mikolán.

2. A d o 1 f aranyos-maróthi plébános és alperes, meghalt.

3. Kázmér Komárom megyében volt ea. kir fszbíró. Nejétl

Pongráez Klárától öt gyermek atyja.

4. Emil lak. Liptóban Andrásfalván, a család igazgatója, 1861.

Liptó vármegye vál. törv. széki ülnöke. Fia E m i l ugyan akkor pénz-

tárnok.

.Klára Pongráez ímréné. 6. Anna Baloghné, és 7. F a r-

kas, (ki meghalt).

A l aj as lak. szintén Andrásfalván. Neje bethlenfalvi Borló Kata,

kivel 29 évig élt, és kitl 15 gyermeke született, ezekbl négy elhalt,

a íl él : a mint következnek :

1. Arnold, 1848-ben mirrt nemzetri kapitány vett részt a

sctrweohati ütközetben. Lakik Gömör megyéi Tamáa&lván. Nejétl Za-

thureczky Saroltától egyetlen fia Gábor, mint tanuló 1857. meghalt.

2 Auguszt negyedi plébános Nyitra megyében.

3. Bonaventura (= Bonó) 1848 eltt Liptó vármegyei levéltár-

nok. Jelenleg Heves megyében Gyöngyös-Halásziban birtokos. Nejé-

tl Pongráez Xavériától négy gyermeke van.

4. Bálint Torna megyének volt fszolgabírója. Lakik Kom*
játhon.

. E r n e s z t kir. kamarai hegyi biztos, lakik Kassán. Neje Re-

seüy Hermina.

6, K o r n é 1 1848— 49-ben önkénytes vadász, részt vett több ne-

vezetes csatában. Lak. Andrásfalván. Liptó megyének 1861-ben volt

aladószedje ; és a család pénztárnoka.

7. Lázár 1848—49 ben honvéd, fokozatosan fhadnagyságig
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emelkedve. 1849-ben a komáromi kapitulansok kézé jutott, 1656-tól

os. kir. hivatalnok, tollnokságig emelkedve, 1860, évi deo. 28«án Zó-

lyom megye választott felsjárási, utóbb központi fazolgabírája ; az

1861. évi új saervezetkor ismét az alsó járásban Ion fszolgabíró. Lak.

N.-Szalatnyán. Neje Turesányi Lilla, ettl üok Zoltán.

8. Szidónia. 9. Paulina. 10. Karolina. ll.Luiza Po*

rubszky Sámuel Özvegye.

Végre — mieltt leírásunkat befejeznek — szükséges még né-

mely függben maradt összeköttetési viszonyokat fejtegetni A denge-

leghi Pongráczck—daczára annak, hogy a múlt századi s egyéb csalá-

doknál U dívott szokás szerint, a család genealogistái által egy eredet

és vérségueknek igényeltettek, st eme — a család utóbbi nemzedé-

kei által jóhiszemleg öröklött vélemény, (vagy bit) odáig terjedt,

hogy az a grófi ág diplomáiba is bejutott, és ottan a dengeleghi Pong-

ráczok mint a szentmiklósi család sei szerepeltetnek, daczára mind*

ezeknek, a már most is nagyobb mérvben nyilványosaágra hozott ok-

levelek alapján határozottan állítható, hogy külön eredet családot

képeznek, mint errl alább a dengeleghi Pongrácz család ezifek bvebb

felvilágosítást nyújthat.

De a dengeleghi P. család ágon kivl is vannak még némely füg-

gben hagyott, eligazítandó kérdéseink. Ilyenek

:

Több családfán eléfordui a II. táblán álló I. Gáspárnak fiai kö-

zött Pridrik is,
J
> kirl tevábbi és okleveles adatok nem szólnak. E

Fridrik, ki 1575-ben mint a szatmári várrség hadnagya Békési

zászlója alá szegdött, a
) Szirmay A. szerint a szent-miklósi Pongrácz

család ivadéka, volt : mert a nevezett író írja, hogy szent-miklósi Pong-

rácz Frigyes 1588-ban Szatmár megyeben a kidéi puszta egy ré-

szére adományt nyert. 3
) Azonban valamint a családfák szerint e Frid-

rik magtalanul elhunytnak jelöltetik, úgy a kornál fogva is különböz

személy volt, azon szintén szent-miklósi Pongrácz II. Fridriktl, ki a

XV. táblán álló I. Mihálynak fia volt, és nejétl Helt Margittól két

fiat nagyot Oktaviánt, ki Márton fiában halt ki, és J á n o s t, ki

Klobusiczky Ilonától nemzett két leányában : Erzsébet Szent-Ivá-

nyi Mihálynéban, ós Mária Nozdroviozky Pálnéban végezte be

ágazatát.

Szintén Szirmay szerint szent-miklósi Pongrácz Gáspár, kit

a
) Kinek néhol feleségetil Pekry Krisztina ir&iik.

*) Bethlen Wolph. If. 295. ut&nna Budai F. ia lex.

*) Szirmay Saatmar vármegye 11. 30.



44* Poftgráea

(mindent Összevetve), csak a II. táblán álló I. Gáspárral, (vagy ha

ebben csalódnánk) a XV. táblán 1. Mihálynak fiával Gáspárral lehetne

azonosnak tartanunk, 1592-ben Sándoríaiuban, Angyaloson, (Szatmár

megyei helységekben) nyert királyi adományban részbirtokot. 2
) Azon-

ban a most Szatmár megyében él P* család ág nem ezen Gáspártól és

Fridriktl származik, mint följebb láttuk.

Legvégül Szirmay szerint, még ugyancsak a XV. században Pong-

récz Zsigmond is, ennek már elnevét nem írja Szírmay) nyert 1577-

ben Szatmár megyei Cseke, Kis- Szekeres, Kölese, és IVtílota helysé-

gekben társával Kubínyi Lászlóval bírtokrészeket. 2)de e Zsigmondot

már én nem merem a sz.-miklósi Pongrácz család tagjai közé sorozni,

annál is inkább, mivel vgy Pongrácz Zsigmond ezen korban a nagy-

mihályi Pongráezok között >3 élt, (mint látni fogjuk) kivel valószínbb

ugyanazonossága.

Ezekbl áll a szentmiklósi és óvári Pongrácz család leszármazási

kimutatása, bizonyosan nem telje-

ben, hanem csak úgy , a mint azt

elegend adatok hiányában össze-

állítani lehetett, és pedig fóíeg a

többfelé szakadt ágazatok ujabbi

nemzedékeit illetleg & család egyik

tisztelt tagjának fáradhatlan nyo-

mozásai folytán ;
*) melynél fogva

— ha mi mégis kimaradt — osak a

kimaradóitok részvétlenségének ró-

ható fel

A család czímere. — mint itt

a metszvény is ábrázolja , — a pa-

izs udvarában kiterjesztett szar-

nyakkal kétfej sas, melynek testét

kétfelé vágja egy, a paizs aljáról

felnyúló gúla alakú udvar, melyben arany koronából egy kürtszarv,

és vele átellenben egy pánczélos kar nyúlik ki
y
fölötte csillag ragyog.

l
) Szirroay Sza-tmár várm. II. 116. 126.

*) Ugyan ott 239. 244. 256. 260

*) Hont megyei F.-Túron lakó Pongrácz Lajos úr volt szíves, valóban lan-

kadailan szorgalommal vitt levelezés folytán a sokfelé ágazott nemzeteeg ágak

ujabb nemzetségeirl az adatok egy nagy részét összegyjteni, moly által úgy

az dssses család, valamint a tudomány érdekében tett buzgó fáradozásaiért ezen-

nel köstonetemet nyilvánítom.
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(Ez az si csímer). A paizs fölötti sisak koronájából két kiterjesztett

sasszárny között pánezélos kar könyököl kivont kardot tartva. A sisak

takaró ío.szl adók mindkét oldalról metázvényünk szerint arany kék,

ugyan ezen ábra szerint a sas kék udvarban, az si czímer ezüst ud-

varban van *)•

Pongráez család. {.Dengeleghi f). A dengeleghi Pong-

rácz család a Hunyadiak korában tnt fel, ebben virágzott s ennek

végével elenyészett. Ez azt mutatja, hogy ama királyi házzal volt

vérsége , az emelte fel , s azzal együtt hanyatlott le is. A szent*

miklósi Pongráez családdal nem volt semmi vérségben, %
) mint azt

az alább következ adatok bizonyítják. Eredetét azonban még biz-

tosan meg nem alapíthatom, minek oka fleg még mind eddig elégte-

len okmánytári kiadásaink szkében alapszik. Az történelmi tény,

hogy a dengeleghi Pongráez család Szatmár megyei Dengelegh hely-

ségbl származik ; csak azt nem bírom okmányosán igazolni, váljon

számazik-e egyszersmind a nagy- mihályi Pongráez családból ? es igy a

Kaplon nembi, melynek szintén nagyobb részben Szatmár volt böl-

csje. Némi okok ezt is hagyják következtetni, de ezt most nem vita-

tom. Szóljunk rólok csak úgy, mint dengeleghi Po n g r á c z-ok-

ról. Ama utóbbi következtetést majd a n a g y-m ihályí Pongráez
család tárgyalásánál említem meg.

Szirmay írja 3
) Dengeleg helység leírásában, „hogy régenten a

Dengelegi jeles nemzetség bírta, melytl vette nevezetét, és most is

az Ér pataka mellett a falu végén régi kastélyának romi&dékai lát-

szanak "

Ugyan ezen írónk V e z e n d helység leírásában egy 1327 évi

') kehoezky Stcmmaí II. 312. lapja szériát & kétfej sas, vörös udvarban

411. — A rokon családok — minta Szentr.Iványiáknál az si ezímer, (a koronából

kiálló kürt szarv és kar) kék udvarban látható.

a
) Badarság az, minden hasonnev családot egy közös törzsbl eredett-

uek hinni, fleg- pedig oly családoknál, melyeknek vezeték nevök (mini példán!

:

Pongráez j Bálás \ Mátyás \ Pál ; Pállffy. sib. kereszt nevekbl származtak). Több-

féle.— egymástól különböz ivadékoknjtf lehetett, st volt is számtalan hason ke-

resztnev férfiú, akinek nevét késbb az utódok családnevi verték fel, káváit h&
az a caalád kitnbb embere, vagy nsve mint ritkább, jó különböz?etésül

szolgált. Láttuk ezt a szent--miklósi Pongráez családnál. Látni fogjuk ezt a Kap-
lon nembi eredt n a g y-ípi Jt á \ y i P o. n g r á e z, valamint a dengeleghi Pong-
ráez családnál, hol a kereszt név, melyet «gjj (néha több) családtag viseli, adott

a családnak nevet.

*) Szirmay Szatmár várna. II. 31.
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oklevél kivonatát közli, mely szériát aaon serben, melyet Eóry István

mester kir. udvari jegyz és testvére Pái a Kaplon nembeli György,

PDudusnak fia, és Zongának nevezett Péter ellen az ország bírája

Sándoreltt Vezend helység adományos kérdésében folytatott, a többi

közt mint szomszédságbao lakó birtokos Denge le ghiFongrácz
fia is esküvel tanúskodott }

) íme iehát már 1827-ben a Dengeleghy

családban élt egy Pongrácz nevezet !

Hanem errl még gyzbb adat fekszik elttem, Báthori István

országbírónak egy 1589-ben kelt átíró ítélet levele eredetiben ,
*) mely

szerint 1415. a váradi káptalan eltt Irényt Tamás fiai nevében is Szak-

mar megyei si írény helységben némely épület nélküli házhelyeit, a

melyek Vezend, Petry és Dengeleg a
) szomszédságában fekszenek

Zsigmondnak, Lászlónak és Kelemennek a Bertalan fiainak, nem kü-

lönben Györgynek a László fiának, Dengeleghi Fongráoz unokájának

zálogba adja a kiváltásig. Az oklevél szerint : „Sígissnundo, Ladislav,

Clomenti fíiiis Bartholemaei, nec non G-eorgio filio Ladislai,
filii Pongrác ii de praefata Dengelegh*44

íme tehát a Dengeleghi családból már 1327-ben látunk kiválni

egy Pongráozot, *) a kire a család 14 í 5-ben harmad izén is mint

ismert családfre hivatkozik, mint kirl t, i. a család más egyéb csalá-

doktól megkülönböztethet. B körülmény aztán még inkább megfejti

ama gyakran elfordult szokást is, miért igyekeztek a családok az ily

kitn tagjok nevérl az utóbbi ivadékok egyikét elkereezteitetni,

mintegy megörökíteni akarván annak emlékét, ás öntudatlanul is arrfe

*) Szirma,? Szatmár várm, II 36—S.
*) Azirínyi Irinyi család egyik t. t. tagjának ssívea kösáésébi.
a
) Az okmány az&vai : quaedam lóca seagionalia is portioné sna poaéw-

gionaría ín praedíeta posseásíaae Irén in Comitatu S&tbmaHsasi existenti habita

áedifieiis destituta videücet - . . > . de'possesfio&e Yeaead ad posseseionem

ducente, a parte meridionali sen alvei Érvise aotninaíi intra ..... terrac arabiles

et nsnalee in terris ejasdem poMessionia Irén íatra girum et Hmrtatione* infrancri-

ptas exenn videlioet. .... a looo Ks^teshalom nommaio enndo veraus rubetum

iuxta vlaoif quae de praedic&a poassasioae irea. versns possessionem Petry

prooederet axistem et in eadezn via verans predietatn possesnonem Petry ita^iie

kuC qnoad metas ejusdem possestzonis Irén perviaeretur, et de eadem méta veneus

ooeidentem ad tre« metas terre&s in oonjaoctioae du&rum viarnm exisien. eaado,

quarum una Petri, altéra Irén ei iertia Deagalegh pessesíjicnei; ete.

*) Tehát e Pongráoz (1327) korban iö meghaladta a ezent-miklósi

Pongrftez családban él legels Pongráosct,ki l$6S ;baa nyert Sz.-Miklósra

.

adományt. La*d itt 403. 403. lapokat.
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készítvén el a jflvendSt, hogy a család ezen kiválóbb tagjáról az

egész családot, vagy legalább annak egyik agát állandó vezetéknévvel

lássák el A Dengeleghy családnál is az történt, az egyik ág mind vé-

gig (kihalásáig) meg tartá álnevét (lásd Dengeleghy család) a másik

aPongrácz nevet vette fel? hogyan s miképen? mindjárt látni

fogjuk.

A Dengeleghi családnak egyik tagja, (valószínleg az 1415-ben

xáiogszerzö Györgynek fia) s atyja nevére a keresztségben ismét

Poográcz nevet kapott, melynél fogva 6 egyszeren Denge-
leghy Pongrácznak (Pangracius de Dengelegh) neveztetett,

E P o n g r á c z az, ki hadi szolgálatai, de még inkább szerenesés há-

zassága által megaiapítá jövjét, elvevén nóul Hunyadi János kor-

mányzó édes anyjának Marsinay Erzsébetnek második férjétl Csolno-

kosi Jariszlótól született leányát Csolnokosí Klárát- 1
) E viszonynál

fogva emelkedett 6 érdemei mellett bizonyosan nagyobb méltóságra

k; már 1439-ben Erdély egyik alvajdája volt,-
a
) Ugyan az volt 1444-

ben ts.
8
) Bizonyos pedig okiratilag az is, hogy 1456-ban nem élt *)

hanem csak özvegye Klára és ettl született fiai László, János,

és András éltek, kik az említett 1456. évben apr. 4-én V. László ki-

rálytól nagy bátyjokkal Hunyadi Jánossal és nevezett özvegy anyjok-

f
) Teleky Hunyadiak kora 1. köt. 83. lap. éf e szerint a Hunyadiakkal dsz-

izeköttetóse így all

:

Marsinay Értse
. férje Hunyady Vojk
Csolnckosy Jariszló)

l-töl Hunyadi János 2-tói Csolnokosi Klára stb.

m. orsz. kormáoyzo (Dengeleghi Pongrác*
(Szilagyi Ersse) alvajda 1439 1444.)
r * i

H. Mátyás
magyar király.

*) Teleki, Hunyadiak kora X. köt 72. lap. oklevél záradékában.

*) Kovachioh monumenia Legisl. veterís Segm. raonnm. II. p. 30. U Te*

leki id. m. I. köt. 377. 1.

*) Teleki, Hunyadiak kora X. 495. oklevél. Ez is világos tanúság, hogy 6
nem lehetett egy személy szent-mikiósi Pengráozezal, a ki mint a maga helyén

láttuk, még 1459-ben Mátyás király megválasztatása után » élt Es mindég
Pancratius de 8 z.-M i k 1 ós, (néha de Berench, Bonfinnel lyptoviensis ne*

veztetett), amaz pedig állandóan és egyedül esak „Pancratius de Denge-
legh*4 nevet vitelt
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kai együtt, a már elbb is közösen birí Kolos és Torda vármegyében

Létha vára és hozzá tartozó Létha, Szent-László, Kis-Fenes. Hosdátb,

Barbathfalva. Asszonyfalva, Fek, Alsó -Füle, Egres, Hagymás, Kék-
Bik

T Szentkirály, Monyoróság, Swtbmeg, és Rákos helységbeit bir-

tokaikra királyi adományi a kolos monostori konventhez idézett iktató

parancsesa! nyertek. ,
) E báróin ím testvér atyjoktol már a Pong-

ráoz nevet családnévül vette fel így találjuk már oklevélben

1461-ben.

A három testvér közül László nak életérl nincs több adatunk,

János 1461-ben már királyi f tálook mester volt ') 1462 j—
147 ig erdélyi vajda. a)Nem említve azon hadi érdemeit, melyeket f-
leg 1460 ban a törökön vívott gyzelme, és 1467-ben a moldvai had-

járatban szerzeit, *) 1462-ben sept. 8-án Mátyás királytól Szilágyi

Mihály magvaszakadton kapta adományban Csongrád megyében Sza-

badkát 5
) 1465-ben András testvérévet együtt kapta Erdélyben Szász-

sebest tartozékaival együtt 6
) Meghalt János véletlenül épen Mátyás

királynak Beatrixxai tartott lakodalmán 1476-ban; é5 eltemettetett

Gryulal'ejérvárott T
) Neje Erzsébet volt, micsoda családból, azt

meg nem mondhatjuk. Gyermekei maradtak Mátyás, KafcaUj-

laky Lorinczné, 8
) és Zsuzsa Szlopnai máskép r o s z 1 a n k e

"

Menyhértné. Mátyásról alább.

András, János vajdának testvére, 1464-ben fpohárnok mes-

ter, 1495-ben együtt nyerte nevezett testvérével Szászsebest és tar-

tozékait, és Magyarország fels részeinek kapitánya, Trencsin várme-

gyének fispánja volt 9
) Róla eddig egyéb családtörténeti adatot

nem ismerek.

Mátyás 1489-ben jegyzetté el nül Frangepán Bernátnak

arragoniai Luizától született leányát Frangepán Mária Magdolnát,

*) Az oklevél Teleky, Hunyadiak kora X. 495 lapon.

«) Teleki id. m. XI. köt 7.

8
) Benkö Transüv. generál. I. 172-183. Engei, Gesch. III. 231. Teleki

XI. 25.

•) Boafin A. dec. III. libro. 10. p. 541. Timon, Epitome 77. 79. Hauer Sie-

benbürgen 212.
5
) Katona Hiit critiea XIV*. p. 731. az. oklevél

•) Teleki id. XI. köt. 115. lapjain az adományievei

') Martio Galeot L, Schwandtner Seríptores rerum hung. If.

•)Ietvánffy H«t. libro III. p. 23.
8
) Teleki id. m. III. 394. lapon a jegysés.
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melyet Mátyás király oklevélben megersített. *) Mátyás 1498-ban a

zászlós (banderiatus) urak közt említetik. 2
) Mátyás korán elhalha-

tott, mert 1501-ban már mint magvaszakadtnak birtokait Ií. Ulászló

király az oppelni herczegségért kárpótlásul Corvin Jánosnak adomá-

nyozta. 3
) Benne üágon kihalt a ueugelegki Pongrácz család.

Pongrácz család. (Nagy-mibálj i. f) A nagy-mibályi Pong-

rácz család a nagy-mihályí Bánffy, Erdögh Eödönffy, Vinnai, Tibay

kihalt és gróf Sztáray mo3t is él családdal egyetemben oklevelek ta-

núsága szerint a Kaplon nembl eredt Eis tudható törzse J a k ó ')

1249-ben, kinek neje Zoboszlói Péternek leánya Katalin, ettl

eredtek a följebbi családok. Két nemzékrend fekszik elttem Jakó

ivadékáróL az egyik a tudós genealog Wagner Gyjteményébl *), a

másik Draveczky Lászlónak fölperessége alatt gróf Sztáray Imre ellen

a kir. kúria eltt folyt percbl 1779-ben hitelesen kiirt nemzékrend.

Amaz néhány oklevél adataival Összehasonlítás miatt valóbbnak tet-

szik, emez kevesbbé, mivel pedig némileg egymástól különböznek és

elegend adatok hiányában egyiknek a másik feletti teljes hitelesb vol-

tát meg nem határozhatom, jónak vélem itt mindkettt közleni, lega-

lább a Pongrácz családra vonatkozó ágazattal egészen.

Wagner szerint a leszármazás következ:

') Az oklevél olvasható Mas. B. tomo V. pag. 103. hol Mátyásnak atyja

néhai dengeleghi Pongrácz János vajda és anyja Erzébetif megemlitetnek.

'•) 149a évi 22. iöry. czik.

•) Engel Gesck. III. 2. Abth. 110. 1. és Szalay Magyarország története

III. 436.

*) Els rangú történet írónknál is látjuk a tévedést, mely szeriut a gróf

Sztárayakat a Németországból bejött vrasserburgi Venczellin utódainak írják

közösen a Niczky családdal. Igaz, Hogy Vrenczellinti a Dunántúl megtelepült

J a a k nem (genus Jaak) eredt s ebbl a Niczkyek sib. De a Sztárayak nem
eredtek ; hanem egy Jakó nevezet férfiútól, a ki a Tiszavidéjtén települt Kap-

lony magyar genus ivadéka. Lehet, Hogy a Jaak (genus) és Jakó férfi név

szülte e tévedést, mely ez ideig után íratott a történetírók által, s a családokat

Bagókat is megzavarta.

*) Tabelláé geneal Mss. tab. XLYI.
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Jakó
(Zobozló Péter l Kata)

László. Andrá*
1279.

Jakó
Topóban*, w.

Mihály. N.

'iPongrácz Györ^. «tori««lud«i

kinek utódai
Mik!, vajda)

Lorwcz
1344.

iWyr<íca-<^ I
-/w

Diene*. Miklóa László.

un.

Benedek András 1460.

1436. (Páni Kata)

György László
1398. díctufi

(Széchy Margit) Eördögh

Péter 14ia
n. -bányai pléb,

Miklós
de Lucska 1365.

Jósa. László
deTyba

László. Mihály. János

_J
*-i

György
deJTib*

stb.

István

Ördög
Lórincz János

kitol

a Síiaraiak

stb.

Mihály

II. Pongr&oz
1Ö09.

(neje Kata)

Pongráez, Dorottya
(tarkányi Boda N.)

Mátyás
. I I M I I

I
I
»^--

|

Bora Miklós

(Vay Péter) (Borsi

Kata)
r
Miklós. Bora

(Kozmái
Tamás)

Jáno* Istrán Benedek

Triift6fl548. TfDienTs lfiö3
- ^'S^f^

(Darholoai N.)

r-

Ádára
(l. Batkay Zsuzsa

16159.

2. Fáy Zsófia

László

(1. Dm. Banffy Kata
2. Oriay Judit
özvegyim).

László 1696.

Magdolna)

Zsigmond 1575.

(deregnyÖi
Bessenyei Dóra)

János 1696. Kata 1700,

(Tussay János)
AM*ut^

Ferenoz f Farkas. Mihály
(Soos Sára)

j

Magdolna
(Ráthi Zsigm.)

Anna. Pál. Benedek. Zsigmond.

Miklós.* -"

Dienes. Kristóf. Miklós.

Mihály
1650.

Gábor. Kata Zsófia

(Rocs János) (1. Tibay László

2. fiödönffy László)
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E családfán állók történetére nagyon kevés adatot hozhatunk fel.

Zsigmond király 1418-ban kelt oklevelében Sztára, Nagy-Mihály s a

többi birtokokat a következk részére ersíti meg, úgymint : szerzetes

Unghi Albert auranai perjelnek, a ki Gergelynek, a ki Jánosnak, a

ki Nagymihályi Jákónak fia volt ; továbbá 6 általa Jánosnak, L á s z-

l ó nak, és G y ö r g y nek, nem különben Jáno s nak a Jakab úának
,

másik János nak és András nak, Pongrácz fiaioak és Pongrác z-

nak, Nagy-mihályi András fiának, továbbá tiszteletes Péter nagy-

bányai plébános úrnak, a György fiának, Mihály nak és János nak,

az Eördöghnek nevezett László fiainak, Jósa nak, Eördögh Miklós

fiának, Nagy-mihályi Eördeghnek nevezett Lrincz unokájának, hason-

lóan Lászlónak, Miklós fiának, Tíbay Lrincz unokájának. *) Ez ok-

leveles kivonat meglehets öszhaugzásban áll a fentebbi táblázattal,

st nemiekben azt ki is bvíti; ugyan is ezen 1418-ban élt személyek

nemzékrendje 2
) így áll.

Jdké

László. András
I

Mihály

Pongjrácz.

János András
1418. de N.-Mihály

1418.

II. Pongrácz?
1418.

Lrincz
Eördögh
dictus

Jakab
II. v. Jakó

, *
1

János
1418.

János

Gerarely

Unghi Albert
-H1S.

auranai perjel.

György-

Péter 1418.

n.-bányai

plébános

László
dietns

Eördögh

Miklós
Eördögh

Jósa
1418.

U*zló
de Tiba.

Mihály
1418.

János
1418.

Még egy 1439. évi oklevél némi kivonatát közli Szirraay, ö
) de

ez inkább a nagy-mihályi ágbeliekrl szólván, itt mellzend.

*) Szirmay C Zemplin. not. historica pag. 24.

*) E táblázatról látjuk, hogy még Jakó fiának II. Jákónak is volt fia J á-

noi, továbbá, hogy Pongrácznak is volt fia András, a Nagy-Mihályiak egyik

törzse. — De nem bizonyos, hogy II. Pongrácz azon Andrásnak fia volt, a hová

kérdésjeliei téve áll.

*) Szirmay C. Zemplin. not. topogr. 80. lapján, hol ezen egész családága-

zat eredetét a Ják genussal zavarja össze, emlegetvén vasserburgi Wenczeliint.

— Wagnernél, * kitl táblázatunkat átvettük, ap.iak czime ez : Tabella genealo-

gioa exstintarura iarailiarum Pongrácz t-t Tibay de Nagy -Mihály, utriusque de

genere Kaplon descendentís.

29
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Azt látjuk, hogy a család egyelre leginkább az si nagy-mihá-

lyi várbirtokról „de Nagy-Mihály" neveztetett, csak az 1344 ^lt Mi-

hálynak fia Pongrácz, kinek füljebb említett fiai 1418-ban éltek,

adott alkalmat családjának a Pongráoz nevezetre, mely utóbb csak-

ugyan életbe lépett, s itt keli megemlítenem azon körülményt, mely

valószínvé teszi a dengeleghi Pongrácz családnak is * csa ádbó 1 kiá-

gazását; ugyan is e Kaplonyi genus fleg Zemplin megyében s kör-

nyékén, tehát Szatmár megyében is, hol vérséges oldalágából a Káro-

lyiak, Cáomaközyek, Vetéssyek tntek fel, elterjedt ; de valószín az

is, hogy épen azou Pongrácztói származtak, ki az 1418. évi oklevélben

András -fiának íratik. Azonban elhagyva a bizonytalan tért, sokkai ér-

dekesebb adatok a nagy-mihályi Pongrácz családról a következk

:

1558-ban nagy- mihályi Pongrácz Já nos, testvéreivel Bene-
dekkel, és Mátyás sal Zemplin megye eltt protestáltak Yiozmándy

Mátyás 63 Hosszúmezei Bálás alispánságok elieo *)•

Zsigmond, Zsigmondnak Bessenyei Dorottyátóli fia 1622-ben

Zemplin megye alispánjává választatott, 1624. és 1627-ben pedig e

hivatalban roegersítetett 2
).

Nem találjuk a családfán, a kiket már Wagner sem tudott oda

helyezni, a következket.

Pongrácz Zsuzsannát, 1634 ben Hetei Zsigmondnét. a
)

Pongrácz Mártont, kinek Boda Annától gyermeket Bene-
dek és D o r o i t y a Váncsodyué.

Továbbá I s t v á n t, ki 1676-ban Zemplin megyében az alispán*

ságra volt kijelölve, *) s végre

Andrást, J 1702- jen Zemplin vármegye jegyzje volt 6
).

A mi már a nagy-mihályi Pongrácz családnak a kir. kúria eltti

perben felmutatott, származást tábláját illeti, me!
; az elttem hitele-

sebbnek látszó Wagnerétói némileg különbözik, az következ

:

') Szirmay C. Zemplin not. kist 72.

») Ugyau ott IÖ4. 159. ^60.

a
) Ugyan ott 243.

4
) Ugyan ott 329.

5
) Szirmisy C. Zemplin not. hiat. 243.

ö
) ugyan ott 3?9.
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Jákó 1249.

András 1290.

Mihály 1344. Eödou. Lrmez.

László

(Eördög)

£.<*></ 7't/xy és Sitdray

Dienes
de N.-Mihály

Mátyás. János Benedek

Zsigmond

Benedek
(Semeey
Eufrozina)

Mihály
(Soos Sára)

Magda
(Ráthy Zsigm)

Gábor. Zscfia

(I. Tibay László
1642.

2. Eödönffy László)

György

Ádám
167a 1684.

Tibay Anna
(llosvay György)
r

-* —

i

Klára
(Szemere László)

Eödönffy László
(Pongrác* Anna)

Zsuzsa

(1. Sárossy Sebesty.

2. Draveczky Gáspár)

A család, a mint a följebbiekbl látszik, — 1702-ben meg élt,

ezentúl nyomát nem leljük , a mit század eltemette.

Pongráez csaliul. (Fels-óri) Vas vármegye azon régi csa-

lásainak egyike, melyek már 1327-ben bírták azon megyei Fels-0 r

helységet bírták, és utóbb, nevezetesen a XVI. Század végén már

hatvanöt (lásd Zdmbó család) külön nevezet családra terjedve 1582-

ben Rudolf királytói, valamint ismét 1610ben febr. 16-án II. Má-

tyás királytól új adományt nyertek, melyben a többi közt aPong-
rácz osalád is megneveztetik,

A felsö-ori Pongráez család is több megyében elterjedt, legin-

kább pedig a Dunántúl. Egyik ága, mely Kis-Kámondban lakott,

Györgynek fia által Veszprém megyébe szakadt, hol Györgynek fia

I. J á n o s Vas vármegyétl Szombathelyen 1750. febr, 2-án kiadott

nemesi bizonyítványát Veszprém vármegyében 1 754 april. 7*én hir-

detteté ki.

Neveaett Jánosnak két fia maradt, Ií* J á n o s és 1. József.

Ennek fia Gábor, Veszprémben.
29*
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íí Jánosnak öt fia maradt, úgymint III. János, Veszprém me-

gyei sebész orvos. Dániel, József, Sámuel Veszprémben, és M i-

hály orvostudor Nógrádban.
;
Losouozon, kik í 839. jun. 14 Pest, aug.

22-én pedig Nógrád vármegyében hirdettetek ki nemességüket l
).

Györgytl kezdve a leszármazás következ

:

iak* K.is~Károond.
i

**
i

.

II. János
1750. 1754-

I. Jógaef

Gábor
Veszprémben.

ÍL János.

III. János
Veszprémben

1338.

Sándor. Elek.

Dániel
Qkzprémbea

Dániel

József
1SS9.

Sámuel Mihály
1839. orvos Loaonczoa

(Gellén N,)

stb.

A család ezímere a vért kék udvarában zöld téren hátulsó lábain

álló ketts farkú oroszlán, els jobb lábával zöld pálma gallyat tartva

& vére fölötti sisak koronájából szintén hasonló hasonló oroszlán emel-

kedik. Poszladék jobbról arany kék, balról ezüst vörös a
).

JP&nigpkem család. (&yergyó-«E.«miklósi). A székelység kö-

zött is van Pongráez nev nemes család, melybl gyergyó-szent-

miklósi Pongráez Perenoz 1815. köri esikszéki hivatalnok volt.

Pox&fftii család. E néven fordul elPonith Jakab Í286-

ban. azonban a Ponith név utóbb más család névvé vált; Jakabot a

iindv&i Bánfiycsalád tagjai között, melynek ivadéka volt, találhatjuk.

Poiiiier csalául. Ponner József 1794-ben I. Ferencz ki-

rálytól nyert ozímeres nemes levelet ; ozímere négyfelé osztott vért

,

az L és 4. arany udvarban kék oroszián ágaskodik, els jobb lábával

kivont kardot tartva: a 2. és 3. vörös udvarban ezüst horgony áll, fö-

lötte és alsó két hegyén arany csillag ragyog A paizs fölötti sisak ko-

ronáján ezüst daru áll, felemelt els jobb lábával kövecset tartva F03Z-

ladék jobbról aranykék, balról ezUst vörös s
).

s
) Nógrád megyei jegyzkönyv 1830. évi 1101. ez. alatt

2
) Burgsfcaller Gollseíio ínsign'mm 3<b.

3
) Ad&mi, Scuta pentil. tomo IX.



Ponori család. (Ponon) Hunyad vármegyei nemes család.

Nemességét a Törk családdal együtt nyerte. A múlt század végén.

István 1792-ben Hunyad vármegye országgylési követe, 1794-ben

fjegyzje. Ennek fiai köz! Jgnáoz I8i5 ben aljegyz, József
kir. kincstári iktató, István szolgabíró í 849-ben.

A esaiádfa a múlt század végén elt István tói kezáv© kvet-

kez:
István

1792. követ.

CVáWiRóza)

Ignácz Maria József RÓ2& István

1815 (Galaczi 1849. (Vadas szbíró 1849.

(Varsányi Buda István) (b. jenéi Hegyesy
Róza) Miklós) Anna)

Gyula. Fóli Ilka. Sándor. Liza Mária. Vilma, Jönfc,

( t.-szílvasi (Csulai

Balia Igaácz) Albert)

Poor család. Foor István és apui testvére György
Bécsben 1680. májas 26-án kelt czímeres nemes levelet nyertek L
Leopold királytól és azt 1681-ben mari. 18-án Pozsonyban kihirdette*

ték. Ezek egyikének unokája Poor Márton 1787. jun* 12-én Pozsony

vármegyétl nyert nemesi bizonyítványát azon évi július 29-én Vesz-

prém vármegyében kiii^ietteté.

Poor család. Ennek alapítója Poor János, ki 175 l-ben M.

Terézia Királyasszonytól nyerte ozímeres' nemes levelét. Cxímere a

paizs vörös udvarában ágaskodó fezüst oroszlán, els jobb lábával ki-

vont kardot tartvaj a paizs közepén vízirányos&R a.r&nyíekete koezkái

pólya vonul keresztül, az oroszlánt mintegy derékon kettészelve. A
paizs fölötti sisak koronájából két kiterjesztett sasszárny között, me-

lyek közül a jobb oldali íéiig ezüst, félig ^v^^ a másik félig fekete,

félig arany, a paizsbeliíes hasonló ezüst oroszlán emelkedik ki. Foss-

ladék jobbról ezüstvörös, balról aranykék *).

Poor scalád* (Napkori f) 1486-baa éltek közlök Gergely,
Imre és Márton %

).

Popovics ealád* Sgy csapat Popovics család él Katánkban,

több közlök megnemesítve. Törzseik nagyobbára görög ó hit papok

voltak, innen nevezeteik, mely annyit tesz, mint p^p fi.

Popovics ca&iáöoí alapított Popovics Gy örgy
$
ki 1751-ben M.

*) Ádám!* Scnta génül, tomo IX,

») Budai F. Poig. Lex. HL Ül.
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Terézia király asszonytói megnemesítefcett. Czímere a vért kék udva-

rában lángol okádó három bomba, úgy hogy följebb kelt 6, alattok egj

van. A paizs fölötti sisak koronájából két kék strucztoll között szin-

ten egy ég6 bomba látható. Foszladék mind kát oldalról ezüst Kék. ')

Popovlc*s család. Ennek alapítója Fopovics János, ki

175 l-ben szintén M. Teréziától nyertt* czímeres nemes levelét. *)

Czímere következ, a paizs egy ezüst folyam által két osztályra

oszlik, a fels kék udvarban ékbe men fehér szelemen, s azon három

vörös csillag látszik, az alsó vörös osztályban arany markolatú mezte-

len pallós áll hegyével lefelé fordítva. A paizs fölötti sisak koronáján

szintén a leírthoz hasonló pallós látszik, jobbról kék, balról vörös

8truozto11 között Foszladék jobbról ezüst kék, balról aranykék.

Pö|?ovIt« csál4d. Alapítója Popovits Zvivko, ki szintén

Mária Terézia királyasszony által 1751 ben emeltetett ozímeres ne-

mességre. Czímere következ, a paizs jobbról balra rézsútos vonal-

lal két osztályra vágatott, a jobb oldali ezüst osztályban zöld téren

pálmafa zöldéi ; a baloldali kék udvarban arany oroszlán ugró helyzet-

ben látszik. A paizs fölötti sisak koronájából szintén oroszlán emelke-

dik ki. Foszladék jobbról ezüst zöld, balról arany kék. 3
)

Pojpovács család. Fopovics Illés 1792-ben I. Ferencz ki-

rály által nemesítetett meg. Czímere négyfelé osztott vért; az 1. és 4.

arany osztályben hármas zöld halom középsjén páva áll kiterjesztett

tollaival pompázva : a 2. és 3. kek osztályban zöld téren, fékrl szaba-

dult vörös kantáros fehér mén száguld. A paizs fölötti sisak koronáján

vörös mez kar könyököl, kivont kard hegyén levágott török fejet

tartva, Fosiiadék jobbról arany vörös, balról ezüst kék. *>

Popovit'ft csaláti. Popovics János alapítá, ki 1792-ben

szintén 1. Ferencz királytói nyert czímeres nemes levelet.

Czímere elször vizirányosau kétfelé, és a fels osztály függle-

gesen ismét kétfelé oszlik, a jobb oldali vörös udvarban arany oroszlán,

a baloldali kék udvarban ezüst egyszarvú ágaskodik, egymással szem-

ben és az osztály elválasztó vonalánál álló aranykoronát tartják els

lábaikkal. Az alsó ezüst udvarban zöld téren két pálmafa között fész-

kén pellikán ül, fiait melle vérével táplálva. A paizs fölötti sisak koro-

náján zöld dombon szintén fiait vérrel tápláló pellikán fészkel, két ol-

') Adami Scuta geutil. tomo IX.

*) Ugyan ott.

*) Ugyai >tt.

') ügy*n >M"
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dacról elefánt ormányok között, melyek közül a jobb oldali teüg arany,

félig vörös a baloldali félig kék, félig ezüst, mindkettbl kifelé négy

uégy pálma ágacska nyúlik ki. Fosfcladék jobbról arany vörös, balról

ezüst kék ')•

Popowlcs eaalÁd. Popovics D i e n e 3 1797-ben budai gö-

rög szertartású püspök volt, a midn fiaival együtt I. Ferenoz király-

tól czíraeres nemes levelet nyert.

Czímere elször vízirányosan kétfelé oszlik, a fels fekete udvar-

ban hármas zöld balom középsjén arany kaptár áll, s a Körül félkör-

ben bét arany méh röpdes; az alaó osztály függlegesen ismét kétfelé

ósdik, & jobb oldali kék udvarban zöld halmon fiait vérével tápláló

pellikán iészkel, a baloldali vörös udvart jobbról balra rézsútos fehér

folyó vágja kétfelé, a pólyán kivont arany markolatú ezüst kard lat-

szik, a pólya két oldalán alul fölül ezüst félhold (szarvával fölfelé) lát-

ható. A paizs fölötti sisak koronájából arany oroszlán emelkedik ki, els

jobb lábával arany ketts keresztet, a bal lábával ezüst knlesot tartva,

á koronából kiálló két eleiáat-orroány kö2ött, melyek közül a jobb ol-

dali félig arany, félig kék, a baloldali félig ezüst, félig kék, a jobb olda-

liból vörös, a bal oldaliból kék zászló lobog. Foszladék jobbról arany

fekete, a baloldali ezüst kék z
)

Popowfcli család. A Moesonyi családnak, melyrl e

munka VII. kötet 527. lapjain emlékeztünk, elbbi neve Pop ovich,

vagyis Fopovich máskép Moesony. E néven Popovieh máskép Mo-

csony Demeter 1798-ban I. Ferenez királytól kapta czimeres nemes

levelét, s miután ez az említett helyen elmaradt, ide írjuk czímeréfc-

Ez egy Ötfelé osztett paizs, egy középen álló kisebb arany vért-

tel, melyben két keresztbe helyezett fekete horgony látszik, a ü^gy
paizs 1. és 4. kék udvarában zöld hegy mögül a Lel nap látszik léiig

felemelkedve, és egy fönálló csillagot, meíy föllegek között ragyog,

mintegy megaranyozva; a 2 vörös udvarba balról föllegekbl benyúló

kékmez, könyökben meghajlott kar bárdot tart, mely röpkéjqynyet

van köri folyva; 4-ík vörös udvarban zöld téren, melyen meztelen

kard hever, tábori fehér sátor áll, fölötte fehér galamb repül, csrében

zöld koszorút vivén. A paizs fölötti sisak koronáján íekeíe egyfej sas

áll, kiterjesztett szárnyakkal, egyik lába karamaval arany markolatú

kivont kardot, a másikban bárdot röpkény^yel v&gy borostyánnal

') Adami Scuta gent.il. toíno !X.

*) W&yw ott.
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Övedzettet tartva. Foszladék jobbról arany kék. balról ezüs vö-

rös. *)

Többet láss a családról Mocsonyi név alatt

Poprach család. Poprach János és András 1686 ban

I Leopold király tói nyertek czímeres nemes levelet a Harabossai
családdal közösen, valamint czünerük is egyenl. Lásd Harabossai család.

Pora család. Heves vármegye nemes családai között áll Fé-

nyes E. Geographiája szerint.

Porcsalmi család. (Zilahi) Kraszna vármegyei nemes csa-

lád. Közlök István ott 1794 ben fszolgabíró. Az ujabb idben élt

közlök F erén ez, kinek árvái Ilona és Eugénia ípp és több

helységben bírnak.

Pordány cealad. (Máskép Ery) Ery Miklós 1652. maj.

21-én Laxenburgban kelt czímeres nemes levelet nyert III. Ferdinánd

magyar királytól.

Utóda Pordány Farkas 1749. jtro ~28-án Veszprém megyének

Pápán tartott közgylésébl nyert nemességi elismervényt.

Porkoláb család. (Nagyvátbi és magócsi) Mint e munka

VII. kötet 238. lapján olvashatjuk, a Magocsy családnak törzse Már-
t o n a Porkoláb nevet viselte, még fia Gáspár az ismeretes gyulai

kapitány s ennek oldal- rokonai már a hangzatosb Magócsi 2
) nevet

vették fel. Ezen említett Porkoláb Mártonnak sei közül volt a legva-

lószínbben azon Porkoláb Tamás, ki 1450 ben Hunyadi János ré-

szére történt iktatásnál jelen volt. 3
)

') Adami Scuta gentii. tomo IX.

*) A MM a g 6 c 8 i" család nevet ujabb idben Mígocsi cak kezdjük írni,

így áll e munkában is ; úgy hiszem azért, mert Fényes E Geographiai szótárá-

ban a Baranya megyében fekvó Mágocí helység így van írva, t. i. hosszá

á-val. Azonban felütvén Nagy Lajos .,Notitiae politieo-geographio-statistieae

í. R. Hung. Budae I828.
u czíra munkáját, abban a 48. és 141 lapján a Baranya

megyei e nev helység is Ma gó os-nak van írva, de így van írva a Csongrád

megyei Magócs puszta is, melyei Fényes geogr. Szótárában hiában keresnk.

Én a nevezett helyeket lakóik által nevezve soha nem hallottam, de igen az élet-

ben mindég csak Magócsi családot Ez okból azt hiszem, ez utóbbi ajobb és

hdyesb. Ama tévedésemet h kiigazítom, mintha a Magócsi család a Baranya me-

gyei helységtl vette volna helyét ; mert Veranchich Urelé értelmét is figye-

lembe tartva, Gyulához is közelebb esik Csongrád megye, miat Baranya, de ezt

mutatja a Csongrád megyében 1450-ben éit Porkoláb Tamás is hazájára

nézve.
a
) Teleki, Hunyadiak kora X. 261,
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E Porkoláb családtól különböz lehetett az, melybl Péter az

1447. évi budai országgylésen Zeroplin vármegye országgylési kö-

vete volt. ')

Bihar megyében szintén virágzott Porkoláb család, melybl

Dénes 1552-ban Sz. János-Ugrán, Mezgyánban s több helységben

volt birtokos. *) E Dienes volt a Zaberdin váradi püspök által 1554-

lefejeztetett Toldi Miklósnak gyámja. Ugyan ez idben éltek Biharban

Porkoláb P é t e r és A n d r á s.

1500. táján Komárom megyében Ne3zmélyt is Porkoláb csa-

lád birta. *)

Szabolcs vármegyében ez idben is van Porkoláb család Fé-

nyes geographiája szerint. Ebbl eredheíett Porkoláb Miklós, kinek

nejétl Gyarmathi Klárától fia János, kinek neje Jósa Julianna

Porkoláb nevet viselt a XVI. században azon család is, mely*

böl Mátyás nejével a Hont megyében birtokolt Deméndy Dorottyá-

val egy, már harmad izén leány ágra szakadt családfát *} alkotott egy

perbeli táblázat szerint

:

Mályá*
(Deméiídy Dóra)

Gergely Adviga Ferencre

f (1. Varanyi Mátyás r ^7~fl ^W^tíTT2 ÍWan,!r í?Pr Gergely Dorottya
2. Bereczk Fer.

S.TU6reyllure)
'«« ,.£»£&»

Máíyáené)

Porkoláb család. Magyar-írátai i Kvári szerint Erdély

kihalt esaládainak egyike, de nevezett író róla egyebet föl nem jegy,

lett. ')

Parkolás Család (Beraeni.) Berséni Porkolás (hacsak

nem aajtó hiba Porkoláb helyett ?) P e r c n c z az auránai perjeltl Ge-

renás helységre kir. adományt nyert 1461-ben, ellent mondott Gúthi

János a fejérvári keresztesek conventjének fnöke, ••)

Poro*zlay család. Póroszlay Sámuel cs. kir. kapitány

I7S7-ben nyert nemességet, és a váradi és ?nieskei Bárányi családtól

*) Kovachiek'VeatJgfit Comitiorura 266—268.

*) Bielek, Majores Hungar.
s
) Fényes, Komárom virra. 16*2. 1$5

*) A Deraéndy-Theszéryféle perben felmutatott táblázatok szerint.

*) Kvári, Erdély nev. családai 271

•) Kaprinai Dipl. II. 47a
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örökös bevalias&ai Tóthi-ban részbirtokoi szerezvén, abba 179S. jun.

25-én királyi adomány mellett beiktattátott. *)

Czímen* négyfelé osztott, az 1. és 4# kék udvarban zöld téren fe-

hér szárnyaaló (pegazus) ágaskodva fut, fölötte jobbról arany nap,

balról ezüst félhold ragyog ; a 2. és 3-ik osztály vízszintesen osztva

alsó felében arany fekete koczkás talajt mutat, a fels osztályban szem-

közt két arany oroszlán ágaskodik, els lábaikkal kivont kardot tartva:

közöttök függleges szelemen nyúlik le, és azon két kék nefelejts virág

látszik. A paizs fölötti sisak koronáján koronás kétfej fekete sas áll,

kiterjesztett testtel és szárnyakkal, mellén keresztül fehér pólya vonul

s azon két nefelejts virág virít. Foszladék jobbról ezüst kék, balról

arany vörös.

Porsolt család, (V.-hunyadi) melybl János Hunyad me-

gyében állomási biztos 1846-ban.

Porlik család Arad megyében 1821-ben hirdeíteté ki ne-

mességét. *)

Portitorfez család. Trencsin vármegyei ezímer leveles ne-

mes család, nemes levelét 1659-ben azon megyében birdetteté ki.

1688-ban a család Trencsin városában lakott. s
)

Poréia család. G-róf Portia J á n o s-F e r d i n a n d 1659-ben

a 131. törv. eziknél fogva honfiusitatott.

Porubszky család. (Porubai) Árva vármegyei soltész ere-

det család, melynek sei Ivagnisso Tamás, Mihály és Orbán jablo

növi máskép porubai soltészság szabadalmaiban már 1393. 1422. 1441.

1453. és 1474-ben kelt kiváltságos levelek által fentartattak. Ily sol-

tész volt a XVII, század közepén már Porubszky néven ismerés J á-

n o s, ki fiaival Porubszky Jerexniással és Mátyással együtt

1655 május 26-án IIT. Ferdinánd királytól si porubai soltészságán

megcemesítetett j és ozímeres nemes levelök azon évi feria secunda

post festum sanctae Elisabethae viduae Árva vármegyében kihirdette-

tett. 4
) Jánosnak a nemesség szerznek az armalis keltekor még egy

harmadik fia, Flórián is volt, ki azonban a nemes levélbl kimaradt,

azon okból, mivel akkor török fogságban szenvedett, és csak utóbb

atyja által 200 talléron váltatott nieg*

E családnak állandó székhelye az Árva vármegyei Portiba hely-

Vay László, Német hívaég 881. lap Adatni Souta geutil. t. IX.

*) Megyni j«gyz6könyv 1068. ss. a,

ö
) Sr.oaUgh Dán. köz!.

*J Árva. várin* levéltárából Szontagh D. közleae.



Porabsslcy. 45ft

ségbeli soltész udvar volt, tgész a XVIII. század végéig, a midn on-

nhu kiköltöztek, minthogy az árvái uradalom a többi soltészságokkal *

porubait is (1782.) szabadalmaikból kiszorította.

A család czímere a paizs zöld udvarában természetes szín, k'et-

táfarkú, hátulsó lábain ágaskodó oroszlán, els jobb lábával kivont kar-

dot tartva. A paizs fölötti sisak arany koronáján szárnyát kiterjeszt

fehér hattyú áll, csrében gyrt tartva. Foszladék jobbról arany kék,

balról ezüst vörös.

A Porubán székelt Jeremiás vonalának leszármazása követ-

kez :

Jánoí
1655. sséget

r~
Jeremiás Mátyás Flórián

1655. 1855. 1655.

János.
i

mAm
^—

>

Jeremiás.

Mátyás.

Mátyás
(Bodorovinyi

Mária)

Mátyás
Árva v. fügyész
'iivk. Porubán.

Az Árva megyei Porubszkiak közül György (ki a táblázaton

ninoa meg) 1704-ben Rákóczy Ferencz mellett az Árva-, Liptó s Tu-

rócz megyék felkel soltészságával hadakozott s vitézségéért 1723-ban

Árva megye által megjutaimaztatott.

M i k 1 ó s szinte nincs a táblázaton, a jn 1704-ben nemességét

Árva megyében kihirdetteted

Mátyás 1772-ben s utánna Árva vármegye tiszti fügyésze

volt.

A család egyik tagja lg n á c z, e század elején mint ügyvéd Nóg-

rád megyébe telepedett, hol elvevén nemes Gelle Annát, azzal ka-

pott horpácsi birtokán lakott. Élt még 1826-ban is. Több gyermekei

kzni csak leánya Anna Dedinszky Elekoá élt nagy kort el.

Binar megyében Porubszky István 1839-ben a megye fügyé-

sze volt

Liptó, Turóct és Sáros vármegyékben is laknak Porubszkyak,

valamint Zemplin vármegyében is, hol e század elején Örosön btrtoko-
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sak, — váljon esek a följebbi, vagy egy másik, a Trenesin naegyei Fo-

rubszky család ivadékaie ? — nem tudjuk.

Trencsin vármegyében Porubszk y nev Mihály már 1617-

ben, István pedig 1646-ban nemességeket kihirdették, st ott még
1 681-ben is bizonyos Porubszky különben K o 1 u s z kihirdettette

a maga ozímeres nemes levelét. 3
)

FÓ&a család. P ó s a vagy P o u s a keresztnév, mely számta-

lanszor fordul el okleveleinkbea s mely névnek tulajdonosait tévedés

lenne egy család ivadékának vennünk, s áíaíábam családi összekötteté-

seiket csak hánytorgatnunk is. Mind a mellett az bizonyos, hogy P ó sa

néven is támadt családunk. így már aPósa név azon B a 1 á s n á I, ki

14#6~ban Mátyás király megbízásából Posony városához járt, bizonyo-

san család név. 2
>

A múlt század végén Veszprém vármegyében éltek Pósa Ist-

ván és Gábor, kik a evezett megyétl 1796. május 2-án nemesi

bizonyítványt vettek.

Gömor megye szintén nemessége sorába foglalta a Pósa csa-

ládot 8
)

I*o$&r családi. (Ma rezeiházi f) Komárom vármegye egyik

legrégíebb adományos kihalt esaláda. Eredete eddig Ismeretlen, ha

csak nem azon keszi Péter fiától Marczeltól származik, ki Komá-
rom megyei Madár helységet birta> és arra Marczel Sa János 1377-

ben uj adományt nyert. 4
) Az minden esetre valószín,, hogy ezen

MarczeltÖl kapta Komárom megyei M *; résel ház a helység a

nevét.

Okleveles adat szerint & család bizonyosan tudható törzse mar-

eeelházi Fosár volt, mintegy a XV. századnak elején él. Ennek két

fia ismeretes Miklós, ki atyja nevérl „P o a á r'-nak neveztetett, és

Demeter.

Miklósnak fiai Mihály és G y 8 r g y, Demeternek #t&ig G í s-

p ár 1485. január 22-én hírszolgálataikért az seik által hekúvél birt

és most is saját birtokukban lév Marezalháza s Madár hely-

ségét, valamint Páth és Gyarmat pusztákat Komárom vármegyében,

az azokban netalán lappangó kirilj'i joggal együtt uj adományban

*) Trencsin várra, levéltár Szcistagk 1> koz-lése sxvrlat.

*) Teleki Hunyadiak kora. Xli. 346.

*) Öarffcoloraaeides C. GÖmÖr. 145.

*) Fényw, Komárom vármegye 1%?.
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kapták Mátyás királjtól és ezekre iktató parancsot a székesfejérvári

keresztesek conveoíjéhez intézve. *) Mihály említetik még 1498-ban

is, mid a 8erkeí vizén épített Vaiss csatorna miatt közbirtokos tár-

saival együtt Korlátki Osvát által perbe idéztetett. *)

Az emlitetiek valamelyikének a volt azon oaarozelházi Posár

Vitái, ki 1526-ban kurtakeszi helységben fekv egy telekét cserébe

adta G-ara Mátyásnál: Vek helységbe!! egj telekért, 8
) Eeen Posár Vi-

táitól kezdve kihalásáig & család leszármazása *) következ

:

Posár Vitai
1426.

I, Lukács Katalin

1552. (1 Ujfaiussy György
(Füssy Anna) % Petróczy N,)

II, Lukács Menyhért
1575. komáromi i*

aUspán
(ívluc*ay Julis)

Ferencz 1628
""^

(Í.SíhrikEva
1" Majthényi Zsuzsi)

Hl-tcl ÜL Lukács. 2-tdí Mária.
4-
i

A táblán állók köztíl II. Lukács 1575-ben Komárom vármegye

alispánja volt 5
) Élt meg 1622-ben is, midn mint már Madár és Mar-

ozelháza birtokom* említetik. ö
} 1632-ben már csak özvegye Klucsay

Julis élfc ki elíea Keszegfalva iránt Újfalu ssi István perelt. t
).

Ugy kell leoni, hogy 1655, eltt már IL Lukácsnak Ferenoz
fia, st ennek fia III. Lukács is elhalt legyen, mert az írt évben már

szarvaskendi Sibrik D á n i e Ikir. adományt kap Posár Lukács magva-

szakadtén ennek Kesze-gfalva, Kurta-keszi, Madár, Marozelháza, Vék,

Path helységbeli birtokaira. *)

*) Lásd ez oklevelei, Teleki Hunyadiak kora XII. 277. lapjain. £ szerint

e családhoz nem tartozott azon makói polgár Posár Bálint (1528. taján),kírl Sze-

réna emlékezik Magyar iöriéneimi emlékek lí. osztály I. köt. 241. lap.

2
) Fényes E. Komárom várm. 132.

s
) Ugyan ott 126.

*) Egy kyri&Üs táblázat szerint.

5
) Hevenesi Ms.«« Á. kaio. ÍI \, . 22 j

•) Fényes id. h 63.

') Ugyan ott 104.
8
) Fényes, Komárom várm. 104. 126. 127. 132. 133. íap.
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1716-ban pedig már végképen el volt enyészve a család, midn
Gyulay Ferencz a Posár család Hágának magvaszakadási czimén a kir.

fískust illet Keszegfalvára és Madár helységre kir. adományt nyervén,

azokba beiktattatott. ')

Leány ágon Posár Katalintól Ujfalussy Istvánnétól az Ordódy,

Ghyczy, Jeszenszky, stb. családok eredtek.

PÓftClt C*al4d. Göruör vármegyei nemes család, elszármazva

Pest megyébe is, hol Csvárott székeit. Póseh János szül Breznó-Bá-

nyan 1796. jun. 24-én, Pest vármegyének házi f adószedje volt. En-

nek 3ai : Lajos született Csvárott 182 1. febr. 3-án, Pest vármegye

rendszerinti esküdtje volt 1848 eiött ; és Kálmán szül. Csvárott

1824. niaj. 16-án. Nógrád megyében volt tiszteletbeli esküdt.

Posgai Cftalád. Posgai családnéven többet ismerünk, a nél-

kül, hogy mindnyáját egy vérségnek mérnk állítani

.

Posgai, vágj Po3egai Pete r Csáktornyán Keglevich Péter

szolgája volt, midn urát elárulva, a várat ostromlott s bevett Zrinyi

Miklósnak kezére játszotta. 2
) Ennek fia lehetett azon Posgai T a-

más, ki Alapi Gáspár alatt katonáskodott, és 1573-ban Kanizsán a

törökök kezébe jutva, elhurczoltatott s elveszett.

154i)-ben élt Posgay (Posghay) Zsigmond, ki a budai basá-

hoz járt követségben, ö
j

1560-ban élt Posgay GryÖrgy, kinek neje volt Rátonyt Er-

zsébet. *)

Zemplin megye kihalt családai között említetik Posgay család

sabj áki-elnévvel. 5
) Ugyancsak Zemplin megyének czímerleveles

családai sorában is áll a Posgay család. 6
)

A Dunántúl Vas vármegyében élt Posgay család, melybl Posgay

András 1681-ben Vas vármegye szolgabirája volt.

Ugyan csak Andrással egy idben élt Posgay Zsigmond, ki

nejével Miskey Évával következ családfát alkotott:

') Fényes, Komárom várm. 104. 127.

') PetU Gergely M. krónika 114.

•) Kovaohich, Scriptores minorcs I. 87.

*) Regestrum Gyulaüa&um Mas. a múzeumban.
6
) Szirmay C. Zempliu uofc. top. 92.

•) ugyan ott 116.
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Posgav I Zsigmond
1690.

(Miskey Éva)
f—mm***— —^—— p '

—• --*— * »« »*^»-w- i |

II Zsigmond Teréz
(Gáal ErisztÍDH) (Caehfalvay Ferencz)

I

r— —* ' " I

III. Zsigmond Ferencz Bora
(tf. N.) (Mundi Anua) (Horváth

n Ádám)
Krisztina Teréz Anna Judit

(Rimanóczy (Bakó (Tanyi (Koltai István)

István) Farkaa) zászló)

#

A családfán álló I. Zsigmondnak neje Miskey Eva, utóbb Frie-

beisz Perenczné lett.

E családtól alkalmasint különböz az, melybl Posgai István
és nvérei Posgai 1 1 o n a és Judit, valamint anyai nagy bátyjok Liptai

István ozímeres nemes levelket Nógrád megye eltt Losonczon 1655,

jul. 26-án hirdettetek ki.

Tán a most említettek közül való Posgai Judit az, kit Med-

nyánszky Jónás feleségéül olvasunk. Es valószínleg a családból volt

Posgay Erzsébet is, 1740. körül kisfaludi Lipthay Zsigmond neje.

Meg kell még említeni Posgay Jánost, ki 1626. és 1630*

ban boszniai püspök volt, kinek származását szintén nem ismerjük.

Posgay család napjainkban Gömör és Szabolcs vármegyékben is

található.

Posgay család. Posgay Zsigmond 1796-ban ? Ferencz ki-

rálytól nyert czímeres nem js levelet. Czímere következ, a paizs vö-

rös udvarában kettsfarkú oroszlán ágaskodik ; els jobb lábával há-

rom nyilat tartva, fölötte a paizs fejezetében jobbra balra rézsútosan

húzott vonal által képzett kék szelemenen három arany csillag ragyog.

A paizs fölötti sisak koronájából szintén az elbbihez hasonló oroszlán

emelkedik ki. Poszladék jobbról arany vörös, balról arany kék. *)

Pósaházy család. Szatmár vármegyében 1426-ban Parasz-

nya helység birtokosai kzött állott Pósaházy István. 3
)

E családból származott-e Pósaházy J á n o 3, ki 1657-ben Sáros-

Patakon, utóbb Erdélyben reform, tanár, meghalt Gyulafejérvárott

i666-ban, *) Neve az egyházi írók sorában áll.

') Protocol. C Néograd anni 1655

') Adami, Scnta gentil tomo IX
•) Szirmay, Szatmár varm. U. 104

*) Szirma/ C. JSemplin. aot top- 216.
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Foson család. Székely eredet. Poson Mihálynak nejétl

Fogarassy Erzsébettl gyermekei : Anna, Kata, S á r a, és István,
ki 1785-ben mint alperes perlekedett. *)

Fosonyf család. A múlt század végén Posonyi I g n á o z sze-

gedi lakos a török háború alatt mint szállitó, jó módra, vagyonra tett

szert, mely egyetlen leányára Annára Vrábel Jánosnéra szállott. A
szerz Posonyi Ignáoz úgy akarta, hogy leányától származott egyik uno-

kája, a legels fiú, kit fiául fogadott, ne osak vagyonában részesüljön,

hanem nevét (a Posonyi nevet) is viselje, st oda munkált, hogy els

szülött unokája Vrábel Ignácz egy másik rokonával Mezei Márton-

nal (a ki kihal.) 179Í. II. Leopdd királytól czímeres nemes levelet

nyert. z
) Mig tehát Vrabély Jánosnak legidsb fia a megnemesített

Ignácz, Posonyi nevet nyert, s ezen néven terjeszté családát, addig

testvérei közül Károly a posonyi es. kin posta igazgató, és J á n o s

1845-ben nyugalomba lépett cs. kir. gyalogsági fhadnagy az apai

Vrábelyi név mellett maradtak. A leszármazást mutatja a követ-

kez táblázat ;

Posonyi Ignáoz
szegedi lakos

Pozsonyi Anna
(Vrábei Já&osné)

Posonyi Ignácz Vrábely Károly Vrábely János
1791-ben nemességet pozsonyi fposta nyg. föhadn.
(Ns, Sziiv&sy Anna) igazgató.

r

Ferencz Irén Jozefa

Csanádi követ {Farkas Fer.) (Eekftrd

utóbb cs. kir. fnök nhlan. kapit.)

(Venczel Luiza)
- - - *- r -

. —
Emma. Gejza. Stefánia, Etelka. lika.

Posonyi Ferencz Csanád megyében hívataloskodott> az 1847.

évben országgylési követ, I8t50. után egy ideig es. kir. megyei fnök

volt. Lakik Makón, gyermekei a táblázaton láthatók.

Posoiki család (Somozsdi). FCtfzlök József 1774-ben Do-

boka vármegyében táblabíró és birtokos. 3
)

Po&OiiI család (Bürkösi) Áranyosszékben, hol Áron 1815

körül törvényszéki üinök

*) Ns székely nemzet constituíio 296. 297

*) Adatni, Scuta geníü. tomo IX.

•) Kodor, Doboka varmegye eem
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Posoiiti család. (Csoaiafái). Közlk Mózses 1794* 1815.

körül adóiró biztos és táblabíró Kraszna vármegyében.

Pöisa család. Zemplin vármegye czímerleveles nemes csa-

láda, birtokos Czéke helységben. r
)

Possay család. (Possai és legényei +). Szirmay szerint Zem-
plin vármegye kihalt nemes családa, mely a Bogáth-Radván nembl
P u s a fiától Endrétl származik. 2) Bírta hajdan Possa, Legénye
helységet, 8> és Pcssa-Cséeset is.

ft

) Leányági utódai a Semseyek,

Lónyayak és Viozmándyak.

Posta család. (Máskép Kovács), Közlök József TVda
vármegyétl 1829. mart. 17-én kapott nemesi bizonyítványt, melyet

azon évi június 9-én Krassó vármegyében kihirdettetett,

Poszavecz család. Poszavecz József 1791-ben U Leopold

királytól nyerte czímeres nemes levelét.

Czímere balról jobbra rézsútos fehér pólya által kétfelé oszlik, a
pólyán két arany csillag, és ezek közt arany fél hold ragyog, a jobb

okiali fels vörös osztályban arany markolatú kivont kard, és azzal ke-

resztbe helyezre egy arany tollú nyíl látható ; a baloldali alsó kék ud-

varban hármas zöld halmon alól piros szalaggal összekötött zöld fél

koszorú látszik. A paizs fölötti sisak koronáján szintén a leírthoz ha-

sonló koszorú zöldéi. Foszladék jobbról aranyvörös, balról ezüstkék. *)

Poszavecz Zsigmond 1827-ben a porták összeírásának meg-

vizsgálására rendeltetett •} «

Posznár család. Posznár Bálint és általa neje Kun Kata-

lin, és testvérei Posznár Márton és András 1583. évi aept 27-én

Bécsben kelt czímeres nemes levél által Rudolf király által emeltettek

nemességre. A ezímeres nemes levél 1584. aug 14-én Borsod várme-

gyében hirdettetett ki. 7
)

Poíocsnyl család. (Mednei). Trencsin megyei birtokos ne-

mes család mednei székhelyén, tulajdonképen az ott székel M e d-

n y á n 8 z k y családnak egy oly vonala, mely már 1688. óta Potocs-

nyi névvel él. *) A trencsin megyei nemesi összeírások következ ada-

tokat nyújtanak róla.

s
) Szirma? C Zemplia aoi top Ü6. 304.
a
) Szírmay C. Zempiia aot. top. 68. 92. 381.

8
) Ugyan ott 223.

•T Ugyaoott267,
*") Adarai Scata gentil. tomo IX
*> 1827 7. törv. czikk.
'0 A.i eredeti armalia Kassa bz kír- v« levéltárában.
*) Szonla&h Dan. Közlése.

30
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1748-ban Mednén laktak Imre, István, Ádám, Pál két

J á n o s és három G- y ö r g y.

1768-ban hasonlóan az ós székhelyen éltek: János, Ádám,
István, György. András, Pá). József fia Jánosnak, és

András és Jáno* testvérek, fiai Imrének.

J 803-ban szinten Mednén laktak András és János, egy má-

sik János és Tátva n testverek s András fiai, Imre és József;

nem különben György, András, István, és József, fiai Jó-

zsefnek

1837-ben a nemesi összeírás alkalmával már 20 családidtag jött

a sorozatba.

Itotoczky család. (Pótok i). Liptó vármegyei birtokos ne-

mes család, a Hkavai uradalomhoz tartozó lucskei rrdÖkben közbirto-

kos. — 1824-ben élt e családból László és leány testvére pataki

birtokán. *)

Trencsin vármegyében is elfordul ily nev család az 1790

—

1810. évi nemesség igazolási iratokban.

Zemplin vármegyében e század elején birtokos Bcrzéken. *)

Gflmör megyében szintén honos.

Potoczky Ferencz 1730-ban a szepesi kamaránál altitkár volt.

Poltornyay cslátí . (Pottornyai és osáthi). Liptó vármegyei

ós r«
;g.i nenics család, mely mint itt a 408. lapon látható, a Pungráoz,

Szent- íványi stb. családdal egy közös torzsból ered, nevezetesen í. Se-

rcliinek (iától I. Miklóstól, ki 1286. 1323. körül élt, és kinek utódai az

osztályban nekiek jutott Liptó megyei, máig is a család által bírt, ós

Pottornya (vagy Poturnya) helységrl Pot tor nyay-aknak nevez-

tettek. A család neve, mely az közéletben a leggyakrabban Potur-
n y a i nak hangoztatik , kültfnféleképeu található irva : Pothurnai,

Pothornay, Potornyai, Poturnyai alakban ; a család bevett szokása

szerint azonban átalában Pottorny&y nak íratik.

A családnak ama följebb emiitett Miklóstól teljes leszárma-

zását, valamint egyéb adatokat sem nyerhetvén a családtól, Csak az

általam ismert adatok és származási töredékekre vagyok kénytelen

szorítkozni.

1528-ban élt Pottornyay István Szepes vámegye alispánja, 3
)

*) Szontagh Dán. közi.

*) Szirinay 0. Zemplin 'hot. top. 225.
8
) Wagner Annales Soepus W. 242.
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Ari. Ferdinánd király híve, kitol Dunajecz várát kapta adományba;

azonban ezt tle Miklós Saapolyai embere elfoglalta, 3 miután 1530-

ban a Ferdinánd pártiak azt hiában ostromlottak, az áruló -r mint

nevezek — Pottornyay I s t v á n elfogatván, Koozka Miklós által le-

jfejeztetett. *)

Talán a följebb emiitett balvégzet Istvánnak testvére volt azon

Pottornyay Ferencz a
) kirl nem tudom — a TornaUyai nemzetség-

bl eredt-e leány ágon ? vagy sei viselték a Tornallyay nevet, — de

a kirl bizonyos az, hogy nejével Kassai Katalinnal a Pattornyay csa-

lád egyik következ ágát *) terjeszté le :

Ferencz
(Kassai Kata)

András 1571.

(Palugyai Orsolya)
Kristóf. Bora Kata

(Pnczóth) (Zeegnyey)

»

Simon Jero- István Krisztina N. Zsóüe Klára
1661. mos. (Helyi (Majthényi (Radvánszky (Szent- Irányi) (Szent-

Anna) Kristóf) Fer.) Iványi)

l

Tamás 1594. Bora Kata Julianna János Pál
(Medveezky N.) (Zseg- (1. Viczmáudy (Joob f (Görgey

nyey) 2. Zsegnyey) Mátyás) Kata)

1^——*

—

-, — -- — - - - ^ ^
,

István
r -/v* "

Sándor.

János.

1 r~->

Jáuos. János.

Bálint. Dóra. Kata. Zson. Bora.

i

..»~A— 1 -ii 1 . 1 . 1. , ,

György.

Mátyás.

Péter Gábor
1866 f

__ (ürbátfieaky Mi.)

Gáspár &yPr&Y
1698. (Görgay N.)

István 1727
(Koloványi ff)

Ádám
t

Krisztina

(Pöirubszky Fer.)

András.

') Sperfogel Wagnernél Analecta Scepu3 II 156. hol Pottornyay neve to-

tósán Potturnyanszk y-nak van írva.

2
) Néhol Tamásnak is van írva.

J
) Wagner Mss. tabui* XLVll. Ez a Geneal. anth. I. Kassa fainiiia.

30*
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E táblázat a családnak csak egy ágát, azt is csak a mulfc század

végéig mutatja Ezen kivt ismeretesek :

Boldizsár 1653-ban Ssepes vármegye jegyzje volt.

László, kí 1626-ban élt;

János
v ki szintén Í626«ban élt és mint Lipesey Dóczy Örökös

a Bóezyak öjlen több érdekíársával Saeke iránt jierel. *)

Ismeretes -továbbá, a következ családfái töredék :

- Pottornyay Károly
(Korvátk Julcovies Anna)

Boldizsár Feranct Erese Anna

T^HT ' (Rédey (Görgey (Kéry

tw-^ llor'*> ^bor> Mikló*)

Mátyás
($3rgey Erise}

Zwcsga
(OkoHcsányi János

Jáaoc)

És ág — úgy látszik — a Szepes megyei vonalból való.

Zemplin vármegyében szintén honos a család, hol e század ele-

jéé Kobuícioza-j és Cserayina helyeken bírt. *) E megyében Pcttor-

nyay Anár&a élt í 759-ben. 3
) Neje volt Szirtnay Anna, kitl leányai:

1. Aa&-Már is, 2. Teréz, 3. Janka ki Kassán lakva vallását

megváltoztató, és Klára.

Ugyan csak e családból valók s & táblán nem találhatók : P, Sá-

ron el 1787-ben a bcezaí kamarai bánya igazgatóság ülnöke. Pottor-

nyay Anna Görgey Lászlóné, Potíornyay Mihály, kinek neje Gör-

gey Anna volt ; Pottornyay Sámuel, kinek Piathy Ágnes. M i k i ó s

az 5s£ birtokban Pottornyán lakik,

Az ujabb idben a család több tagját a katonai pályán találjuk

:

így András 2846-ban ezredes volt az 52. számú ie. gyalog ezrednél,

most tábornok, fia Ede. Ugyan akkor s elbb is János és Ed-
v&rd k&áéick.József 1844-46. köri & hadi élelmezésnél tiszt.

A család az si Pottomya helységén kívül, melyrl egyik ei-ne-

rét írja , Borsod zsegyei Csat mvÁrosról veszi misik elnevét; miután

e városnak felét bírják a Potjtornyay család törzsök jogán a Pottor-

ny&y, Al&iásy és Ragály családok, st a város a másik felére nézve is,

melyet számos nemesség bir, szerzdé? szerint a férfi ágon lév nemesi

osaiádok kihaltával a nemesi javakban a Pottornyay család Örökö-

södik. *)

J
) Sz.-benedeki Conyeat Paso. 16. arc 14.

2
) Szirraay C. Zemplia sok top. 345. &89.

s
) Ugyan ott 27-

*) Fényes Geograpntai szótár L 202.



Potyó c«a iád.. (Csik-kozmási). Csibsséki székely család. Kö~

zlök Antal 1794—1815. kaHil, György 1615. köri törvény-

széki ülnökök, I g n á c 2 MM- ÍSI&, körül Kászon aóksz.ék\ jegyzi;

má«ik I g n á c z ügyvéd, ugyan csak 1815. k&rüi J e> s s e í Zaránd me-

gyében szolgabíró, utóbb árvaszéki liláik; Albert 1815-bea, Ig-

nác z pedig 1846-ban m. n. Somboron )po$fcamegtereL Fö?&&dz
! 794-ben Tordán sóházi tiszt.

Másik F e r e n o s &np®rz&j és n&gy-boldog&szoByi k&ih* ielkéss,

végre egy I g n á o z Kolos megyében adóíró btzios.

PoCyoudy C»«2ád. (PotyoBdi és ssáíordi). Soproay várme-

gye egyik íegrégiebb családa, melybSl Fofcyondy Pál 14324>en a osor-

nat Conveötnek Sáros helység birtokába beiktatásánál királyi ember

volt ')

1584. Potyondy Farkas vitézül h&rczolí a török ellen* 8
)

1629-ben élt P. G á s p á r, kinek acje Raj ki Éva volt, tán e Gás*

pár az, ki 1655-ben *) Vas várraegye szoígabírája volt.

1 635-ben P. Fér e q c r, Ya« vármegye szolgabírája volt, a
)

A uralt században élt Zsigmond, kiaek Sibrik Zsuzsánsáiól

gyermekei : Zsigmond, Zsuzsanna Márkus Deák Pálnak neje,

ós K a ta l i n Gömbösnek bitvese 1775-ben.

Ugyan osak a múlt században élt P. A d á m, kinek nejétói Enes»

sey Máriatói gyermekei : A n o a Horváth Györgyné, Zsuzsanna
Potyondy Pálné.

Az ujabb? Idkben Fc4yomiy Imre 1842. köYl Soproa várme*

gy« íoszolgabírája ; látván ugyaá akkor várnagy.

Ferenag táblabíró szül. 1799. j«! 27-én Szil-Sárkányban, —
A család Szil-Sárkányban s&ékei^ és x$b& kí&i bírja afeó-p&sstori na-

gyobb részét.

Pmvek család. Poavek P á 1 J.?9G-b$n II. Lsopold királytól

nyerte címeres nemes leveles.

Czímere széilent &
) kétfelé oeztoH paizsj a felad osztály kék, &z

alsó vörös, & paizs aljáról egy magas süveg alakú fehér szikla emel*

kedik, tetején ktiifa arany kereszttel, mély már a fels osztályban áll
5

*) 3?«jér4 Co& dipioai. ioaso X. vol. VII. p. 441.

*) Ukv&aMy abt. 1684. évi kiadás p. 361
,

5 1655. évi tí& «örv, csikk.

*) 1635. évi §2. iörv. ezikk.

*) Vi»ráayo6a,is.
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az alsó osztálybán a szikla begy két oldalán egy egy aranv medve má-

szik. A paizs fölötti sisak koronájából szintén arany medve emelkedik

ki, tátott szájjal, kioltott pirus nyelvvel Foszladék jobbról arany kék,

balról ezüst vörös. *)

Poszvek Pál Í8Í 2-ben a Stájer és Horvátországközti határ

megvizsgálására kirendelt bizottság tagja volt, *)

JPo&viiMKEky csalá-d. Pozvinszky György 1710-ben III.

Károly király által czímercs nemességre emeltetett. 8
)

Czímere elébb szelént kétfelé, azután a fels© osztály hosszában

kétfelé osztott paizs, a fels jobb oldali vörös udvarban arany Hasszárny,

a bal kék osztályban ezüst sasszárny látható, az alsó kék udvarban kei-

tsfsrkú oroszlán els lábaival nyilat tart. A paizs fölötti sisak koroná-

jából szintén a leírthoz hasonló oroszlán emelkedik ki. Foszladék jobb-

ról aranykék, balról ezüstvörös.

Pozuer család. Pozner Ferencz, Bernát és György
179! -ben II. Leopold által emeltettek czímeres nemességre.

Czíroerök négyfelé osztott vért; az 1. és 4. ezüst udvarban ter-

mészetes szín, kettsfarkú oroszlán hátulsó lábain áll, elsÓ jobb lá-

bával kivont kardot tartva; a 2. és 3. arany osztályban fekete szere-

csen vallásiul látszik, fején vörösfehér szal&gköt lobog. A paizs fö«

lötti sisak koronájából vörös talárba öltözött, fehérvörös szerecsen

emelkedik ki, fején szintén fehérvörös szalagköt van, kezeivel egy

kifeszített arany ívet tart, a koronából kiemelked két sasszárny között,

melyek közül a jobb oldali vizirányosao félig ezüst, félig vörös, a bal-

oldali félig fekete, félig arany. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról

aranyfekete 4
).

A család Szabolcs megyében székel, hol Pozner Antal 1840

—

41. körül a kisvárdai járásban fszolgabíró volt.

Pss család. (Abonyi) Csallóközi nemes család , melybl

András 1459-ben Tkésfaluban fekv részét elzálogitá a pókateleki

Komié Fekete családnak. k
)

P&tényf család. Nevét valószínleg a Nógrád megyei Ps-
tény helységrl vette. Hont megyében már 1478-ban élt Pstényi

Miklós, midn részére Gyürki helység határában fekv berek és egy

') Adami, Scuta gentil. tomo IX.

*) 1812: 4. törv. czikk.

*) Collect. iíeraid. nro 730,
a
) Adami, Scut» gentíl. tomo IX.

s
^ Kaprinai U. 27&
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telek szántóföld elfoglalása miatt Alsó-Szécsényi Benedek és György

Anaztázia ellen törvényes vizsgálatot tétetett. ')

Hont megyébl 1?55. év után származott át Nógrádba Fs tény i

nevÜ család, mely Bakó nev curialis pusztán lakik, közlök M i-

hály 1836. köri Nógrád megyei tiszteletbeli esküdt volt j valamint

szintén ezek közül István Korpáeson csekély birtokán székei, neje

Hankus családból való.

Egy töredék családfa következ

:

Pftaiéuyi István

(Gyfirki Gyürky Kata)

Imre. Játio& Ádám.
(Fekete Mária)

Mátyás Kiára
1780. (Pap Jánoa)

Fülekrl való volt Pstéoyi Gergely, 1722-ben Nagy°Szoa*>

batban tanuló.

Gzímerök a paizs kék udvara zöld téren, els lábaival kardot

tartó grif, a paizs fölötti sisak koronáján könyökl kar, kivont kardot

tart. A paizst két oldalról a aísak takaró veszi körül.

Tán e családot illeti aaor. czímeres nemes levél is, melyet Psté-

nyi István és neje Nagy Erzsébet, gyermekeik István, Mihály,
György, Zsuzsa és Katali & neveikre is 1 707. dec. 2S, Kassán

keltezve Rákóczy II. Ferencitl nyertek, és mely Nógrád megyében

1708. jan. 28-án Losonczon tartott közgylésében kihirdettetett. 2
)

PfisUlényt calád. (Martonossi t)- Hajdan hihetleg Csong-

rád, most Bács megyében fekv Martonos helységrl irta el nevét.

Ismeretes közlök István, ki 151 l-ben Krakóban tanúit. 8
) Neveze-

tesebb ennél Gergely (kit IstváofFy György nek nevez) egykor

Perényi Ferencz váraeli püspök tisztartója, *) 1505-ben a rákosi or-

szággylésre Csongrád vármegye egyik követe. A moháosi vész után

Szapolyay állandó hive, kinek részére 1 530-ban Budát védelmezi, élt

1541-ben is. J á n o a 1552-ben Egér várát védte Dobó István alatt

Bálás 1555-ben Léva várában lakott. *)

*) Sz.-benedeki Coiivent fasc. 17. nro 9

*) Prolocol. C. Neográd anni 1708.

•) Regesfcrum bursas CracoviensU 28.

4
) Jászai P. A. M. nemzet napjai a mohácsi véaz után 158. 241,

*) Budai, Polgári lex. 111 404-
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A család neve Pestheni,Pesihéuyi alakban ifi el éfordul

IPatting CMlád. Pötíuag János-Sebestyén magyar non-

íiusitást nyert 1681-ben. *)

Prdedt c«Ql4d. ^raedt János-Lajos 1720-ban III. Ká-

roly kiráiy által neraesítetett meg. *)

Czímere négyfelé osztott paizs, az 1. és 4. vörös udvarban ket-

tsfarkú arany oroszlán ágaskodik, els jobb lábával ezüst csillagot

tartva; 2. és 3 -ik Írek udvarban pánozélos, sisakos vitéz áll, egyik ke*

zében kivont pa!Í03t tartva, a másikkal egy arany ovál vértre támasz-

kodva. A paizs közepén egy kisebb koronás paizs ál!, melynek arany

ndvarában balról jobbra rézsútos íaszin pólya látszik. A paizs fölötti

sisak koronájából szintén pánezélos, sisakos vitéz emelkedik ki, sisakján

arany fekete toll leng. jobb kezében kivont pallós van, balkezével

arany vértre, melyben az ezüst csillag ragyog, támaszkodva ; két felül

két sasszárny lebeg, a jobb oldali vizirányoaan félig fekete, félig arany,

a bal oldali épen ellenkezleg felül arany, alsó fele fekete. Foszladék

jobbról ezüstkék, balról aranyvörös.

Prágai -CMlád. (X>ée3!>. Közlök János dées-nemesi város

tanácsos ülnöke 181fí. körül.

Práines* cs&ldd. Zemplín vármegyei nemes család, birtokos

e század elején Zömkor. Mád. Runyina és Szomolnik határaiban. 3
)

1799-ben éltek Prámer Á d á m, és A c n a*M ária szinyei Merse Fe-

renozné.

Praasócal rsaJiidL Horvátországi nemes család. István
1538-ban Bradácfc Imre számadásainak vizsgálója. *) Másik István
1537-ben Zrínyi szolgája Kanizsánál a koppányi Hasszánbéget eleve-

nen elfogta. $
) György 16G4-ben Zrínyi Miklós alatt kapitány a

Muraközben a törököt megvéré. fl

)

PröJBtaoezy csaliul. (Praznóczi) Nyiira vármegyében fekszik

Praznóez helység, hajdan birtoka aPr&znóczy családnak, mely-

nek neve Praznevazky alakban is gyakran eléfordul Birtokviszo-

nyaikról a'nyitraf káptalan levéltára nyomán a XV. század közepéig

lelünk adatokat. Praznovszky Péter és István Mátyás királytól

J

) 1681. évi 82 törv. or ikk.

*) Collecí. lierald. nro 4Ö2.

*) Súrmvy C. Zemplín not top. 115. 158. 159. 385. 395,

*) 1538. évi. 25. törv. ozikk.

*) Peth Gergtsiy króaika 130.

•) ügyaft ott 166,
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kaptak (1458—1490.) év közbei* Nyitra megyei SzarkaMva pusziára

Szarka György magvaszak&dtán királyi adományt. a
)

Praznóczy Benedek, társaival Assak&vihi Gáspárral és Bossá-

nyi Lázárral 1514-ben II. Ulászló király adománya folytán Nyitra me-

gyei Livina, Cziziefe helység és Kamarno puszta birtokába<beiktattatik,

de ellent mondott Livin^i Pál Özvegyének nevében annak második

férje. Cziziohre nézve pedig Tkésujfalasi Miklós. *)

Az 1620—1535. évi idközben Praznóczy Mihály praznóczi

birtokrészét leköti Bossányi Lázárnak 25 írlban, a
)

Praznóczy Péter hasonlóan prazooozi részét Boasányi Lázár-

nak, más 3 telkét hrastyáni Horváth Miklósnak 27 frtért, ugyan ott

és ugyan annak egy telket és fé! malmot, továbbá Hornyán felét Pés

Mihálynak zálogba adja, s
)

Praznóczy Istvánnak özvegye A

n

n a volt, ki bevallást te**

praznóczi, szarkafalva pasztái, és horny&ni Nyitra megyében, — po-

rába!, hunyerádi, és Szeiezés Trencsin vármegyében fekv részbirto*

kairóL 5)-

Az 1542— 165 í. évi idközben

;

Praznovszky Pál 70 frtot kölcsönözvén Agáthától egykoron Be-

nedeknek, valaha p^dig Dorqzl&y Jánosnak volt özvegyétl, ha ezt

idejére meg nem adná, kötelezi Kilmánfalván (Nyitra megyében) Ba-

arozon (Bors megyében) és esek elégtelensége esetében praznóczi bir-

toka átadását 6
) .

Praznóczy Pál eizálogitja Hornyán agész pusztáját Miklós öz-

vegyének Klárának, és Fussy Pereaoz Özvegyének Dorottyának 40
írtban. T

) Ugyan e Pál (1552—80. kSzf) mint választott bíró vett

részt az Appoiiyi Benedek és Máté küat tett osztálynál. 8
)

1560— 1584, év között Pr&znovazky Kata, Péternek leánya

Bossányi Lászlónak aeje, Borbála lányának nevében is nagy bátyját

P á 1 1 és nejét Annát, tiltja a hornyán], praznóczi, kamena-porah&i, és

znranyadi birtok eladásától. d
)

*) Nyitray káptalan. F&gü. H H nro. 3.

*) Ugyan ott ?. »ro» 2.

8
) Ugyan ott Proioe* t. follo 8.

*) Ugyan ott Protoc 1. folio 27, SS. 46. 132 117. S&-96.

*) Ugyan ott Protoc L folio 10a
•) Nyitrai kápíai&a Protoo. Ilí. fal U,
*) Ugyan ott foí. 285.
8
) Ugyan ott Protoc* V* foi. 28.

•) Ugyan ott Proton VI fol 54.
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Praznóefcy Pál Elefánti Feretieztól veit saáz akó bos ára 120
írt. fejében, ha nem fizethetné leköti, az egész Hornyán jiusztát *)

Praznóczy Péter Praznóczon 5 telket zálogba ád nemes Zs*

máróezy Jánosnak. •)

1544—1572. év köaött Praznovszky Pál mint Tamaskó Borbá-

lának, Kakasfalvay Miklós özvegyének gyámja ettl javai átadására

nézve megnyugtattatik. 3
)

1560—70. év közöít Praznóczy Pálnak neje Anna, Báthori

adománya folytán beiktattatik a £érje által neki Örökösen bevallott

NVitra megyei Hornyán puizta, pr&snóezi birtokrész, Trencsin megyei

Kamenova-Poruba, Himyerad és Kelecsm birtokába beiktattatik. *j

Praznóczy Kata, néhai Praznóczy Péternek leánya, Bossány;

Lászlónak neje beiktattatik a praznóc-zt és egyéb atyai birtokokba, né-

hai nagybátyjának Pálnak és nejének bevallása és kihalása folytán. *)

1574— 1575. ugyanosak Praznóczy Kata, Bossányi László özve-

gye, már Rozon Miki os neje végrendeletet tett, leányát Borát. •*

említett férjét tévén örökösévé. 6
)

1 600—1 650. év közt Praznovszky Márton neje Briganth Kata,

mint Marsovszky Anna ivadéka a Marsovszky örökösökkel együtt

Thurzó György adományából Trenc9in megyei Kis-Cseroa, Lehota
}
és

Pooserova-Lehota helységbeli birtokokba beiktattatik. 1
)

A Trencsin megyei 1660. és 1688, évi ««mesí összeírások saurint

Pfaznovszky (és Prazovszky) osalád Drskóezon székelt. 8
)

1728-ban Praznóvszky Perenez neje Czagány Éva, több Gza-

gány esaládbeii rokonaival Pozsony megyei Barakony, Kajál, és Gahy
helységbeli birtok végett Páaztory Imre, Pásztnry Zsigmondnak fia

ellen ,ltakozik. 9
)

1744-ben Praznovszky Ferenoznek A n n a-M ária iíjabb Vár-

kc^yi István Özvegye, Klára, Erzsébet, és Mária nev leányainak

') Nyitrai káptalan fel. 143.

*) Ugyan oit fol. 167.

*) Ugyan ott Protoc. 14. fol. 114.

4
) Ugyauott Fasc. F. nro. 188 és 678.

*) Ugyan ott nro. 475.

•) ugyan ott Protoc. 18. fol. U3
') Ugy*" oit Fa«c. nro. 567.

*) Szontagh D*n. közi

*) Nyitrai káptalan Froi. 9ö. fol. 61.



Prcbeg. — Precslnszky. 47*

korát vizgáltatja
,

gyáiajokul atyját P. Fcrenczct , és Blaskovíts

Andrást nevezvén. J
)

1761-ben Praznóvszky Bo ra hajadon, nvérének Praznóvszky

Teréznek, néhai Blaskovíts Andrásnénak ürményi birtokrészét bizonyos

adóssága fejében átadja, *) és 1768 ban Örökösen bevallja neki, akkor

már Vály Pál nejének. *).

1766-ban Praznóvszky A nn a-Már ia, férjét Vladár Gáspárt

telj Lat almazottjának vallja, *) 1771-ben ezt visszahúzza. *)

177 l-ben Praznóvszky Teréz elÓbh Blaskovíts Andrásnak, már

ekkor Vály Pálnak neje, és leánya Blaskovíts Erzsébet, Brogyányi

Jánosné ügyvédet vallanak. •)

1775-ben Praznóvszky Sora visszahúzza 1761-ben nvére Praz-

nóvszky Teréz, Vály Aadrásné részére az ürményi birtokrészrl tett

bevallást. 7
)

1775-ben a Praznóvszky örökösök és Blaakovits Zsigmond és

Erzsébet Nyitra megyei ürményi birtokukat eladják 2630. ftért báró

Hunyadi Jánosnak. *)

Prebeg család Prebeg Mátyás 1792-ben L Ferencz ki-

rály által czímeres nemes levélben nemesítetett meg.

Czíraere négyfelé osztott paizs, az 1. és4-ik arany udvarban egy-

feju fekete sás kiterjesztett szárnyakkal látható, a 2. es 3 -ik vörös mez-
ben arany oroszlán hátulsó lábain állva, els jobb lábával kivont kar-

dot villogtat. A paiz3 fölötti sisak koronájából két kiterjesztett fekete

sasszárny között pánczélos kar könyökölj kivont kard hegyén levágott

tarfejet mutatva. Foszladék jobbról aranyfekete, balról arany vörös. f
)

PrecsSíngxk f család. (Precsin-lehoíai). Trencsin vármegyei

nemes család; közuiök az 1736. évi nemesi összeíráskor János és

László Precsin-Lehotán saját birtokukon székellek. Utóbb Trencsin

vármegyébe nyomuk is elenyészett.

Valószínleg e család sei közül voltak azon Prechinszky Ra-
fael és Miklós nemesek is, kiknek birtokaik és a Morvaország közti

*) Nyitrai kapt. protoc.113. föl 176.

*) Ugyan ott prot. 110. f. 111.

*) Ugyan ott 111. follöl.

•) Ugyan ott 110. fol 393.

») Ugyan olt 111. fol. 299

*) Ugyan ott 112. foi. 55.

*) Ugyan ott 112. fol. 279

*) Ugyan ott fol. 306.

•) Adatni, Senta gentil tomo IX.
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határkérdés megvizsgálására Í578*ban országos bizottság küld-

telt ki. J

)

Pr£e#i8i*ak& e«#lá<i (Vagy Frcchaszka). A Trenosin vár-

megyei nemesi lajtsromok szerint .1698-ban Haorkén azékeltek. A
késbbi lajstromokban már fíuorecsny névét* van beírva. a

)

Pve4&9&acz$ család. 1742-ben neatesitetett meg Mária Te-

rézia királyasszony áítai. Czímerpaizsa balról jobbra rézsútosan kétfelé

osztott paizs, a jobb vagyis £e\s6hb vörös udvarban arany csillag és

azon kék kereszt látható, a baloldali kék udvarban zöld téren szárnyait

felemel hattyú áll, fejét földfelé bocsátva.. Á páizs* fölötti sisak koro-

náján két ezüst sasszárny között a paizsbelíhez haaonió csillag tbgyog*

Foazladék jobbról araayvörös, inairól ezüstkék* 8
)

Trenesin várnaegyében, hol a eeal&d nemességszcrzje Predanó-

ezy János 1742-ben czímeres nemes levelét kihirdettcté, a nemesi

lajstromok szerint következ család tagokról találunk említést

1748-ban Dezséren laktak Istvánnak fiai.

1768-ban Dezséren székeltek Istvánnak örökösei* nevezetesen '

István négy Havai: Péterre1
? Pállal. Andrással és Ist-

vánnal; továbbá <y á s p á r és ennek &l J á a o s és István.
1803-ban Dezsérea éltek P é t e r és ennek két fia.János, Jó-

zsef; fcovábbá P á 1 és ennek Sa J ú u o a-
3
nem különben A n d r á s és

ennek lia István; szutáu másik látván, végre János éí Péter*

1 837-ben Dezséres, összeíratt&k Jánosnak fti : János, István
és András; továbbá ifi. A a d ? & a, azután Jánosnak fia István, a

kinek fia ismét J á s o a, végre idsb I s % v k n é2 iá. J 4 n o a; kik mag-

nóikul kihaltak.

ParekFláfe Cfselád. Prekrifch Péter Í72Í ben jua< !2-én III.

Károly királytól nyert oziosersa nemes levelet, 4
)

Czíraero Mbb vízirányosan kétíelé osztott p&izs, a fels osztály

függlegesen ismét kétfelé oszlik
i
melyek feözl a jobb oldali kék ud-

varban vörös mezü kar könyököl kivont Hrd hegyén levágott török-

fej vérzik, iblötte arany csillag ragyog, átellenében a baloldali vörös

udvarban pánozéios kar könyököl, kivont kardját borostyán folyja kö-

rül, fölötte félhold ragyogj az alsó kék udvar alján hármas zöld

hegy van, és az alatt királyi arany alma és királyi páioza fekszik, a

*) 1£7& évi 15. törW csikk.

*) Szontfcgb. X>á». k&dése.

*) Ad&mi Scuta gsatiL iamo IX.

*) Oolkei faraid, a** SSS.
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hármas hegy mögött* széles folyam hullámaik, melyben fekete ménen

vörös ruhás magyar vitéz uszikv
bátra fordított balkezével pisztolyt

sütve el, fölötte & jobb szegletben holló repül A paizs közepét egy

koronás kisebb vért foglalja el, melynek vörös udvarában ezüst hár-

mas kereszt áll A paizs fölötti sisak koronáján két kiterjesztett és

jobb oldalról félig vörös, félig ezüst, balról félig arany, félig kék sas-

szárny között pánczélos kar könyököl, kivont kardot villogtat, melyet

zöldell borostyán foly körül. Poszladék jobbról aranykék, balról ezüst-

vörös.

Prépost csal&d. Prépost Barnába s, és általa látván,

Gr

y

ö r g y, és apúl testvére András és Ambrus 1592. april. 3-án

Prágában kelt czímeres nemes levelet nyertek Ruáolf királytól.

Ctímerök fiiggíeg kétfelé osztott paizs, & jobb oldali udvar vö-

rös, a bal oldali kék, a paizs alját folyam foglalja el, melyen jobbfelé

ponty úszik, a paizs udvara közepén szltöke emelkedik, melynek a

vörös udvarba nyúló levelei feketék. A paizs fölötti sisak koronáján fe-

kete sasszárny lebeg, átütve nyíllal, mely hegyével balfelé van fordítva.

1598. évi áee. 28 án a Prépost család tagjait, úgymint Albertet,

Istvánt, Barnabást, Györgyöt és Benedeket a Fels- és Alsó-Öcsön és

Vámoson királyi adományban nyert birtokba bevezette Fejérkövi Ist-

ván pyitrai püspök és királyi kanczel.lár.

Prépostvhvy család. (Lofcáesi f). A lokácsi Prépostvári

családról nagyon keveset tudunk. Föltünése L Ferdinánd korára esik,

és egy század alatt három ízen át le is iünt Az els ismeretes férfiú

közlök I. Bálint, ki nejével és ipjával együtt 1569-ben Szstmár

megyében részjószágára kir. adományt nyert. Ennek nejétl Tardy

Dorottyától született üe. *) II. Bálint volt; már 1561-ben Székely An-

tal alatt Moldváb&n járt Jakab vajda részére, í57<£-ben Kassán volt

hadnagy, midn a szikszói gyzelemben vett részt; 1575-ben kallói

várkapitány volt, midn Békés Gáspárral tartott Báthori ellenében,

1588-ban Miksa íherczeggei Lengyelországba járt, *) i589-ben bá-

róságra emeltetett, a
> 1594-ben egri kapitány volt j 1595-ben már

kassai fkapitány , kir. tanácsos. Meghalt 2597-ben, eltemettetet i Szat-

snár megyében a béliek? templomban, sírkövére felesége Csáki Anna

hosszú latin síríratot tétetett. *) Fia maradt

*) kelfc&ii Couvent fase. 2.- nro. 1. — Szirm&y }
Szatmár virm. II. 111. —

W&gner Ma toiuo &XX* p. 82
'*) Siirmay Szatiair várai 1L iö£- 159.

) Ixehoczky Steremat, í. 170,

*) Szirn&yná! id helyén és Bod, TiBiinntbulluin-
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7/$ ig mond. a ki Bethlen korában szerepelt, 1644-ben Közép*

Szolnok és Kraszna vármegye fispánja volt. l
) Ez birta a bélteki ura-

dalmat, (Szakos, Sándorfalva, Becs, Pethe, Kente-, Közép-, Fels-Ho-

moród, és Dobra, Esstron cs Gröngyön részjószágokkal) melyben 1633-

ban kir adomány czímen beiktattaíott. Meghalt 1645 ben* 2
) Nejétl

Széchi Katalintól, elbb Gyalaffy László özvegyétl gyermekei nem

maradtak* Javai, fleg azok melyeket Erdélyben birt, halála után a

fískusra szálltak; a bélteki uradalom 1 778-ban gróf Károlyt Antal bír

tokába kir. adomány mellett jutott.

lí. Bálintnak volt Is tv án nevezet, 1584-ben élt testvére is,

ez is magnóikul halt meg.

A családfa kovetke/

:

I. Balifit

(Tardv TU>r%)

II. Bálint István
kassai kapit. 15S4.

báró f 1597. *
(Csáky Anna)

Zsigmond
fispán f 1645.

(Szécay Kata)

Preachern család. Preschern Vitus 1760-ban Ikl. Terézia

király asszonytól nyerte czímeres nemes levelét

Czímere négyfelé osztott paizs, az 1. és 4. vörös udvarban alólról

fölfelé pánczélos kar könyököl, zöld koszorút tartva ; a 2. és 3. kék ud-

varban négyszeg kövekbl álló várfal látszik ; a paiz9 fölött két koro-

nás sisak áll, a baloldaliból pánczélos, sisakos vitéz nyúlik ki, jobb ke-

zében kivont kardot, a balban tojásdad alakú vas vértet tartva
; a jobb

oldali sisak koronájából szintén pánczélos kar emelkedik ki, koszorút

tartva, két bivaly szarv között, melyek közül a jobb oldali vörös, a

bal oldali kék. Foszladék jobbról aranyvörös, balról ezüstkék. 3
)

Pribék család (Temesvári), Imre 1552-ben Eger vár vé-

delmében vett részt mint hadnagy; 1541-ben Fülek visszavételére

küldetett; Elesett a divényi várban 1575-ben. Vele együtt oltalmaz-

ták Eger várát 1 552-ben Pribék József és István is. Egy más

Pribék István 1575-ben Balassa Bálinttal Erdélybe indult Békés

*) Lehoezky, Stemmat. I. 151.

*) K*zy Hist. R. Hung. 11. 97.

*) Collect. herald, nro. 104. hol valószínleg tubából Prése liner ált
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Gáspár segélyére, a raicMn az ket megtámadó Komis Gáspár huszti

kapitányt nyakán megsebesité.

Pribék család. (Viliéi). Ung vármegye nemes családa , va-

lószínleg egyik 6se azon Pribék Józ 9 a. ki 1590-ben Verbóczy Ger-

gely özvegye Zalmády Kata stc. elien perelt. ')

Antal 1840-ben Ung vármegyei országgylési követ, másod- és

1842-ben els alispán, 1847-ben ugyan ott fispáni helytartó volt.

Lakott Jenkén.

Miklóa 1840-ben ugyan ott szolgabíró, 1847-ben fszolgabíró

volt.

Pribis csali*!. Trencsin vármegyei nemes család. Pribis

Miklós és általa neje Aitbabt Zsófia, és gyermekeik Pribis Illés,

Miklós. Dániel, Sámuel, Borbála, AnnaésZsó fia 1675.

dec. 4-én Bécsben kelt czímeres nemes levélben I. Leopold király ál-

tal nemesítettek meg ; a cz»'meres nemes levél Trencsin vármegyében

!«76-ban kihirdettetett.

A család ozímere a paizs kék udvarában zöld téren szétterjesz-

tett szárnyakkal fészkel pellikán, bárom fiát melle vérével táplálva.

A paizs fölötti sisak koronájából ezüst egyszarvú emelkedik ki , els

lábaival bárom rózsát tartva. Foszladék jobbról aranykék. balról ezüst

vörös.

A Trencsin megyei Összeírások a család tagjairól a következ

adatokat nyújtják:

1 748-ban Vág-Teplán laktak Sámuel, Dániel és János
(ez utóbbi valószínleg illésnek fia), — Klobusiczon Miklósnak a

fiai j
— Szelicsnán János egyedül ; — Kocsóczon István egyedül.

1768-ban Puchón lakott Pál egyedül; — Koc9Óczon Dániel
és ennek négy fia A n d r á s, Pál, Dániel és István; — Ivanó-

ezon lakott J á n 3 és ennek fia J á n o s.

1803-ban Pucbón élt Pál és fia szintén Pál; — Kocsóczon Jó-

zsef, Andrásnak fia Pál; Dánielnek fia M i k 1 ó s ; és végre István
egyedül.

1837-ben Pucbón él S á m u e 1 és ennek fia M i b á 1 v ;
— Ko-

csóczon J z s e f, továbbá Andrásnak Ca P á 1 ; azután Daniéinak Örö-

kösei Miklós és István! — Rakolubon L á s z 1 ó és ennek fiai F e-

^ Horvát litván, Verbczy emlékezete II. 382.
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rencz, Mihály, János és Flórián, valamint nevezett Ferenoz-

nek fia János. J
)

A családfa 2
) kvetkez.

Miklós
1675:

(Aithabt Zsófia)

111 es. Miklós
Klobusiozon
1675. 1748

Dániel
1675. 1748.

V.-Tépíán
Koesóczon.

Sámuel
1675. 1748.

V. Téplán.

Bora. Anna. Zsófia

Á nd rés

1768.

Koesóczon
(Lipszky Zsuzsa)

Pál
Voohón
1760.

Dániel

176a
Kocsóezon

István

1768.

Koesóczon

Pál

«£. 1772. f 1831.

gaada tiszt.

Pál
ísos.

Miklós
1803.

István

1837.

Sámuel
1837.

Jssrena Teréz)

Mária
(Riha József)

Mária. Mihály 1837.

Puckóa 1860.

(Petrovszky Jozefa)

Manozí. Teréz.

Károly-imre. Mária,

t t

Andrásnak fia Fái szül. Kocsóczon 1772. íebr. 4-én, gazcU

tiszt lett Csókán Torontál megyében Marczibányi Imrénél 1 797-ben,

Trenosin vármegyétl 1805. jun. 7-éu nemesi bizonyítványt kapott, és

azt 1007. mart. I6-án Torontál* megyében N.-Becskereken kihirdet-

tété, mint csókái gazda tiszt. 1813. évi jun, 2-án publikákatta nemes-

ségét Hont vármegyében is Ipolyságon. Meghalt 1831. július 26-án

Szanádon mint községi jegyz, a cholerában. Fia Sámuel Puchon

lakozó, az ágost. evang. vallásról katb. vallásra tért át. Ennek fia M i-

hály lakik Puchón, a családi iratok és eredeti czímeres nemes Jevéí

Srzoje.

SPrikkel család. Közlök J á n o s szül. 1763. aug. 1-én Ko-

márom megyei Koíthán, 1808-tól esztergomi kanonok haláláig, Í823.

sept. 2-ig. 3
)

Czímere a paizs kék udvarában zöld halmon hátulsó lábain álló

oroszlán, els jobb lábával kivont kardot tartvaj a paizs fölötti sisak

koronáján férá kar könyököl, kivont kardot villogtatva.

^Treiicsín vármegye levéltárából közli Szontagh Dán.

*) Családi közlés szerint

•j Memória BasiKoae Strigoniensia p. 181.
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Prileszky csaliul (Prileszi). Trencsin vármegye egyik leg-

régíebb nemes családa, mely nevét azon megyei és most iá birtokolt

P r i 1 e $ z helységérl vette, utóbb pedig ugyan arról (de eadem) irta

és írja elnevéí mostanáig Eredete elttem ismeretlen, a czímer azon-

sagnál fogva azonban a Bossányi, Ujfalussy, Rudnay stb. családdal

együtt a Dívék nem (genus) egyik ágának látszik. 3
)

Nerezékrendét a XV. században azon Lászlóig vihetni fel, a ki

i430-ban élt. Ennek fia L M i k 1 ó s 2468-ban, ennek György 1493-

ban Treucsin vármegye szol-

gabirája, ennek fia I. Mihály,

1538. Trencsin megyei szol-

gabíró, ki Vászkán egy job-

bágy telkét zálogitá el, de

utódai vissza válták. Ennek

testvére lehetett azon J á-

tios, ki 1526-ban II. Lajos

kir. egyik koraornoka volt, a
)

és a ki Mohácsnál elfogatott,3)

de kit, mert atyját bizonyo-

san nem tudjuk, a táblázaton

elhelyezni nem tudtam.

I Mihálynak fia volt í.

János 1571-ben, ennek fia

II. J á n o 3 1620-ban, ennek

II. Miklós, Trencsin vár-

megyében szolgabíró, Pri-

leszre uj adományt vitt; nejétl Urbanovszky Katalintól két fia ma-

radt : II. M i hé. 1 y és III, J á n o s, kik által a család két ágra szakadt.

Mieltt azonban ezekrl és utódaikról részletesebben szólanánk, lássuk

a családfát, *) mely következ

:

") E munka II . 208. lap.

*) Engel, Monumenta p. 220.
s
) Vray Annales Reg. V. p- 116.

•) A család közlésébl, mely 1842. apríl. 5-én Trencsin vármegye által Prí-

lesrky Ferenci részére kiadott és azon évi május 17 én Pozsony megyében 1319.

szám alatt is kihirdetett nemesi bizonyítványban is II. Mihály le és felmen

ágára nézve törvényesítve van. Továbbá Décsy Lajos közlése és egyéb genealó-

giai töredéket szerint.

31
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I. tábla.

László
1430.

i. Miklói
1468.

ii , .a ... i

~-i

t György
1493.

trencsini szbiró

'
II. Mihály

1538.

trencsini szbiró
i
— - -^-

1

1. János
1571.

II. János
1620.
-^—

II. Miklós 1665.

trencsini szolgabíró

(Úrbanovszky Kata)

II. Mihály János
(Kalinkius 1661. trencsini

Anna) szolgabíró

í^/TTáóS (Huszár Judit)

Miklós Pál Krisztina Judit
1702—1730. a híres jogtudós (Nozdroviozky (Beznák

nyitrai kanon. f 1743. Farkas) János)
(Gosztonyi Kata)

W £• Teréz Janki. Elek Erzse Kata Magda
g- gs (1. Kosz- (Sirchich 1736. 68. (Rad- (Koszto- (Sanney
& g tolányi Gáspár) (Rad- vánszky) lányi Miktós)

g 9 János vánszky György)
/> fl2. Ujfalussy Erzse)

?* *"**> ' Laios *

I"
S 17Ö8.

cL ^ (Okolicsányi Janka)
r» g. i

"
j

f n Eszter

g- j? (1. Rosics tábornok

S 2. b. Volfarth

3. Grenzenstein)
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II. tábla.

II. Mihály, ki a* I. táblán.

(Kálinkius Anna)
r—-

*

111. Mihály
1736.

(Névedy Mária)

Zsuzsa Mária
(Demian) (Vály Ferenóz)

János
(I. N; N>
2. Simonyi

Bora)

András
osztóz. 1727.

trenosini esküdt
(Boltik Anna)

János
1736

József

1736.

Krisztina
(Bánóezy

Fer.)

Anna
(Akay
Pál)

-JL
Mátyás. János

jesuita

Albert
nyitrai

kanonok
1774. 1 1809.

György
1736

Julianna

t

István

ifj. György
17^6.

Mátyás
1768.

József János
szül 17Í7. 176a
f 1761. eltt f

trenosini fszolgabíró

(1. Sírchicli Magda
2. Tajnay Petronella)

Gábor
1787, 1803.

(Jíávor Bora)

Teréz
(Calivényi
Sándor)

1 tol Anna 1761.

(Névedy Gábor)
2-tól Károly
•zül. 1766.

aináuor
(Arabró Anna)

Angelika
(Kvetenay)

Ferenoz paulái Anna
•*. 1788. f 1789. bz. 1795

(Akay
Lajos)

Xav. Ferencz
szül. 1792.

ker. táb. ülnök
(Gáal Anna)

Karolina
sz 1801.

(Bánóozy
Miklós)

Jozefa Tádé Károly Antal

vFrankner Pozsony . szül. 1827. Pozsony várra.

Antal) jegyiö f 1883. Perceptor 1861.

1848. eltt. (Schmerling Klementina)

Antal. Guidó. Mária.

II. Miklósnak egyik fia III, János, kinek ivadékát az I táblán

látjuk, 1661-ben Trencsin vármegye szolgabiraja volt. Nejétl Huszár

Judittól két fia, két leánya maradt; egyik fia Miklós nyitrai kano-

nok volt 1702-tl haláláig 1730-ig
\ másik fia Pál, a hires jogtudós,

a „ Q, u a d r i p a r t i t u mu szerzje, berezeg Eszterházynak és a Thur-

zóféle árvái uradalomban igazgatója volt, éh míg testvére katb. ka-

nonok, Pál buzgó protestáns volt, ki 1721 maj. 19-éu az evangeli-

31*
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kusok részérl Laxemburgban a királyi fölség eltti kihallgatáson Je-

szenák Pál, Gyürky István stb. társaival részt vett* Meghalt 1743-ban

Pozsonyban j hol eltemettetett. *) Nejétl Gosztonyi Katalintól két

leánya és egy fia Elek maradt., ki 1721-ben Jenában tanult, *) Pri-

leszri idvel lakását Nemes-Podhragyra tette át, hol még 1768-ban is

élt, és azért ága ns. podhragyai ágnak is neveztetik. Nejétl ^Rad-

vánszky Erzaébettl fia Lajos, kinek Okolicsányi Jankától csak leá-

nya Eszter maradt ; s benne ága kihalt.

II, Miklósnak másik fia volt II. Mihály, kinek utódait a II.

táblázat mutatja. Ennek feleségétl Kalinkíus Annától két leánya és

három fia: III. Mihály, J á n os, és András maradtak, ki atyjok ha-

lála után 1727. osztoztak meg. Közlk Jánosnak két neje volt, a

második volt Simonyi Borbála, utóbb Hodossy Györgynek hitvese,

ettl két leánya Krisztina és Anna maradtak, és meg tán J á n o a

és J ó z s e f fia, kiknek a Trencsin megyei 1736. évi nemesi Összeírás

szerint bizonyos, hogy atyjok János nev volt ; azonban utódaikról

határozottan nem szólhatunk.

-III. Mihálynak nejétl NéVedy Máriától többi közt fia Má-
tyás, kinek egyik fia Albert, 1768 ban még plébános, 1774-ben

nyitrai kanonok egész haláláig 1809-ig. Testvérének Györgynek fia

Gábor 1787-ben. a kir. táblánál ígtatói segéd , neje Havor Borbála

volt; de utódok nélkül halt meg.

A n d r á 3 (II. Mihálynak fia) Trencsin vármegyei esküdt volt.

Nejétl Boltik Annától fiai János, ki 1768. után valószínleg

kihalt, és J ó z s e £ ki Prileszen született, és Dubniczón 1717. íebr.

20-án megkereszteltetett, Trencsin vármegye szolgabírája volt. Els

neje Sirchich Magdolna, a második Tajnay Potronella. Az elstl leá-

nya A n n a Névedy Gáborné volt, a másodiktól Angelika leánya

és fia K á r o 1 y születtek.

Károly született 1756-ban, megkereszteltetett jul. 15-én Dub-

niozon. 1783-ban Trencsin megye fjegyzje, !7$0 ben másod-, 1791-

ben els alispánja, az 1792. 1796. 1802. és 1805. évi országgylésen

követe, innen a királyi táblához vitetvén, 1809-ben lett alnádor, utóbb

kir. tanácsos, sz. István rend vitéze és a hétszemélyes tábla bírája lett.

1786-bari vette nül Ambró Annát, kivel január 7-én Nagy-Öreszto-

ván kelt egybe. Ettl gyermekei következk:

') Lehoczki, Steramat. II, 320. Horányi Mem, Hung. I. 106.

*) Haan, Jena liung. pag. 48. •
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1. Ferescz psulai szül. 1788-ban, meghalt 1789. sept. 30-án.

2. F erén ez Xavér. szül. 1792. megkereszteltetett sept. 2-áa.

Szintén hivatalos pályára lépvén, legutóbb kir tanácsos és a nagy-

szombati kerületi tábla ülnöke lett és az volt 1849-ig. Nejétói Gáal

Annától gyermekei következk a) Jozefa Frankner Antalné, b)

Tádé 1848. eltt Pozsony vármegye jegyzje. 1849-ben vezérlé k:«

külföldre a lóczi czígány zenebandát, c) Károly szül. 1827-ben, rab,

1835-ban. d) Antal, 1861-ben Pozsony vármegyének péoztárnoéts

Nejétl Schmerliög Klement inától három gyermeke a táblán látható.

3. Anna szül. 1795, oct 3-án Trenesinben, férjhez ment 1812,

aug. 15-én Akay Lajoshoz.

4í K a r o 1 i n a született 1801-ben, ki Bánóczy Miklóshor ment

férjhez.

Hogy e családfa nem teljes, a következk mutatják ; nem áll a

táblán J á n o s, ki 1686-ban nyitrai kanonok és székes egyházi fÖes-

peres volt;

Továbbá azon Gryörgy, ki 1725—1736-ig Trencain vármegye

alispánja és fjegyzje, 1727-ben országgylési követe volt. finnek fia

volt Antal, ki 1736 ban a Tfeucsin megyei nemesi Összeírásban fog-

laltatik. —~ Úgj látszik — Pállal a hires jotudóssal közös ágból szár-

mazott.

Nem különben János, kinek az emiitett 1736. évi nemesi Ösz-

szeirás szerint fiaifj. István Tolna vármegyében lakott. Neje Med-

nyánszky Istvánnak leánya Julianna volt.

Végre P. István, ki Duna-Szerdabelyen 1807. febr, 25 én szü-

letett, 1846-ban Pozson vármegye alszolgabírája volt, és 1841-ben a

Csallóközben Vajkán érseki adományt kapott. *) Ez is — úgy látszik

— az I. táblán álló Mátyás ágától eredt

Végre nem lesz a családról érdek teles azon adatokat ismerni,

melyeket a Trenssin megyei nemesi összeírások nyújtanak, 3
) melyek-

bl fleg lakó helyeiket ismerjük meg.

1736-ban Priieszen és Szkala-Újfaluban laktak Pá! és Ca

Elek; — György és ennek fia Antal; — Jánosnak fiai ker. J á*

nos és József, azután M i h á iy és fiai, valamint Istvánnak ai if-

jabb György, és végre Jánosnak fia ifjabb István Tolna várrae-

gyében.

1841. évi Pesti hírlap 73 sz&m.

*) Ssontagh Din. kfei. szerint
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1748-ban a közép járásban laktak József s Mihálynak és

Jánosnak a fiai, az alsó járásban pedig Elek és Antal.

1768-ban Nagy-Kolacsinban székeltek Józsefnek örököse Ká-

roly, továbbá János egyedül — Prileszen laktak Mihálynak az

örökösei, azután Gr y ö r g y fiával Mátyással
.; továbbá Mátyás, Já-

nos a jesuita és Adalbert plébános. — Ns.-Podhragyon lakott

Elek és fia Lajoj.

1 803-ban Nagy-Kolacsinban lakott Károly fiával Ferenci-
a z e 1 ; Prileszen Gábor.

1837-ben Nagy-Kolacsinban lakott Ferencz.
A család ezímere — mint följebb a metszvény mutatja,, a paizs

kék udvarában zöld téren egy élfa alatt álló medve, fölötte a paizs

szegleteiben jobbról félhold, balról arany csillag ragyog. A paizs fölötti

sisak koronájából szintén medve emelkedik ki, els lábaival bárdot

tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvrös *)

Professt család. Czimerleveles nemes család^ a ozímerteveiét

Probszt fryoTgy és Ferencz 1689-ben nyerték I. Leopold ki-

rálytól. *)

Czímerök a paizs arany udvarában egy, jobb oldalról balra rézsú-

tosan vonuló fekete pólya, melyen R. M. R. arany betk láthatók, me-

lyek a „D ivitiashonestate p a r a r i
u jelszót jelentik. A paizs

fölötti sisak koronáját zöld koszorú övedzi, azon fölül arany három-

szög látható, két oldalról két aranyfekete bségszarvval, mely gyümölcs-

csel van tele Foszladék mind két oldalról aranyfekete.

Probstner család Szepes megyei család, birtokos Jakub-

ján. Adolf 1847-ben megyei tiszt, jegyz.

Prochaszka család. Lásd Preehaszka.
Prodanovits család. Prodanovits Sándor újvidéki lakos

1792* jul 6-án I Ferencz királytól kapott czímeres nemes levelet,

mely 1803. octob 25-én Krassó vármegyében kihirdettetett. Krasáó-

ban a osalád fiágon kihalt.

Prónay család. (Tót-prónai és blatniczai, báró és nemes) A
totprónai és blatniczai Prónay család Turócz vármegye legrégibb tör-

zsökös osaládai közé tartozik. Els tudható törzse Comes Rechk
volt, a ki IV. Béla király korában élt, és a család kezein lév okmányok

szerint 1279-ben csere-adomány utján kapta Tót-Prónát, mely

') Meg van
5)Burgstal!ernal ifi Collectio Insignium."

*) Colit* t hera-ld. aro. 780. ée Adami, Souta gentil. tomo IX.
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helységre nevezett Reehknek fiai I Pál mester és S e r e f 1 1 1293-ban

III. András királytól uj királyi adományt nyertek, fleg azon érde-

meiknek tekintetbe vétele által, melyek szerint a nevezett királynak a

magyar trónrai jutásakor hségüket tanúsították, valamint azon alka-

lommal is, midn III András lengyelorSzágba rokonának László Sau-

domíri és Szirádi vezérnek segélyt küldött, ezen hadjáratra I. Pál és

Serefil is elmenven, Prodatin vára ostromában dicséretesen harczoltak,

és ott János nev testvérök is hsiesen elesett; továbbá az érdek*

lett adomány levél szerint, midn a neveseit király az ausztriai fher-

ezeg ellen hadakozván, Bécs eltt táboroznék, akkor is Coraes X Pál
a legnagyobb veszélyekkel daozolva mint hs vitéz harczolt, és egy

egy német katonát dárdájával leütvén, saját lova is elesett alóla.

Végre ezen adomány szerint roegersitetvén a már elbb IV. László ki-

rály által adott adomány levél is, az kiterjesztetett a nevezetteknek

bátyjokra Kupruc h-ra is, annak személyes érdemeiért, valamint azért

is, mivel Vorinnak fia Péter és Pálnak fia István, Pál mesterrel

együtt harczolván, a trón elfoglaláskori ellenségeskedések alkalmával

hségüket elestükkel bizonyították.

I. Pál mesternek fiai Beké és András, valamint ezeknek

fiaik névszerint Bekének fiai Benedek és J a k a b, Andrásnak szin-

tén Benedek és Pál, továbbá Serefiinak fia J á n o s és ennek fia IL

Pál 1343-ban osztoztak meg Próna, Lesna, Ruda és Mezeuház nev
birtokaikon. a

) Nevezett Jánosnak másik fia György volt, ki 1391-

ben Bebek országbíró eltt ezen emiitett birtokokra vonatkozó okleve-

leit elmutatta. 8
)

Az 1343-ban éit II. Pálnak fiai voltak András és Miklós,
kiknél a családfa okmányos bizonyítékok hiányában megszakad ; az

bizonyos, hogy az utódok az I. Serefil nevétl tótprónai Serefii és Se-

raphin nevet viseltek mintegy a XVL század közepéig. így találjuk az

1476—89. év közben Serefil Györgyöt, ki valószínleg lí. Pál

egyik fiának kis unokája volt. Ennek fiai Cherubin 1504—8. és

') Az oklevél közölve van Fejér Cod. dipl. tomo. VI. vol. 1 pag. 244. va-

lamint mír elbb Engel altul kiadva. Schedíus Zeitecbrift II. 43._— A Cod. dipl.

totn. IV. vol. 2. p. 319. szerint P r a u n a y mester, királynéi országbíró és nyit-

rai fispán volt 1255-ben, kihez semmi köze a P r ó n a y családnak, noha aman-

nak neve emehez igen hasonlít. £ jegyzést csak óvásul azoknak, kik a családtan*

ben a nevek hasonlósága ntán sok zavart szoktak okozni.
2
) Engel, Monumenta Ungrica p. 92, a turócxi regestrumoau.

•) Ugyanott
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János 1504— 17. év körül éltek. Cberubinnak fia volt tótpronai 8e>

raphin Kristóf, ki 1536. év eltt Turócz megyei, Borczfalván két

telkét Kavalda Ferenczuek örökösen eladván, a nevezett évben nagy-

csrepcsényi Kaza Máté az általa adomány utján megszerzett KavaUia

ináskép Fodor Ferencaféle birtokukról szóló okleveleket, fleg pedig

az érdeklett borczfalvi részrl szóló bevallás kiadására nézve Dubra-

viczky Jánost meginteté és beperlé. *)

Kristófnak fia volt Mátyás deák. (Mathiás literátus de Tót

próna), ki már csak az 6si birtok helyrl kczdé magát nevezni, és aki

Mihály nev testvérével együtt 1563. június 16 án Insbruekban

kelt oklevélben I. Ferdinánd király által si nemességében megersí-

tést nyert, és azt Turócz megye eltt 1074-ben kihtrdetteté. 2
)

Mátyásnak, ki valószínleg Turócz vármegye jegyzje volt

,

mint ezt literátus melléknevébl következtethetjük, nejétl Fejér-

patak y Krisztinától fia volt 11. Mátyás, ennek fia volt I. M i k 1 ó s,

ki 1642-ben tiltakozást tett, ennek feleségétl Ivánka Zsuzsannától

fiai; I. István és László, kik atyjok halála után 1672. osztoztak

meg; ez utóbbitól ered a pozson-trencsini vagy nyitrai most is él ág,

melynek azonban leszármazását nem ismerjük, Ezen ágból lehetett

Gábor 1685-ben ; Miklós pedig 1699-ben Turóoz megyei alis-

pán. a
)

I, Istvánnak nejétl kis-jeszeni Pauloviez Judittól született

fia volt II. M iháiy, a ki az 1707-1736. évi idközben élt, ás 1729-

ber Nógrád vármegyében a Kürtby család magvaszakadton Alsó és

F.-Ter beléd, Dely-Radossa család magvaszakadtán pedig Csalár

helységben adomány jogon beiktattatott, 2
) de a beiktatásnak ellent

') Szén ibéned eki Convent anni 1536. fatc. 143. nro 46.

•) Érri Turócz vármegyének 1574. évi jegyz könyvében a 4S9. lapon ko

vetkezk olvashatók ? „Hodie nobilis Malhias literátus de Tót-Próna in bac fre-

quenti ooatra sede, pro celebratione judiciorura publicata exhibuit et praesenta-

v'íi eoram nobis, pubíicarique curavit suo et fraíris «uí MicUaelis natu minorla

nominibu* et in perspnis privilégium suorum insignium aut armorum, aobilitsr-

tionispua vsuae, sibi ©enipontá Decim* Sexta die raensis iunii anno dni 1563. per

Sacratissinauio condam ímperatorem Ferdinaadura eiemeater concessum, exhibi-

t'onemque hanc et publioationem in protooolio Cottus istíus iuseri curavit.

*) Lehoczky, Stemmat. I. 215 lapon, ka csak Lehoczkyaál tévedés nincs az

évszámokban, a midn azután Miklósa nevezett 1. Miklóssal egy személynek

bizonyulhatna. Gábor pedig az 1. I * t v a n Ágé.n álló" 1. Gáborral lehetett volna

egy személy.

*) Sz.beuetJeki Conveut capsa ff. fasc. 1. nro 18.
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mondtak Lepéoy i János, Bene Mihály és Gábor, Zolnai Judit, Gyürky
Istvárjné 8 többen.

II. Mihálynak, ki még 1736-ban élt, mint egy egyezkedési

okmány mutatja, feleségétl Záborszky Zsuzsannától többi közt két fia

maradt, névszerint: I. Gábor és III Pál, kik által a család mai

napig virágzó két ágra szakadt, úgymint: a bárói és nógrádi nemesi

ágra; mielótt azonban e két ág alapító I. Gábor és III. Pá 1-ról b-
vebb említést tennénk, lássuk a családfát, a mennyire azt adataink mel-

lett összeáll itani lehetett

:

I tábla.

Comet Rechk
1272.

I. Pál mester
1293

Benedek
1343.

Beké

Jakab

András
1343.

János
elesett

Serefii

1293.
r—--* i

II. János
1343.

1343.

Benedek
1343.

Jakab
1343.

H. Pál
1343.

György
1343 1393

N. Jf. N. N.

N. N. N. U.

György
Serephil
1476-89.

. i Ap* i i.ii

Tótprónai Cherubin

|" I l"^Wl
I | llH !

Tót-Prónai Seraphin
Kristóf 1531-36.

Serephil János
1504-17.

II. Mátyás (Literátus)

1663. ezímert kap.
(Fejérpataky Krisztina)

L Mihály.
1563.

Ti. Mátyás
de Tót-Próna

í. Miklós 1642.

(Ivánka Zsuzsi)

I. István 1. László
1672. osztoz. a pozsonyi

(kUjeszeui Panlovioz Judit) trencsini ág.

II. Mihály
1707.-1736.

(Záborszky Zsuzsa)

I. Gábor Sí. Pál
Pest v. köv. 1751.

kir. tan.

(királyfalvai

Róth Eva)
f

-*
1

Folyt. II. lábián.

1726. 1741.

nógrádi követ
(Trajtler Ilona)

Folyt. III. táblám*
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II. tábla.

I. Gábor, itt a* /. táblán.

pesti követ 1751.

kir. tan.

(királyfaivi RóthEva)

László
báró lett

csanádi fflisp.

(Raclvánszky
Rozália)

(Ratlvánszky
János)

Johanna
(1 Jeszenálr János

2. b. Calisius Károly)

Sándor Lajos Honorata
wi 1760. f 1839- cs. k.eared. f 1819.

ev egyh ffeliigy. sz Istv. r. í. (ÉnbJnyi
(gr. Teleki Janka) gr. Wartens- Gáspár)

1 "Z^HT*
*

ieben N.)
adoptált fis .

'

Albert

Piroska
(Lónyay
Gábor)

Simon
(Hier-
geisfc

Nina)

U.Gábor
1780. 1810.

gömöri fojsp.

Uáróleft

(b Fodmaniozky
Karolina)

Albert
korona r

septemvir 1861.

(gr. Ráday
Erzsi)

A. Mária
(gr. Ráday
Gedeon)

Elek
katona

Ifigenia Antónia István
(gr. Csáki (Aimásy József) 1861.

Auguszt) (gr. Nádasdy
Anna)

Amália. Sarolta.

Qrell. Adorján Ifigenia. Anua.

Zsigmond
cs. kir. kam.

t 1848.

Ludovika
(Jmth
JózseO

Jozefa
(Beniezky
Sámuel)

József
sz. 1776. f 1824

es. kir. kara.

(Kubinyi Róza)

Antónia
(b. Lafferí

Antal)

Gábor
sz. 1812.

f*. kir. kam.
ev. egyh. föfelügy.

(b. Podrnaniczky
Sarolta)

Dezsó
sz. 1848.

Zsófia

(b. Podmaniozky
Lajos)

-

Biri

(gr. Hollétein)

Rózsa
sz. 1860.

Irma
sz. 1852.

Gábor
sz. 1886.



Prónay. 491

III. tábla.

III. Pál. ki a% l táblám.

1725. 1741.
nógrádi követ

(Trajtler Ilona)

IV.Pal
1760.

táblabíró

(iiándori Bens Bor*)

Ádám
1760.

Nógrádi ügyes*

Ferencz
alszbiró ISIS.

mh. 1856.

(Balogliy
Emília)

V. Mihály
Felfalnban

1861.

Károly
c*. kir.

kapit.

111. Mihály
1700.

(Sréter^Mána)

'""lV. Mihályi
1796. nógrádi
m. fjegyz

(Géczy Johanna)

Teréz Janka
(Plathy (Szirmay)
Lajos)

György
fbiztos
1«61.

Áíbertine

(Révav
Gusztáv)

Péter
alsz -biró

Geiza
fhadn.

Emma.

—/w
t V.Pál
o- kir udvara

J Í1833. •

-» (Osztro-
lnczky
Zeófia)

Miklós
fZáborszky N.)

Bora Mária
(Fáy) (Hámory)

Eva
(Ko-
vács)

Jozefa

(Balogh)

Károly Antal Elek

f
* K. Zefiöben, lak. Sz.-Ko-

vacsiban
(Serdahe-
lyjMánaJ)

Antal.

Amália
t 1855.

{Wítnka
Imse)

Miksa
L. Apátf&iván

(Knbinyi Otília)

Otília

(Zmeskal
Sándor)

Amália
(Szabó)

Paulina Pál
(Máríássy) (LApátíalv.

volt alsz -biró

János
nógrádi kv.

1825 és 1832-ben
(Kubinyi
Ludovika)

István
volt a\ testr
(Almásy Mária)

László
tiszt, jegyz

Sarolta
sz. 1856.

István

az. 1857
Gyula
sz, 1S60.

József
nógrádi alisp. 1848.

i.Alinásy Ilona)

János
sz. 1860.
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II. Mihálynak, ki — úgy látszik — Turócz megyébl Nógrádba
telepedett ; egyik fia I. Gábor, híres jogtudós és táblai ügyvéd, 1751-

ben Pest varmegyének országgylési követe; lett a bárói ágnak alapi-

tója. Nejétl királyfalvi Itóth Évától két leánya és két fia, úgymint

:

L ász ló és II. Gábor maradtak.

László 1763-ban Nógrád megye másod-, 1765-ben els alis-

pánja, ugyan az még 1770-ben i% egyszersmind királyi tanácsos; ezu-

tán testvérével II. Gáborral együtt báróságra emeltetett. Innen kir.

helytartósági tanácsos. A József császári rendszer alatt, nevezetesen

1787-ben már *) cs, kir. val. bels titkos tanácsos, Turócz vármegye

valóságos fispánja, Zólyom, Hont, Liptó, Gömör és Árva megyék

administratora és királyt biztosa. IL József császár halála után Csa-

nád vármegye fispánja lett. Nejétl Radvánszky Rozáliától há-

rom fia, két leánya maradt, úgymint Sándor, Lajos, S i m o n, H o-

norata Kubinyi Gáspárné, ki 1819. dec. 30-án halt meg Liptóbsn

N.-Olasziban és 1820. jan. 7-én Nógrád megyébea fCarancs-Ságon elte-

mettetett, 2
) és P i r o s k a Lónvai Gáborné.

Sándor szül. 17GÖ. april. 7 én Pest megyei Ácsán ; mint tudo-

mányos nevelt és kiraiveit férfiú, korának egyik disze volt. Fiatal ko-

rában históriai dolgozatok Írásával is volt foglalatos. Tanulmányait

külföldi egyetemek látogatása és átázással tetzte be. Mint. buzgó ev.

protestáns egyháza érdekében a kormánynál lelkesen fáradozott, és az

1790. évi zsinaton mint alelnök vett részt. Ugyan ez évben arany sar-

kantyús és nem sokára cs. kir. kamarás lett ; 1819-ben pedig az ev.

egyház ffelügyeljévé választatott Az országgyléseken is (fleg az

1830-kibac , iAkién az „Országgylés elrendezésérl^ czímü mvét
írta), feltnt jelessége által. Fleg pedig maradandó emlékezetet szer-

zett magának a tudományok pártolása által - a m. akadémiának, mely-

nek igazgató tanácsában tag volt, tkéjét 2000 pfrttal nevelte. Meg-

halt 1839. febr: 5-én közel 80 éves korában. •) Nejétl gr. Teleky

Jankától gyermeke nem maradván, fiául és Örököséül testvérének

Lajosnak fiat Albertet fogadá.

Laj os katonai pályára lépvén, ettl mint cs. kir. ezredes vett

búcsút, 1815-ben már a Sz. István apóst. kir. rend vitéze volt. Nejétl

Wartensleben grófhölgyti fia Albert, egykor Pest várraegyének

*) 17S7 . évi Sohematiaraus. Lehoczk} Stemm&t. N. 320. de ennek adatai hi-

básak : és Bartholomaeidee Not. C. Gömör p. 75%
*) Mocsáry Nógrád esmértetése I. 255.

*) Lásd bvebb életrajzát Ujabb iamereíektera V. köt. 113.
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számos éven át jeles és köztiszteletben álló fispáni helytartója 2846-ig,

azután a hétszemélyes ki r. tábla ülnöke. 1860-tól koronar és ismét

hétszemélyes táblai ülnök, s val. bel. titkos tanácsos. Nejétl gr. Rá-

day Erzsébettl fia E 1 e k, a katonai pályára lépett.

S i m o n n a k nejéti Hiergeist Ninától a táblázaton olvasható

négy leánya és (la István maradtak, ez utóbbinak grófNádásdy An-

nától szintén a táblázaton látható gyermekei születtek.

II. Gábo r a bárói másik ág feje, ki testvérével Lászlóval együtt

M. Terézia királyasszony által 1770. után báróságra emeltetett, szín

tén közpályára lépvén, a II. József császári rendszer alatt a pozsonyi

iskolai kerület figazgatója, 1787. nov. 12-én Bars vármegyének és in-

nen 1789. jan. 2-án Gömör vármegyének fispánja lett, és ez utób-

biban 1790. april. 2G-án ünnepélyesen beiktattatott; ') nem sokára

ezután cs. kir. valós, bels titkos tanácsossá neveztetett. Gömöri fis-

pánnak olvassuk még 1810-ben is. Nejétl báró Podmaníozky Karoliná-

tól öt gyermeke maradt, úgymint József, Zsigmond, Ludo-
i k a Justh Józsefné, Jozefa Beniczky Sámuclné, és Antónia

báró Laffert Antalné.

Zsigmond a kir. kanczelláriánál kezdett hívataloskodni, utóbb

mint kir. kamarás mh. 1848-ban magtalanul.

J ó z s e f cs. kir. kamarás, szül. 1776 ban, meghalt korán 1824-

ben. Nejétl Kubínyi Rozáliától született Beszterczén 1812. april. Lén
Gábor, ki az 1840. évi országgylésen mint Turócz vármegye kö-

vete vett részt, hasonlóan 1848-ban is e megye követe volt. Több köz-

czélú egyesületek és az irodalom és mvészet iránt szerzett érdemei-

rl életirásában olvashatni j
*) itt csak annyitjegyezhetünk meg, hogy

nemes törekvés hazafiúi buzgalmának elismeréséül több hazai egye-

sület tagjává, a pesti hangász egyletnek és kertészeti társulatnak pe-

dig elnökévé választatott Irodalmi munkássága fleg az 1854-ben kia-

dott „Vázlatok Magyar hon népéletéb l
a ezím mvében

köz -elismerést nyert, és 1861-ben m. akadémiai tagul is megválaszta-

tott. Ezeken kivl sokszer kitüntetéseinek sorát mutatják a czím és

rendjelek, melyekben a cs. kir. kamarásság és Sz -István kir. apóst, lo-

vagi rendjén kivl, külföldrl Í9 részesült. így a porosz király, Sz.-Já-

oos, a portugalli király, a Boldogságos fogantatás vitéz rendjével, az

uralkodó szász-koburg-gothni berezeg házi rend keresztjével, a TVür-

*) Bartholoroaeides C. Grcör p. 755.

*) U*d Ferenczy J. Magyar irók. Életraj* gyjt 1. S7I*-3?&
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tenbergi király pedig a tudomány és mvészet nagy arany emlékérmé-

vel díszesítették fel. Végre Í86 l-ben pedig a magyarországi prof.

evang. egyház ffelügyeljévé választatott Nejétl b. Podmaniczky

Saroltától gyermekeit a táblázat mutatja

IL Mihálynak másik fia HL Pál, lett a Nógrád megyei nemesi

ágnak feje. Ez mint széles ismeret, jeles tollú jogtudós és kitn szó-

nok 1725-ben Nógrád megyénél mint aljegyz és tiszti ügyész kezdé

közpályáját, és a jegyzségre 1730-ban újra is megválasztatott J
) az

1741. évi híres országgylésen pedig mint Nógrád megyének egyik

jelesebb követe szerepelt. *) Nejétl szügyi Trajtler Ilonától három fia

volt: Ádám 1750 ben már Nógrád megye tiszti ügyésze, magtalanul

halt meg, IV. Pál, kirl alább, és III- Mihály.
III. Mihály táblabíró v olt , nejétói szandai Sréter Máriától

született fia IV. Mihály, ki 1796-ban mint elismert képesség férfiú

Nógrád megye fjegyzjévé választatott. Snnek hitvesétl garamszeghi

Gréezy Johannától \ovetkez öt gyermeke maradt:

1. Fefencz, ki fiatal korában 1818-ban már mint aiszolgabíró

megyei szolgálatra lépvén, mint szilárd alkotmányos érzelm, és igaz-

ságszeret
, tkzta becsületességü férfiú közbeosülésben részesült,

melynél fogva mint elismert következetesség hazafíú tnt fel azon

válságos idben, midn a nevezett megyében 1823-ban k ír. biztosság

mellett a közgylés kafonai hatalommal gátoltatván, mindazáltal

a megyei rendéi az o buzgósága és elnöklete mellett a székvárossal

szomszéd S^ügyben a S7abadban tartották meg gylésüket Utóbb a

hivatalos pályáról elvonulva, mint táblabíró élt elbb Csalárbao, utóbb

Romhányban, hol 1855-ben halt meg. Nejétl baloghi Baloghy Emí-

liától, (ki 1856. aug. 12. kora 55. évében halt meg) öt gyermeke ma-

radt: á) György 1848-ig megyei alszolgabíró, 1848-ban egy ideig a

megyei önkénytes zászlóaljban mint fhadnagy vett részt A megyei

életben az ellenzéki párt buzgó híve, és 1861-ben Nógrád megye vá-

lasztott fbiztosa volt. b) Albertina Révay Gusztáv neje. e) P é t e r

1848—49-ben mind végig honvéd, 1861-ben választott szolgabíró, tf)

G e j z a volt huszár fhadnagy, e) E m m a

2. V. M i h á 1 y lakik birtokán Felfaluban, ntlenül.

3. Károly volt cs. kir. kapitány.

4. Teréz Plathy Lajosn-é 1

;
— és

%
) Protocol. Cl Neograd. aanorura 1725. 1730.

*) Kolinovits Nova Ungariae Periódus 478. 662.
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é) J a n k a Szirmayué.

III. Pálnak másik fia IV. Pál, a közügyekbeni részvétele mel-

lett különösen az okszer gazdászat terén volt foglalatos, s fleg a bo-

rászat kifejtésere mködött, ez irány-

ban szerzett ismereteinek terjesztése

végett egy mvet is írt „A szl-
lknek plántál áááróí.helyes

Átívelésérl és a boroknak
gondos megtartásáról való

oktatások 4 ' czím alatt, mely Pes-

ten 1786-ban jelent megnyomtatásban.

Nejétl nándori Bene Borbálától négy

fia és három leánya maradt. A leányok

E v a Kubinyi Andráshoz,M a g d o 1 na

Péshy Imréhez, Krisztina Kubinyi

Lajoshoz mentek férjhez. A fiúk követ-

kezk: A ndr ás, V. Pá 1, kirl utóbb,

Miklós, Antal és Dénes, ezek

közül András magnóikul halt el;

Miki ósnak Záborszky leánytól csak

a táblázaton látható négy leánya maradt.

Antal Szécscny* Kovácsiban élt. Ennek gyermekei 1. Károly
meghalt magtalanul, 2. Antal lak. Kis-Zellben, ntlen, 3. Elek
lak. Sz.-Kovácsiban Második neje Zerdahelyi Mária, meghalt 1855

jan 30-án kora 23. évében, eltemettetett K- Zellben, kitl fia maradt

Antal, 4. A mali a Ivánka Imréné, meghalt 1855. april. 2-án kora

48. évében \ 5. E m m a

D i é n e s nek nejéíl Luka Teréziától született fia Imre, lak.

Becskén.
,

Következik V. PáJ, kia megyének egyik tekintélyesebb tábla-

bírája volt, és 17£2-ben már kir. udvarook (aulae regiae familiáris).

Meghalt 1816. körül. Nejétl Osztrolukai Osztroluczky Zsófiától (t

1833 ) két fia Miksa és János és egy leánya L u i z a maradt

Miksának, ki Losoncz Apátfalvát bírta, és ott lakott, nejétl

Kubinyi Ottiliától a táblázaton látható három leánya és egy fia Pál
maradt ; ez utóbb 1 847. eltt megyei alszolgabíró volt ; lakik apátfalvi

birtokán.

János, Nógrád megyének korában egyik legjelesebb embere,

tántoríthatlan és rendületlen szilárdságú ellenzéki vezére, fedhetlen
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tiszta jellem, át'alánosan tiszteletben és közbecsülésben álló tekinté-

lyes és alaposan mvelt férfiú, ki fiatal korában, miután tanulmányi

pályáját, mely vcgett a jenai egyetemben is járt, bevégzé, Nógrád

megyénél kezdett hivatalos pályát 1818-ban, mint aljegyz, majd a

hívataioskodásról minden kecsegtet ajánlatok mellett is végképen

lemondván, mint független publicista szentelte munkásságát a köz-

ügynek, Es e téren maradt következetesen s rendületlenül élte végéig,

mint a hasai törvénytudományokban mélyen jártas elkel táblabíró,

mint önzéstelen hazafiság által lelkesült szónok és mint igazságszeret,

közbizalomra méltatott polgár, emelte szavát mindenkor érvényre a

zöld asztalnál. Elvei igazságának szent meggyzdésében lángoló szó-

noklatban tört ki gyakran lelkésültsége, midn a haza jogairól, vagy

buzgón szeretett vallása, az evang. egyház sérelmeirl, volt szó. Me-

gyéjét követképen az országgylésen kétszer, úgymint a nevezel es

162b. és 18°2-ik évieken s mindannyiszor fényesen és kitnen kép-

viselte. Meghalt Romhányban 1844. május 21-én kora 54. évében. Ne-

jétl nagyolaszi és deményfalusi Kubinyi Ludovikától három fia ma-

radt: István, László és József.
István, volt m. kir. testr, lakik Romhányban 1854-tl neje

zsadányi Almásy Mária, kitl a táblázaton látható három gyermeke van.

László szép tehetség, s fényes jövj fiatal, meghalt ifjú ko-

rában, mint megyei tiszteletbeli aljegyz.

József tanulmányai befejezte ntán István testvérével együtt

Európa több államában utazást tevén, hazajövetelekor mint tisztelet-

beli aljegyz kezdé a megyénél a politikai pályát, atyja nyomdokain

az ellenzék sorában. 1848-ban fszolgabíróvá választatott, a forradalmi

idben 1849-ben pedig mint els alispán mködött, a midn egy ideig

a császári hadsereg által fogságban is tartatott. A forradalom után,

miután megnsült, nül vévén sógorasszonyát Almásy Ilonát, lakását

Borsod vármegyébe Ivánkára tette át. 1860-ban az octoberi diploma

alapján Nógrád vármegye fispánjává neveztetett ki, azt azonban el

nem fogadta, hanem az 1861. évi országgylésen mint Borsod megye

egyik kerületének képviselje vett részt. Egyetlen fia János 1860-

ban született.

Hátra van még a családnak Trencsin megyei ágáról azólanunk,

melynek a táblázattal összefügg származási rendjét nem ismerem.

Bizonyosan csak annyit írhatok, hogy a Trencsin megyei nemesi ösz-

szeírások szerint ez ágból 1768-ban Pravoticzen lakott Gábor fiával

Péterrel, 1803-ban már Péternek utódai említetnek, ezek közöl
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egyik fia János 1 837-ben 6ával Istvánnal együtt ugyan ott lak-

tak. Jelenleg István Pozgo. yban székel. Ezen nevezett Gábortól a

leszármazás ez

:

Gábor 1768-

(Justh Bora)

Péter 1768."^

Pravotiezen

János
1803. 183?.

látván
Pozsonyban 1860.

A család nemesi czimere — mint följebb a metszvény mutatja,

- a paizs kék udvarában zöld halmon arany koronán áüó daru, föle-

melt jobb lába karamával kövecset tartva. A paizs fölötti sisak koro-

náján szintén ilyen daru áll. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüst-

vörös.

A bárói ág ozímere a báróság keltekor megbvült, és ez egy

négyfelé osztott paiz*», az 1. és 4 udvarban az si czímer látható, a 2.

és 3. udvarban pedig hat kinyílt liiiomvirág látható úgy, hogy a fels*

sorban három, alább kett, még alább egy látszik. A paizst bárói ko-

rona fedi. A czímer többi részeit, valamint az udvarok szineit nem is-

merem. ')

A család I. M i k 1 ó s tói kezdve a XVII. század óta ágost. ev.

vallású.

Proszkovszky család. Eredetére cseh, és csak annyiban

említhet itt meg, a mennyiben egy idben Trencsin vármegyében is

birtokos volt, nevezetesen János 1560-ban Trencsin várkapitánya,

1563-ban pedig annak parancsnoka, és cseh kir. pohárnok volt. l
)

Prtftatl család. Vröbstl Károly 1742-ben M. Terézia ki-

rályasszony által armalisban nemesitetett meg, 3
>

Czimere vízirányban kétfelé osztott paizs, a fels fekete udvar-

ban ketts farkú oroszlán lépeget, els jobb lábát préda után ki-

nyújtva; az alsó kék udvarban három arany csillag ragyog, felül két,

alól egy. A paizs fölötti sisak koronáján két elefánt-ormány között, me-

lyekbl a jobb oldali félig arany, félig fekete, a másik félig kék, fé-

lig arany, egy arany csillag ragyog. Foszladék jobbról aranykék, bal-

ról aranyfekete.

') Nem sikerült megkapnom.

*) Szontagh Dán. közi.

*J Adatni, Scota gentil tomo IX
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Pruimer család. Prunner M ártón Í718-J>an III Károly

királytól kapott czíineres nemes levelet *}

Czímere a paizs zöld udvarában zöld téren faragott kövekbl

épült kútból félig kiemelked farkas ; a paizs fölötti sisak koronáján

két kiterjesztett fekete sasszárny között álló pánczélos vitéz, sisakján

vörös tollal kezében' földhöz támasztott puskát tart. Fsz Tadék jobb-

ról vrösfekste, balról ezüstzöld.

Prunner család. Prunner Antal volt a czítneres nemes*

Bég szerzje í 790-ben. Czímere négyfelé osztott paizs, az 1. és 4-ik

vörös udvarban arany oroszlán ágaskodik, els lábaival szikla darabot

tartva ; a 2. és 3-ík kék udvarban zöld halmon fészekben ül ezüst

pellikán fiait saját vérével táplálja. A paizs fölötti koronából szintén

a leirthoz hasonló oroszlán emelkedik ki. Foazladék jobbról aranyvö-

rös, balról ezüstfehér. *)

Prufilnazky család. (Pruzsinaú) Trencsia megyei czímeres

nemes család. Czímerlevelét János hirdetteté ki 1668-ban.

A Trencsin megyei nemesi lajstromok szerint 1748-ban Fru-
zsinán laktak Imre, Ádám és Pál.

1767-ben július 27-én Trencsin vármegye eltt kihirdettetett

Prusinszky Józsefnek nemesi bizonyságlevele, melyet Liptó várme-**

gyétl kapott.

1768-ban Pruzsinán találjuk Mihályt fiával Jánossal, és

idsb Jánost fiával Józseffel,
177 l-ben Kassa városa szorgalmazd Trencsin v&rmegyénél, hogy

a Prusinszkyfele armalis leveleket küldje be ; ugyan e kérelem 1780-

ban is ismételtetett

1 803-ban laktak Pruzsinán József, Ferenc z, János, idsb

J ó z s; e f és ennek két fíau. m. Jánoséa József, azután Pálnak

fia András, Györgynek fia ífj. A n d r á s, Tamásnak fíalstvánés
egy másik István egyedül ; nem különben középs A n d r á s, és en -

nek öt fia úgymint ; István, Tamás, Lukács, András és Pál
s végre idsb J á n o s és ennek két fia József és Tamás.

1837-ben már 22 családf lakott Pruzsinán- *)

Ezekhez adhatjuk még a következ adatokat: Prusinczky Ist-

ván Semptén gr. Tököly Katának, gróf Eszterházy Ferencz Özvegyé*

*J ColJecU kerüld, nro 504.
S) Adatai, Seat* geaiiL tomo IX.

*) Szoatfcgh D. közi.



nek számtartója volt ; kinek a nevetett grófn feloldó levelét (absoiu-

tionalls) 1694. jul 26-áu Sempthe várában adta ki. *}

Pmsinszky József Soprony megvei táblabíró és több ágostai

evang. egyház felügyelje meghalt 1805. apr'il. 24-én, *)

Prusioszky Zsigmond 1847. eltt a bábolnai cs. ki?, ménes

intézet ügyvéde született Komáromban 1791. oct. 15-én.

Pruszkay család. Trencsin vármegyébl ered, hol Prusi-

kay,PruszkystBruszkay néven is eléfordúl a nemesi össze-

írásokban. Ezen kivl egy adat szerint igaz nevok „pruszk aiu pre-

dikátummal Boruszka lett voira

Trencsin vármegyében az 1646. évi nemesi lajstromban be van

irva Pruszkán lakó P r u s z k a y János, kit máskép Bornemiszának

is hívtak. 1666-ban ugyan azon megyében Bohuszlaviezon székeltek a

család tagjai 1782-ben Trencsin vármegyében már elenyészett volt a

család. Azonban más megyékbe, nevezetesen Hont megyébe szakadt

á&a most is él. Hont vármegyében, illetleg Bars vármegyében már

1662-ben találjuk Pruszkay Imrét, kinek nejétl Szobonya Kata-

lintól született leánya Erzsébet Váiy Fereucz hitvese volt.

Ugyan ezen ágból származott Imre 1806-ban Hont vármegye

táblabírája és grófZichyek senioratus uradalmának praefectusa. Ennek

fia Sándor (elme beteg +) leányai: Lóri, Bibi a ne a, Do-
ni i n k & stb.

Imrének közel vérsége József Hont megyének 1840—-47 ben

aladószedje és számvevje, ennek a D i e n e s 1840-ben Hont me-

gyében volt albiztos
;
jelenleg nógrádi lakos s megyei esküdt.

Czímerök szelént (horizont alíter) kétfelé osztott paizs, a fels

osztályban térdig kiemelked vitéz látszik, jobb kezében kivont kard-

dal, az alsó udvar tartalmát nem ismerem. A paizs fölötti sisak koro-

nájából két elefánt ormány között szintén az elbbihez hasonló vitéz

emelkedik ki

Arra adataim nincsenek, vájjon e családot illeti-e azon czímeres

(tán megersit) nemes levél, melyet Pruszkay István testvéreivel

András, János és Miklós szintén Pruszkai akkal II. Ferdi-

nánd királytól Bécsben 1634. maj. 10«én nyert, *) és mely nemes le-

vélben állítólag a Ribóssy család h megnemesítetett volna.

') Thewrewk J, Magyar nyelvkincsek.
ö

) Lak Dávidtól, Bus alagya. Sopron 1805.

*) Az eredeti czímeres nemes levél Bazin sz. kir. város levéltárában van.
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Pruszkay nev* család Zala vármegye nemes családai között is

él Fényes Elek Geograpkiája szerint

Pruszkai család czíraereül találjuk a következt is : a paizs kék

udvarában zöld téren magáa fa zöldéi, tele arany almákkal, melyekbél

egy hátulsó lábain ül arany medve két els lábával szedeget. A paizs

fölötti sisak koronájából ezüst egyszarvú emelkedik ki ; fölötte arany-

csiÜ&g., balról arany nap ragyog. S&>sz!adék jobbról aranyzöld
?
balról

araaykék. *)

3*iR€?ion C#&IÍMÍ« A ozímeres nemes levél szerzje Puckon
Mátyás, a ki Zólyom megyébl a Tkoiyféle zavarok alatt saját költ-

ségén I Leopold részén harcról t, miért is fleg Zólyom vármegye és

Besziercze város ajánlatára a maga és neje Kramer Anna és ettl való

leánya Dorottya, továbbá Puchon A n d r á s; {és ennek neje Cser-

fák Ev&) nvére Anna, és másik testvére Puchon János, ennek

neje Anna és gyermekeik Puchon ifj. J á n o s, György, András,
Anna, továbbá atyafiaik (fratrueles) Puchon István és György,
valamint Kramer Bálint és ennek neje Fassangh Dóra

,
gyermekeik

Krgmer ifj. Bálint és Dorottya részekre is elbbi polgári állapotukból

1687*beQ nemességre emeltetve, ozímeres nemes levelet nyert, mely

1688. febr. 24-én Zólyom várraegyében kihirdettetett

A család czímere leírásban és metszvényben is a Krámer család-

nál e munka VI. köt. 460—461. lapjain meglelhet.

Pucfeafinb család. Közlök Adolf 1647-ben (155. törv.

esikk) magyarországi indigenává válás ztatik.

Gróf Fuehaimb J á n o s-R udolf, Öít ó-F r i d r i k, és János-
Kristóf 1636-ban írattak a bonúsitoüak közé, t73. törv. ez.) és

1649-ben a 100. törv. ez. szerint az esküt letették.

SPtaefrer csalid, J á n o s-G y Ö r g y 1655-hen nyert horffiú-

sitást. (119, törv. ez.)

Pnchner család. Magyar nemességet nyert állítólag 1657-

beo. *) Közülök Antal. (ss. Selmec-zen 1779, nov. 11.) a katonai pá-

lyán szolgálván, tábornokságig ment, utóbb lovassági tábornagy és Er -

déiyben fóhadi kormányzó 1848-ban, midn Bem eüen harczolt Még
IS&ö-bm magyar báróságot nyert. i 84l-ben pedig Péchy Perencznek

az adománytól elállása után Baranya megyében fekv K ö b 1 é a y jó-

3
) Adatni, Scuía gentil. tomo IX.

*} \i Gotkai Almanach a bárók részére 1855. 444. és 1854. évfoly. hol több

olvasható í de melyet meg aem kaphattam.



szaggal, azonfelül az ugyanott fekv Bikái és Moróoz jószágokkal ado-

mányoztatoit. J
) Meghalt !852. deo. 28-án Bécsben.

Családját mutatja a következ táblázat:

Antal
tábornagy
Í1852.

(1. Stoiz Antónia f Í822.
2. gr. Salis Zizerz Lucretia,)

Leokádia Emil Acbiü Hannibál
*z. 1812. sz. 1813. f 1834. az. iS2L f 1843. szül. 1822.

f 1839. hadnagy fhadnagy cs. kir. k&pii.

1787-ben Puchner Jzsefa m. kir. kamaránál számvev tiszt
j

L e o p o 1 d, valószínleg Antal tábornoknak atyja, a beszterczei ka-

maránál ügyész.

Fucs család. Tuoz (vagy Putz) J á n o$ és Márk 1659-ben

magyar hazafíusitást nyertek* a
)

Czímerök négyfelé osztott paizs. az 2. és 4. arany udvarban de-

rékig barna bika (vagy bölény) látszik ; a 2. és 3-ik kék udvarban

zöld halmon fehér faragott kbl épített kút látható, fölötte arany vö-

dör függ barna ives színre alkalmazott caigagéprdl A paizs fölött bá-

rói korona, azon ismét koronás sisak, a melybl pánczélos sisakos vi-

téz nyúlik ki, sisakján kék, fehér, sárga tollal, jobb kezében holdas vég
lándzsát tartva. Fószladék mindkét oldalról aranykék. 3

)

i»utlelko család. Pudelko J ó z s e f-L iborius 1 797 -ben

L Ferencz királytól czímeres nemes levelet nyert.

Cziroere négyfelé osztott paizs, az 1. és 4-ik ezüst udvarban

zöld oroszlán ágaskodik, els lábaival valami virágot tartva; a % és

3-ik kék udvarban hármas halmot, ezüst horgony áll, rá keresztbe he-

lyezve í*"ó toll és kivont kard látszik. A paizs fölötti sisak koronájából

kék talárbáu «rany szegély fehér fels öltönyben koronás férfiú emel-

kedik ki. balkezével királyi pálczát, kinyújtott jobbkezével könyvet

tartva. Fószladék jobbról ezüstzöld, balról ezüstkék. *)

I*liJ csaHád* (Púji) Hunyad vármegyei régi család, mely—
mint Kvári röviden említi. —

»

I. Rákóczy György alatt egy bét nem-

zedékes származási táblát mutatott el. Tagjai közül többen megyei

hivatalokat viseltek, igy Elek, Dániel e jelen században.

Családfájából a következ nemzékrend ismeretes;

*) Fenti hírlap 1841, évi 18 szám
*) 1659. évi 133. törv. ez.

*) Adaxni, Scttta gentil. fcomo IX.
*3 Ugyan ott.
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Zsigmond
(Yáradi Bora)

Elek Som
(demsuai Lukács Róza) (d*m Lakáoe

Zsigmond Imi*.
(b. Bánffy lika)

Farkas)

£ családból szármasctak még Dániel volt honvéd százados,

meghalt 1855-beio, továbbá Mihály, Bál i a t, Ignáez és Jó zsef,

végre Sámuel, kinek neje Jiry Karolina.

g*uky család (Bizáki.) A bizáki Puky esalád székhelye Abauj

várhegye, egyébiránt kiterjedve van Borsod, Heves, Nógrád, Peat
J

,

Tori. a és Zempiin vármegyékbe is, mely megyék köz! többen bir-

tokos is.

A család eredete s teljes leszármazása elttem ismeretlen. Az

cídttem fekv adatok alapján emlékezetét csak a XVII. századig lehet

föjviöíiem. — 1670. tájban élt Fwky E rzs e, Kartyániné, kinek leánya

Hartyáni Bora 1 680-ban már f.zendi Fúló Miklós özvegye volt,

Ugyan ez id tájban (1690. körül) élt Puky Péter, kinek nejé-

ti Fejérpataky Annától leánya Éva, Szcntpétery Imre hitvese volt

Tán e Péternek fia A n d r á s is, kitl egy ág leszármazása következ

:

András
(Fay Kata)

András László
(Szemere Zsuzsi) ( 1. Darvas Anna
,

"--*"' -•-» 2. Szilassy Zsuzsa)
latra*

Széky Julianna)
r"-, ""»""" 1* 111 •• "

%

Zsigmond

í. Ferencz Kata v. A. 2-tól Zsófi, Maria U. Xjászló ?«•«??
17^2. nógrádi (Ján Jóas.) afeatgi r 3 * t

i\,\'mpéa alwpáí. ? ?
(Darvas Zsuzsi 1762.

+ 1805.)

Zsuzsa Ferenez
(Fáy Istiraa) f

Abauj megyében többen viseltek megyei hivatalt, András ott

volt 1770. táján alispán ; Lá ss 1 ó ugyanott ugyan az 1792-ben, a mi-

dn (és 1802-ben is) országgylési követ 1815-ben m. kir. helytartó-

sági tanácsos,

Ott találjuk az alispáni székben A u t alt 1840-ben, ki Á,-Méráu

kkott. József Abaujban volt 1847-ben fszolgabíró.
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A táblán álló LPerencz 1790. april. 20-tól Nógrád megyei

fjegyz, 1792. helyettesitett, 1792. jul. 5-éa megválasztott alispán*

Nem áiln&k a táblán s helyüket ott ki nem tudjuk mutatni a kö»

vetkezknek: Károlynak, az irónak, ki Pest megyében Gyömrn
született 1795. jun. 27-én; — Gábornak, ki Pest megyei Káván
birtokos, Márton nak, kinek 1841 ben neje Fáj Kata, és Simon*
nak, ki í 84 l-ben élt ; Teréznek Ab&iTynéaak, és F ra n oz is kának
Kóczán Józsefnének 1835-toL

A család czímere a peizs udvarában, — melynek színét nem tud-

juk — könyökl kar kivont kardot tartva; a paizs fölötti sisak koro-

nájáo szintén könyökl kar kivont kardot villogtat.

Fufa¥&C2$ €Ml&d. A ozímeres nemes levelet Pulavioza

(vagy Pulovioza) Pál nyerte 1760-ban M. Terézia királyaaszony-

ti. Czímere következ, a paízsi vizirányosan egy aranykék koczkás

pólya osztja kétfelé, a fels ezüst udvarban balfelé kúszó zöld kigyo

fölött egyfej fekete sas áll kitérjesztett szárnyakkal, karamaival a

kigyót tartva ; az alsó vörös udvarban hegyeikkei fölfelé három nyil

ÁVí. A paizs fölötti sisak koronáján két kiterjesztett fekete sasszárny

között pánczéíos kar könyököl, buzogányt tartva. Fo3zíadék jobbról

ezüstfekete, balról aranyvörös. *)

Pulay család. Komárom vármegyei nemes család. A czime*

res nemes levelet 2611 -ben nyerte. Közülük Andrásnak fía Mi-

hály 1765. dec. 6án Vas vármegyétl nyert nemesi bizonyítványét

Veszprém megyében Pápán 1767. íebr. 25 én kihirdetteti.

Pulay Ferencz, György, 03 János 179^-ben Árad me-

gyében hirdettetek ki nemességeket.

E családnév adatainkra nézve azért okoz határozatlanságot, mi-

vel Puli yai alakban is eláfordúlván, tagjaikat családi vérségük sze-

riét elkülöaözni bvebb adatok nélkül nem lehetséges.

9Pully&i €•&!<&<£> így találjuk irva nevét azon családnak, mely

nemességet 171 l-ben *}. Pullyai János által szerezve, I. József
vagy tán III. Károly királynak köszöni.

Czímere függlegesen háromfelé osztott paizs, a jobb oldali széls

vörös udvarban pán«zélos kar nyúlik be, arany kír. pálezát tartva, a*

középs kék udvarban arany oroszlán ágaskodik, kivont ka?dot tartva

;

a baloldali vörös udvarban kék mez kar fehér koszorút tart. A pai&g

*) Collect. herald, ars 21.

*) Ugyan ott T8k



fölötti sisak koronájából kettsfarkú oroszlán emelkedik ki, kivont kar-

dot tartva; kétfell két vörös zászló leng, a jobboldalin ketts kereszt,

a baloldalin félhold ragyog. Foszladék jobbról aranykék, balrói ezüst-

vörös. *}

Ugy látszik — noha Horányinál 2
) Pulai-nak iratik, hogy ezen

17 11 -ben megnemesített Já n os egy személy azzal, ki a „Szatmári

békessége féle emlékiratot írta, azt gr. Pálffy Jánosnénak gr. Czobor

Teréznek ajánlván ;

3
) és tán ugyan azon Pulay János is, ki 1730-

ban a nagy szombati kerületi táblának ülnöke volt.

Pulyay Ferencz 1774-ben a tiezáninneni ker; tábla ülnöke.

PitIszky cs&l&d. (Lubóczi és cselfalvi, báró és nemes.) Sá-

ros vármegyei birtokos nemes család.

Nemesi czímerök következ: a paiza bárom udvarra osztaíík, a

középs, mely gúla gyanánt a másik kett között nyúlik fel, kék ud-

varban, hármas zöld halom fölött három piros szlfürtöt mutat ; a két

oldalas vörös udvarban koronás ezüst griffek ágaskodnak, els lábaik-

kal mintegy a középs udvart tartva. A palzs fölötti sisak koronájából

szintén aranykoronás ezüst grif emelkedik ki, els jobb lábával zöld

leveles, piros szl fürtöt tartva, kétfell két elefánt örmény emelkedik

fal, a jobb oldali félig vörös, félig ezüst, a másik féíig két, féiig arany.

Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. 4
)

A nemesi ágból ismeretes Károly, kinek családja igy áü

:

Károly
(l.KubmyiN.

2 Fejérváry Apollónia)

1-töl László 2-tól Ferencz Apollónia

i «z. 1814. (Radvánszky
követ stb Gusztáv)
(Walther)

Ferencz szül Eperjesen 18Í4. sept* Í7~én ; Sáros vármegyé-

nek 1840-ben országgylési követe, 1848. eltt megvette Nógrád me-

gyében a gróf Forgáoh családtól a széosényi uradalmat, kitn szónok

és publioista, nem különben jeles iró (aestheticus és arehaeolog.) a m.

,
) Adatni, Scuta gentil. tomó IX.

4
) Horányi Memória Hung. I.

*) Em megvan kéziratban majd minden könyvtarban, igy a m. kír. egye-

tembe!*, a nemzeti múzeumban több példányban is. Egy szép, ujabb másolata a

gróf Fálffyak stomfai ágánál is Kiadását Szalay Lászlótól nyerjük a ,M. iör t.

emlékek" IV. kötetében.

•) Burgs tallér Collectio Insignium.
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akad. és Kisfaludy társaság tagja, 1848 ban Nógrád megyei képvisel
;

külügy-miniszteri titkár, utóbb a magyar kormánynak londoni követe-

mint ilyen a hazából menekülve külföldön ét.

A másik nemesi ágból való Cámue). ennek nejétl Spóner

Zsuzsannától fia I ra re, kinek Keozer Teréziától fia G e j z a.

Ugyancsak a nemesi ágból volt Mihály, ki 1827.aug. 3-án tett

végrendeletében, ha eltnt János nev fia el nem kerül, a Koller-

Gründier féle 5 bánya részét sógora Benigni Jánosivadékának Szón-

tagh Jánosnak, Györgynek és Lajosnak hagyományozta.

Pulszky Jakobina-Erzse a múlt század végén Meozner

György neje volt«

A Pulszky család e század elején birtokos Zemplin megyében is

Zomborban. *)

Pulszky Sándor 1847-ben a cs* kir. 52. számú gyalog ezred*

ben százados, 1849-ban a forradalmi hadseregnél ezredes.

A bárói ág alapítója cselfalvai Pulszky Dániel-Ferdinánd,
cs. kir, rnagy a táborkarijai, ki mint a'M. Terézia rend lovagja,

1799-ben báróságot nyert, *) és akkor czknere is megbvítetett, mely,

négyfelé osztott paizs , egy közép kisebb vérttel , melynek kék

udvarában hármas.zöldhalom felett három aranyfúrt szl függ; az 1.

arany udvar közepén egy arany lábmérték látható, fölötte két-, alatta

egy arany csillag, u 2-ik kék udvarban balról jobbra rézsútosan vonuló

folyam hullámzik és azon három dereglyén álló fahíd látszik, a 3-ik

kék udvarban térdig kiemelked vaspánczélos, sisakos vitéz jobb ke-

iében zöld koszorút, a balban koronát tartva; & 4-ik vörös udvarban

zöld téren nádas közepette z ugrik, szájában egy nádszálat tartva. A
paizson bárói korona fölött három koronás sisak áll, a jobb oldalin

ezüst félholdon kétfej fekete sas kiterjesztett szárnyakkal áll^ a kö

zépsbol arany g*if nyúlik fól, szájában arany szlfürtöket tartva,

kétfelöl elefánt ormány között, melyekbl a jobb oldali félig ezüst, fé-

lig vörös, a baloldali félig förös, félig ezüst ; végre a baloldali sisak

koronájából természetes szin oroszlán emelkedik ki, els lábait raga-

dozásra kinyújtva. Foszladék a középs sisak köri aranykék, a jobb

oldali köri aranyvörös, a baloldali körül ezüstvörös. A paizsot jobb-

ról telamon gyanánt minerva rzi jobb kezében dárdát, a balban arany-

*) Színeay C. Zeropliü, not top. 158.

*) Megér le, Ö«t. Ádeia lexicon 78.
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oroszlán fvel ellátott vértet tartva ; balról vadember áll, ágyékát zöld

koszorú fedi, hátáról vad br függ, vállán bot. f
)

Pultzter család, Trencsin vármegyében az 1768 évi ne-

mesi Összeírásokban a kiváltságosak sorában találjuk Pulszter Károly
cs. kir. fhadnagyot, Révfalun lakót : sem elbb sem utóbb ily ©salad-

ról ott említés sem j el. *)

Pumlor család. Pundor Simon 1716-ban III. Károly

király által emeltetett nemességre. Czímere a paizs égszín udvarában

zöld téren könyökl pánczélos kar, kivont kardot tartva ; fölötte jobb-

ról fél hold, balról arany csillag ragyog. A paizs fölötti sisak koroná-

ján két kiterjesztett fekete sasszárny között szintén pánozélos kar ki-

vont kardot markol. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. *)

Púpos család* Púpos János és Mibály 1728-ban apr.

21-én Veszprém vármegyében Pápán hirdettetek ki nemességüket.

Ptirgly osalatí. János és íiai János és György 1821

.

Arad megye nemesei közé Írattak. *) János 1844-beo Jószáshelyen

postás „de J ó s z á s'
4 írta magát,

Puraczny család. Szabolcs megye nemessége sorában em-

líti Fényes Elek Geographiájában.

Pusfcarifh c*a£4d. A czímeres nemes levelet Puskánth

F a r k a s kapta Bécsben 1627. febr. 12-én lí. Ferdinánd királytól, A
család — úgy látszik — Bihar vármegyében lakozott.

Puskás cuHlkú Gömör és Szabolcs megye nemessége sorá-

ban említetik. Tán ebbl eredt János, kinek nejéti Keeskeméthy Er-

zsébettl gyermekei Márk és Katalin Babarezyné,

Puskás esalád. {Diétái.) Csikszéki székely család, közölök

Jakab 1794-ben Gyergyószék assessora ; Alajos 18 1 5-ben ugyanott

assessor. F e r e a c z ugyanott 1 846-ban aljegyz

Pwsziényi család- Trencsin vármegyében Tuchánán szé-

kelt ily nev nemes család 1666-bao a nemesi összeírás szerint. *)

Pni&wsecx csal.4d. Trencsin vármegyében a nemesi össze*

írások szerint 1660-ban Trencsin városában székelt.

Puíeaíii család. Beházasodás útján jutott hazánkba. Báró

Puteani Ventízel nül vtite lengyeitóthi báró LeDgyel Kriszti-

') Atiami, Sauta gejrttíl. tomo. IX.

•) Szontagh XHau Jtözl,

•) Colleet. herald, nrc. 480.
4
) Arad megyei jegys&köjsyv 620. 82. alatt

") Szontagh Dán. közi. ez.
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nát, kivel a szigligeti uradalmat kapta Nevét sem a törvény-könyvben

az indigenák közt, sem a hazai mágnások sorában nem találjuk.

A család tagjai legnagyobb részben a katonai pályán szolgáltak.

Pattion család. (Báró) Puthon János bécai nagy keres-

ked 1778. oct. 15- én ausztriai báróságot nyert, *) i 797 ben dec. 9-én

magyarországi indigecatüstniyert, de ez törvénykönyvünkbe iktatva

nincs. Jelenleg is éld utódai részint bankzleti, részint katonai pályán

állanak, Trencsin megyében az 1790.— 1810. évi nemesi összeírásokban

nevök be van iktatva.

Czímerök négyrészre osztott p&izs, hanem a fels rész még kü-

lön kék udvart mutat két arany liliommal, az I. és 4. ezüst udvarban

vörös sárkány ül? a 2, es 3. vörös udvarban fehér vádász eb ágasko-

dik, nyakán aranyfekete örv van. A paizs fölött két sisak áll, a jobb

oldali koronáján a vörös sárkány ül, a baloldaliból arany liliomot tartó

fehér vadász eb (vizsla) emelkedik ki. Foszladék jobbról aranykék,

balról ezüst vörös. *)

Putnifc cnalad. Baranya vármegyében lakos nemes család.

A esimeres nemességet Putnik István kapta 1790 ben II. Leopold

királytól.

Czúsaere a paÍ2s kék udvarában zöld tér íblött fehér lovon ülö s

vágtató magyar vitéz, nyereg takarója vörös, nadrágja ibolyaszín,

Vsizmája sárga, dolmánya, prémes vörös kalpagja van, jobb kesével ki**

vont kardot, a ballal pedig fehér zászlót tart : a paizs fölötti sisak ko-

ronájából szintén a leírthoz mindenben hasonló vitéz emelkedik ki,

Foszladék jobbról arany vörös, balról aranykék, *)

Putnofcy család. (Putnoki.) Göraör vármegye legrégibb

esaUdai közül való. Már 1344-ben élt nemes Putnoki Miklósnak
fia László mester, ki a Széchy-eket welhenyei birtokának használa-

tától ekiltá. *) Lászlónak 3a volt Mihály 1381-ben Gömör várme-

gye táblabírája azon gylésen, melyen Gara Miklós nádor bizonyos

tolvajok, orgazdák ellen törvényt látott *)

1447-bea éltek János, Gáspár és László. G
)

*) Gotfc&i Áiaaaa&sh 1848. évre é§ I8S7.

•) é« *) Adami, Seot* gentíl tomo IX.

*) Fejér, Cod. dipl. tomo IX. voi 1. p. 266.

') Ugyan ott tomo IX. vol 7. pag. 429.

•) Lehocxky Stemra&t, II. 321. ho\ okét krtwsói éa kessalökftí k*fiiányck*
nak irja.
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1526-ban Putnoky Imrét Borsod vármegye fispánjává ne-

vezte ki János király. J
)

1530-ban Jakab Krakkóban tanult. *)

1673— 1876-ban Putnoky Ferencz Zemplin vármegye alis-

pánja, és 168] ben követe volt 8
)

Ugyan ez idtájban (1647 — 1693.) a család' Doboka vármegyé-

ben is birtokos volt.
4y

1663-bao Putnoky Péter, Bálint, Kata és Anna Hány
Péterrel és Klárával együtt Nógrád megyei Pstény pusztai ré-

szkét elzálogítják szécsényi Borbély Tamásnak és nejének Szabó

Annának ; nevezett Bálint 1686-ban a zálog kiváltást engedi Dienes

Annának.

A család ágazatnak Qgy töredékét képezi a következ táblázat

:

Putnoky Imre
(Somogyi Zsuzai)

László György Bora.
.A«.—_.

Ferencz. Róza Krisztina

(Vattay István) (Szül József)

1690-ben Putnoky Magdolna eladja Zemplin megyei Legé-

nye helység felét Barlog Istvánnak. 5
)

Zemplin megyében e század elején P. Pál örökösei bírnak Káz-

mérban.

Jelenleg a család, fleg Gömör és Abauj megyében székel, ez

utóbbiban Józsefi 840-ben számvev. 1 847-ben fadószed, János
aiadószed volt, laknak kásmárki birtokukban. Achilles ugyanott

1847-ben aiadószed.

Czimerök — egy 1663. évi pecsét Dyomat szerint — úgy látszik

horgony.

pcliler CSfciád. Báró Püchler J ó z s e f az 1792. évi or-

szággylésen honfiusííaioU. 6
)

Pimi&ftti esalád. Erdélyben Torda megyében Ádám az

1810 évi erdélyi országgylésre követ. Mózses jelenleg birtokos.

') Jaszay P. A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után 241. lap.

•) Regestr. bursae Craeoviensís p. 42.

») Szirmay C. Zemplin nöfc. Jiist. 234. 235. 243. 263. és 1081, 28 törv. c*.

*) Hodor, Doboka várm. 213. 695.

*) Szirmay, C, Zemplin not. top. 268.

•) 1792 : 22. törv. ex.
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Valószínleg eldáei közül való azon Püukösti Gergely, ki

1640. táján az erdélyi nagyobb kanczellária jegyzje volt. l
)

f*u»ky család. Közlök J á n o 3, elbb szkaíkái apát, 1637-

ben csanádi, 1644 ben nyitrai püspök, 1649-ben kalocsai érsek, egy-

szersmind a váczi püspökségnek administrátora, valamint 1651—55-

ti a gyri püspökségnek is helyettese. meghalt 1657-ben mint kalo-

csai érsek. )

Püspöky család. Püspöky Ferencz és Albert 1766-ban

Mária Terézia királyasszonytói nyerte czímeres nemes levelét. *} Czf-

xnere vízirányosan kétfelé oszlott paizs, a £e\s eztíst udvarban egyfeju

fekete sas emelkedik ki, kiterjesztett szárnyakkal : az alsó vörös udvar-

ban két oldalról két fehér galamb repül, közötiök egy gúla alakú osz-

tály emelkedik, melynek kék udvarában hármas zöld halmon három

szál arany búzakalász emelkedik fel. A paizs fölötti sisak koronájából

egy arany búzakalász nyúlik fel, mellette jobbról arany és kék, balról

vörös és fehér strucz tollak lengenek. Foszladék jobbról esiistfekete,

balról aranykék.

Püspök? család* Ennek nemesség szerzje Püspöky M í-

h ál y, ki 1787-ben Nagy-Váradon második bíróvá választatott; és a

szegények intézete pénztárnoka volt, valamint Yaradoo a görög és

oláh iskolák elsegéllje
;

polgári érdemeiért 1791. június 3-án II.

Leopold Lirálytól Majlandban keli czímeres nemes levéllel jutalmaz-

tatott, mely nejéti Kevery Annától származott Mihály, János,

József és Sándor fiaira és ezek utódaira is kiterjesztetett ; *) fiai

közül a két els Bihar megyénél rendszerinti esküdtséget viselt*

Czímere négyfelé osztott paizs, az 1. és 4-ik kék udvarban ell

és hátul toronynyal ellátott fehér templom, a 2\k arany udvarban vö-

rösmez kar könyökben meghajolva, és kivont kardot tartva, a 3-ik vö-

rös udvarban ezüst horgony látszik. A paizs fölötti sisak koronáján

szinten vörösmez kar könyököl, kivont kardot tartva, két kiterjesztett

fekete sasszárny között. Foszladék jobbról ezüstkék, balról arany-

vörös. *)

Pnspöky család. Az elbbiektl különböz család az, mely-

bl Püspöky Jakab 1631-ben Komárom megyei Egyházas-Szakülas

a
) Kallny, Székely nemzet 278.

*) Pray Hierarchia I. és II. kótet.

•) Cöilect herald, aro. 146.

•) B. Vay L. Némethivség $75. 878.

*) Adami, Scuta génül, tomo IX.
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helységre, a középthúri Thúry család magvaszakadtad nádori adq*

tnányt nyert. J
)

Püspöky nev család van Fényes Geograpbiája sxeriot Abauj és

és Zemplín vármegyében is; ez utóbbiban e század ekjén birtokos

Kázmér, Legyes-Bénye> Barancs, Magyar-Isép, Geresely, Nagy- és

Kis-Azar és Cselej helységben. *}

1720-ban Püspöky András s -a.-ujhelyi plébános, utóbb vo-

vadri ozámzetes püspök. 3
)

I*yb€r család* (Gyerkényi.) Komárom megyei család, mely

kiterjedt Fejér, Pozsony, Nógrád megyékbe is. Hagyomás szerint a né-

met birodalomból, az egykor úgy nevezett „imperiumu-ból eredt; már
a XV. században Magyarországon volt. Egy múlt századi adat szériát

Pyber Benedek 1481-ben Buda vár gondviselje voH,.esaládi érte-

sítés szerint Pyber Benedek 1484-ben Mátyás királytól kapta czt-

meres levelét és nemességét. Ugyan ekkor élt Pyber Bálint is, a ki

tán amannak testvére volt*

A XVII. században emelte fel leginkább a családot Pyber J á-

n os, ki sasván apátból 1592 ben esztergomi kanonok, majd ott nagy

prépost, 1611-ben pécsi, 1619-ben váradi, 1625-ben pedig egri püspök

és Heves megyei fispán lett és az volt haláláig 1634. évig ; ') kir.

tanácsos lett 16 í 2 ben, *)

Ennek testvérétl való unokái voltak Piber I. Ferenoz és II.

János; mindketten Pozsony megyében 1664-ben birtokosok, a mi-

dn is J á n o s a nemesi fölkelésre egy lovast állított és 9 for. 85 dé-

nárt fízetett. fl
) II. János magnóikul halt el, I. Ferenoz pedig

feleségül vévén derghi Somogyi Zsuzsannát, azzal a következd táblá-

zatot állitá

:

*) Fényes, Komárom vármegye 109. iap.

») Szirmay C. JZomplin noi. top. 116. 229. 231. 236. 247. 270. 179. 280.

•) Ugyanott not. top. p. 253.

*) Memória Basilicae Sírigón Jenáig p. 165.

*) Pray, Hierarchia I. 257.

) Kaprinai M«s. A- tomo XLI. pag. 154. liol es ál! : Ao. 1664. die 10. april-

abinolyto C. Posoo, Hmitatio facta ratíone conducendorum oertorum equitum.

Itt Procesau D. Georgii Eradi Judliura: D. Gábriel Somodi et Fraaciaouf
Hiber nihil: 6e alább D. loannes Biber equit. 1. fíor. 9. den 85.
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I. Ferencz
1964-1691.

(derghi Somogyi

László
svhniszi

ez. püipök

t 1719.

I, ístván
mh. 172©.

(Nadányí
Kata)

Anna
(d. Somogyi
Ferenc*)

Erzse
(Vattay Fer.)

fiThtván
1727.

Pozsony
t. sabiró

(Kondé
Kata)

MagdoiE*
(Baloghy
JállOS)

Klára
rnh. 1759.

(Bart*ko- ric8

Márton)

Jdxaef
1787.

nógrádi eliap.

<járd. Kovács
Teréz)

I

I . Benedek
1761. 1768.

nógrádi fÓszbiró

(Blasfcovieh

Rhenata)

Magdolna
(Sqaaríes

László)

Teréz
(KeJemen
Ádám)

Klára
(Tapolcsáayi

Miklós) i

-A—

Gáspár
insn/g. kapit.

fl7fif.

II. Fereucz
(üjlaky Erzae)

M>iwn-*— u j ui

Eleoaora
(Bittó

János)

Julianna
(Lehoczky
János)

s

IP

p
K
B
Q-
5
C2, w

II. Benedek Mihály
f 1823. Virtnen f 1836.

(disz. Horváth Bora (Gáai Teréz)

f 184Ö.) f
í

ZsóEa Magdolna
t 182a f 1849.

(Nedeczky (Bajcsy Ján.)
Ferencit)

3

** £

Cm

o

Ignácz
Komárom v. szbiró

1840-47.
(Flathy Hermina f 1880)

Mihály Gyula. Zsig- Fái. Dénes. Ignáea. Gáspár. IsabelU. Valéria. Her-
éskftdt mond. mine.
1861.

I. Ferencinek nejétl derghi Somogyi Zsuzsannától (ki utóbb

Dániel Petemé) gyermekei:

L á s z 1 ó számárai plébános, innen esztergami kanonok, sz. -ta-

mási prépost, lekéri apát s egyszersmind nagyszombati plébános 1704-

bea az érseki azék üressége alatt generális vicariua, utóbb Kerestély

érsek helyettese, meghalt 1729-bea J

)

Anna Somogyi Ferenczné,

£ r z s e Vattay Ferenczné ; és

Memória Basilieae Sirigonten. pag. 181*
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I. István, ki krösnadányi báró Nadányi Miklósuak leányát

vette ntil, meghalt 1727-ben. Gyermekei voltak : II. I s t v á nr I. Jó-

zsef, Magdolna Baloghy Jánoené, és Klára (mhalt 1 759-ben)

Baríakovics Mártonná. Ezek közül I, József 1730-ban Nógrád vár-

megye fszolgabírója, í7B7-ben alispánja volt; feleségéti járdánházi

Kovách Teréziától, ki mint özvegy még í 749-ben említetik, a táblán

látható hat leánya és egy fia : L Benedek maradt ; ez utóbbi 1761—
1763-bsn Nógrád vármegye f3zolgabirája volt. Neje Biaskovich Re-

náta meg 1798-ban is élt.

II. István 1727-ben Pozsony vármegye szoigabirája volt. Ne-

jétl pókateleki Kondé Katalintól négy gyermeke maradt : Gáspár,
ki 1745-ben a Pozsonyi bandériumnál kapitány volt, meghalt 1752-

ben ; II. Ferencz, Eleonóra Bittó Jánosné és Julianna Le-

hoczky Jánosáé.
II. Ferencznek nejétl Ujlaky Erzsébettl gyermekei ezek

:

Mihály meghalt magnélküi 1836-ban, neje Gáal Teréz volt. Zsó-

fia (mhalt 1820.) Nedeczky Ferencznek (f 1809.) neje, Magdolna
(f 1849.) Bajcsy Jánosáé (f 1809.) és II Benedek, ki mint tábla-

biró halt meg Komárom vármegyében Virtfaefl 1823. ootob. 18-án kora

65 évében. Ennek nejétl disznósi Horváthi Borbálától (t 1849.) fia

I g n á c z, ki 1840— 1847. körül Komárom vármegye szoigabirája volt.

í^eje nagypalugyai Piathy Hermin 1860-ban halt meg. Ettl kilencz

gyermeke közül Mihály 1861-ben Komárom megye választott rend-

szerinti esküdtje volt.

E családfa nem teljes, nem leljük azon Pyber A g o s t o t, ki

1792-ben magyar kir, testr volt; — József- A laj ost, ki 1806—
1825. körül a m. kir helytartóságnál a számvevi osztálynál hivatalos-

kodott, Pált, ki I. Lászlónak a sz.-máriai plébonosságban utóda

volt, 17 18-ban esztergám) kanonok, majd sz.-egyházi fe*peres és azent-

györgyi prépost lett, meghalt 1 736-ban ; *) végre nem találjuk a csa-

ládfán a család azon tagját, ki birtokáról Öregebb korában Vácz váro-

sába tévén lakását, ott késé 6reg korában, nyakán támadt guga követ-

keztében 1858. táján meghalt; kinek Antal és Gusztáv meghalt

ü&in kivül négy leánya maradt : Mária özvegy Lenhardné, Jozefa
hajadon. Teréz, és Janka Nedeczky Károíyné.

A osaiád czimere következ: a paizs fels osztályában kék udvar-

ban arany korona van, mögötte két liliomos bot van keresztbe helyezve
,

') Memória. Basilicae Strigoni«nöÍ3 pag. 165.
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a paízs közepét vörös udvar foglalja el, melybea teste egy részével hód
(biber) látható, a minta folyamot képz alsó osztályban úszik, els jobb

lábával ezüst keresztet tartva; a folyam alja hármas szikla emelkedik.

Á paizs fölötti sisak koronáján két szétfeszített sasszárny között, me-
lyek közül a jobb oldali félig vörös, félig ezüst, a másik félig arany,

féliqj kék, szintén ezüst kereszt emelkedik ki. Foszladék jobbról arany-

kék, balról ezüstvörös.

János a váradi püspök, egy^ 1619. évi peesétnyomaton e ezíraert

következ módosítással használá, a paizs alján hármas fehér halom lát-

szik, fölötte folyam hullámzik, abból a hód felálló helyzetben emel-

kedik fel, ezüst keresztet tartva. Á paizs fölötti sisak koronáján két

liliomos bot közt kereszt látszik. Tehát a paizsbeli korona, és a paizs

fölötti szárnyak nem voltak rajta.

A család eínevét „Gyerkén y"-ri irja.

Pyerker család (Fels-ri.) Egyike Vas vármegye azon

64 osaládainak, melyek 1582-ben Rudolf királytói Vas megyei Fels-
r helységre aj királyi adományt nyertek.

Czímerök négyfelé osztott paizs, az 1. és 4-ik ezüst udvarban

oroszlán ágaskodik, els jobb lábával kivont kardot villogtatva ; a 2. és

8-ik kék udvarban három három liliom látszik, fölül egy, alatta kett.

Legnevezetesebb tagja volt a családnak János-László, ki

egykor cziszterczi rend lilienfeldi apát, innen 1818-ban szepesi püs-

pök, 1821-ben velenczei pátriárka, 1827-ben egri érsek. val. bels titk.

tanácsos, a vas korona rend els osztályú lovagja, Heves megye fis-

pánja lett. Meghalt 1847. dec. 2-án. Eltemettetett a lilienfeldi apát-

ságban, építteté a nagyszer egri székes egyházat, stb. mint német
költ, hs költeményei által is nevét halhatatlanná.

Emlitend még Pyerker István kamarai tiszt, ki Vas megyé-

bl az ország alsó részébe származott, 1806-ban Kövércsen ellenr,

1810— 1815. Verseczen kamarai tisztartó, 1824. táján a temesi kincs-

tári igazgatóság ülnöke volt. Vas vármegyétl 1796. april. 5-én vévén

ki nemességérl bizonyítványt, azt 1813. évi jukus 31-én Krassó me-

gyében kihirdetteté. Tán ennek üa azon Pyerker István, ki 1825.

tn. kir. testr, 1846-ban a 19. számú magyar gyalog ezrednél száza-

dos volt.

Pytskey család. 1527-benéitPyskey Mihály Trenosin vár

várnagya, ki a nevezett megyei Livina Kamaruó és Chizich helység-

teli birtokrészeit eladta Mutnyánszky Györgynek.

33 «
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Pótlék a P betbeli családokhoz,

ff>ál családhoz a 20. lapon ?. sorhoz adandó, hogy And-
rás egri kanonok 20000 ft. alapitványt tett a kolosvári sz József nö-

veldére.

Továbbá valamelyik Pál család tagja János 1808-ban Arad

vármegyében hirdetteté ki nemességét 3
)

Pál család (Bóduld.) Székely család, melybl Fcrencz
1G6 l-ben Sepsi szék ülnöke volt. 2

) ^^
9>alaghy családhoz (21. lapon.) A kihalt Palaghy család

elnevel a Zemplin megyei Keresztúr pusztáról, mely N.-Géres mel-

lett fekszik. írta. 8
)

Palaghy László emlitetik 1492-ben is. *)

Egy nemzékrend szerint az 1620. táján élt Palaghi Istvánnak
Jánoky Borbálától gyermekei ; Miklós, István. Gáspár éa

Klára Bornemisza Ferenczné.

Zemplin megyében a berettÖ-uj falusi Palaghy család e század ele-

jén is él.
6
)

Palásthy csaIádhoz (21—32, lap) adhatjuk, hogy Ger-

gely, kit a táblázatokon nem találunk. 1693-ban Tököly Imrének ka-

rabélyos zászlótartója volt. 6
)

A 24. lapon a családfán álló 1650-ben élt P. Ferencznek
neje Poográez leány volt.

P. An ial 1827-ben Pozsony vármegye fóssoígabirája volt.

Plfty család- Zemplin vármegye ezímerleveles nemes családa,

birtokos e század elején Nagy és Kis-Rozvágyon. kol neve Pa 11a y-

nak iratik. 7
)

Pállfy csaiád (Erddu) Az 07, lapon 19. sorban bzen érte-

lemzavaró toll hiba : na nevezett herczeg" helyett teend „Pál ffy V.

János" Lengyelországba menekült. s
)

*) Megyei jegyzkönyv 868. szám alatt.

a)KáiUy Székely nemz. 275.

*) Szirroay C. Zerupl; n not. top. 91

.

4
) Ugyan ott 300.
5
j Ugyan ott 108-
a
) Eredet: okirat.

"^Szirmay C. Zerapliii not. top. 115. 329.

•) hted ez etbíei említve Palatiai E. Hungáriáé. Tyrnar. 1760. 2-rét 206.
lapon.
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IV. János (a 61, lapon) született 1690-ben, és a keresztségben

János-Antal-Foríuoatus-Adám-László nevet kapott, megkeresztelte-

tett VöröskDj mint a nagyszombati jesuiták házi naplója mutatja. *)

P&Hfy <*al Aíl (Tarcsafalvi) a 83. lapon említendk a kvet-
kez családtagok

:

Mózses udvarhelyszéki követ 1792-bf n.

• Sándor Alsó-Fejér megyei igtató 1815-ben, fia Sándor.
Ferencz Marosszékben árvaszéki biró 1815-ben.

József dulló biztos Udvarhelyszékben 1815— 1840-ben.

Zsigmond Alsó-Fejér megyében árvaszéki biró 1840-ben.

Károly Marosszékben számvev 1846-ban.

M i h á 1 y unitárius egyházi fgondnok Sz*-Keresztúron 1846.

Zsigmond ugyan az volt Marosszékben 1846-ban.

András kir kincstári irnok 1040-ben.

Dénesnek fia D i e n e s 1861-ben vetíe nül Szilvasi Idát.

A táblán látható Eleknek PálíFy Annától fia Elek udvarhely-

széki volt királybíró, meghalt néhány év eltt, testvére János, a volt

pesti nemzetgylési alelnök is meghalt 1862-ben.

Pálffy család Cgagyi) a 84. lapon. Éhez adhatjuk a kvet-

kezket :

Ferencz adóiró biztos Doboka vármegyében 1815. köri.

József igtató ugyanott 1846-ban

Zsigmond Udvarhelyszékben törvényszéki ülnök, s Sz.-Ke-

resztúron egyházi gondnok 1840-ben.

István udvarhelyszéki ülnök 1836-ban, 1840-ben ez vagy más

István ítélmesteri igtató,

József Kolos megyei irnok 1836-ban.

Mihály udvarhelyszéki dulló 1840-ben.

Domokos, ki a táblán áll, Hunyad megyei szolgabíró, honvéd

rnagy 1849-ben. Nejétl Naláczy Borbálától gyermekei Bertold,
Mária és Róza.

PálJfy család. PálíFy György és fia János Békés vár-

megyei Endrd község lakosai Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és

Magyarország részének ura által Kolosvárott 1625. nov. 22-én kelt ki-

váltság-levelében személyes érdemeik ée hséges szolgálatjok tekin-

f
) Lásd as egyetemi könyvtárban : Biarínm P, Ladislai Sennyey S. J. Re-

ctoria Tyrnaviensis. Ebben olvassuk : „1690. die 16. Octobria. Iviraus in Yereak
ad baptieandum infantem nncüus isrtius natom Coralti Icanni Pálifi. quem cgo

baptisavi : loanaem Antóniám Fortunatum Ádamuoi L&disiaam*

33*
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tétbe vételeért — mint különben is születés helykhez kötött szabadi -

téknál fogva már kiváltságosak, nemességökben ujolag megersí-

tettek.

Ezen eredeti kiváltság levél (melyrl a pecsét már leszakadt),

brhártyára írva 1811-ben Békés megyei vészti lakos Pálífi Mihály

birtokában volt, és bizonyítékul szolgált arra, hogy a nevezett megyei

Endrd községe — valamint összes, ugy egyes lakosai boldog emléke-

zet királyainktól nyert szép szabadalmakkal bírtak s nemesi joggal

élt minden ott született 9 megtelepedett lakosa, s a hely még a XVIF.'

században curialis nemes község volt. ')

Pálffy család. Ilynev nemes család Zala megyében PélfFy-

szeg nev helységben birtokos. a
)

Palla család. Czímeres nemességét György és István
testvér atyafiak nyerték 1647. június 15-én Bécsben III. Ferdinánd

királytól.

Czimerök : égszin kék paizs, melynek jobb oldali feis csúcsától

baloldali alsó szegletéig kétrészre osztott zöld vonalában, szájában

rókát tartó medve lépked.

E család egyik ivadéka Pál, a jászkerületbl Békés-Gyulára té v

vén át lakását, Heves megyétl saját szenélyére kiadott nemesi bizo-

nyítvány mellett 1837-ben s
) Békés megye n 'sínesei közé iktattatott;

meghalt 1861-ben Dobozon fiánál Frigyesnél, ki ott uradalmi tiszt.

Paloczy család, (a 94— 98. lapon) Mieltt okleveles adatok

után némely pótlásokat adnánk ezen kihalt történelmi családhoz, egy

szembeötl nagy sajtó hihát kell helyrehoznunk, mely a 97. lapon a

családfán történt, tudniillik Simonnak fia István kimaradt, mint

a szöveg is mutatja; a táblázaton álló Antal, Mihály és Kata
tehát nem Simonnak voltak gyermekei, hanem Istvánnak gyermekei,

és Simonnak unokái.

Adalékul pedig szolgáljanak a következk

:

A leieszi convent oklevelei szerint *) Palóczy Máténak fiai

1391-ben Péter, András statuáltatnak Leleszen.

Mátyás, Imre, Gryörgy szepesi prépost, és András
fia: Miklós statualtatnak 1417-ben Pányokban, 5

)

1
) Id. Mogyoróssy János közi. szerint

*) Fényes Geogr, szótár III. 188.

*) Megyei jegyzökönyv 2039. sz. a.

*) Kazinczy Gáb. közi. szerint.

s
) Leleszi Conv. Líttera P. XXXIII. és XXXVii



Falóikat - fotont &i<?

Mátyás 1418-ban Szabolcs, Abauj, Boraod fispánja, diósgyri

kapitány ; I na re aulae regalis miles.

1436-ben György esztergami érsek, Mátyás nádor. *)

Imre fia László.

Mátyás a : P é t e r, S i m o u, J á n o s.

1488, 1 ca r é t és I s t v á.a t Patak urait idézteté Ráskay Balázs.

István neje Perényi Erzse, a János leánya, gyermekei A n i a I
?

Mihály, Kata, *)

Palóezy Kata férje 1) Csabolyí Imre, kitl gyermekei Ferenez

és Imre , 2) Ráskay György (ettl gyermekei Mihály, Zsigmond
és I s t v á n *>

Palóezy Mihály 1526~ban fpohárnok volt *)

Pálcikái család máskép Palatkay, mint a 32. lapon áll ;
—

hozzá adandó, hogy Palotkay Jusztina Salánky Gáborné volt.

Pankd családkor a 107, lapon adandó, hogy Panka Ist-

ván 1584-ben Grömörben bir. b
)

Patkó csala«15loz 153. lapon adandó, hogy a Nógrád me-

gyei nemesi Összeírásban 1755-ben beiktatva vasnak Patkó Sándor
éj János.

Paa&kovfch CS&ládfaoz a l&l. lapon említeti Ferstios,

ki 1847-ben halt meg, 1831—42-ben GömSr vármegye hadi í adósze-

dje volt. Ennek atyja II. András már 1806-ban a pútnoki járás i&

szolgabirája volt. 6
)

PaitUkoez család, (Kápolnai.) A kihate családok sorában

említetik. 7
)

Pázmás%y családhoz & 174. lapon megetnliihetjtik, hogy

L Gáspár, kinek elneve ,,de PooráX? van írva, 1569 ben mint ki-

rályi ember említetik. *)

Pázom! család. Szabolcs vármegye kihalt esaláda, belle

Benedek 1447-ben aion megye követe volt s
>

») Leieszi Coav. rig. Statut. Litt'P. nro. 40.

l
) Ugyanott aufcb. Protfc. II. 1491. fol 40.

») Ugyanott Prot III. 1518. fol 245.

4
) Jászai P. A m. nemzet napjai a mohácsi vész urán 156.

5
) Magyar nyelvemlékek H. 806.

•) Kazinczy Fer. rtiunkái : kiadta); Bajza, Schedel. III. kot 113- XÍ4- hp
(II. oszt.)

f
j Lehoczky Steiaraat. II. 321.

8
) Horváth István. Vwboezy íst. emléke EL 317. Pomái, PanAss ne/ystt.

*) Kovácb M. G. Vea%ii Comíiiprum 238-63.



&18 P&shy. - Pekry.

A P a z o n y i nevet utóbb a C s e r es, és még utóbb az Elek.

família vette föl.

Pécliy családhoz a 182. lapon a táblázaton álló L ász ló-

ról megjegyezzük még, hogy 1838-ban már Szabolcs megye fszolga-

bírója, 1841 -ben már alispánja volt.

E r n e sz t, ki a 81. lapon áll, 179S«ban lett juris doctor a pesti

egyetemnél.

Péc»y esai4d. Ez valószínleg különböz a péch-ujfalusi

Pácby családtól, Tudtiüllik Péohy György, ki 1610-ben Nógrád vár-

megye szolgabirája volt, neje Kothon máskép Lázár Máté ugyanekkor

(1597-ben) nógrádi szolgabírónak leánya Zsuzsanna volt; ettl leány

ágon az Aranyi és Rákóczy családok származtak.

Péctfy e#al4d Ennek nemesség szerzje Pecsy Mátyás volt,

ki 1718-ban III. Károly királytól nyert ezíaaeres nemes levelet* J
)

Czímere a paizs kék udvarában sötétkék golyón álló szerencse

istenasszony, feje fölött piros fátyolt tartva, mely ágyékát is elfödi. A
paizs fölötti sisak koronájából két kiterjesztett fekete sasszárny között

hárem vörös struoztoll nyúlik fel, Poszíadék jobbról aranykék, bal-

ról ezüstvörös,

P€chni$»n csai&til Peehmann G y 6 r g y-L a j o s 1764-ben

magyar honfíusitást nyert. *)

Péezely easliwlliöz (a 191. lapon) megjegyezzük, hogy Pé-

ozeiy Klára 1680. táján Csicsery Péterné volt.

Péczely I ra r e putnoki ref. lelkész volt, ennek fia I. József
debreczeni tanár, tudós iró, szül. 1750-ben, *) Meghalt 1792. dec. 4-én.

Nejétl Varjas Katalintól gyermekei K 1 á ra és II. J ó z s e f ki R.- Ko-

máromban született 1789. dec. 25-és, hasonlóan debreczeni tanár és

jeles tudós író, meghalt 1849. májusban. 4
)

Péczely Pál 1841-ben Szabolcs vármegye fszolgabirája volt.

Pekr jr caaládhoz (199—202. lapon) pótlásul jegyezzük

,

hogy Pekry Lajosnak 1513-ban neje volt raszinyai Bocskay Erzse, és

4
) Oollect Wald. nro. 541.

*) 1764 : 47. törv. ez.

•) L Advocat Uj históriai dictionáriam Mindszenti Sámueltól. Pozaonv

1809. II. darab. 137- 140. 1. honnan a Tudományos gyjtemény 1823. X. kötet

89—92. lapjaim la átvétetett, és a hol mellékelt arczképe alatt születési éve tán

a metsz tévedésébl Í758 ra van téve.

*) M. Tudom, akadémiai almanach 1863. évre 261-268. lap.
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igy valószínleg Massovi Erzse (Báthori István özvegye) a második, és

Báthori Erzse a harmadik neje lehetett.

Lajos nvére volt Ilona Bradács Imrémé 1542-ben. 5

)

Szirmay Pekry Lászlót irja *) Rákóczy egy ezrede parancs-

nokának, valószínleg tévedésbl L r i n c z helyett.

Peresei Cftaládhos következ igazítások járulnak :

A 212. lapon II. táblán Júlia Petrásné helyett J u s z ti n a te-

end, a ki fiatal korában meghalt.

I. -Sándor neje nem Kajdácsy, — hanem Kajdoehy Erzse,

úgj lévén irva az armalisban.

Ugyan e táblán álló III. Istvánnak oda teend még másodikmeje

Péter Anna, kitl gyermekei : István, Benjámin és Ferenc z

A 213. lapon III. táblán álló It í g d á c z alá teend : 1809-ben

volonusok kapitánya ; hitvese M&rks (nem, Markt) Bora.

Ugyanott III. J ó z s e f a Sziegler Jozefa férje, 1850-ben Pé-

csett törvényszéki ülnök volt.

214, lapon 12. sorban Lábaf helyett olvasandó Láp a f.

215. lapon 4. sorban G.yurgyenits id, György helyett olva-

sandó „J u r a s s i n { l
id. György; — valamint a 21. sorban Kajdá-

csy helyett „K a j d o c h y."

A 216. lapon Perczel Józsefrl szála- adatokhoz pótolhatjuk,

hogy a czikói templomban, hol a család sírboltja van, az egyház köze-

pén egy márvány táblán következ fölirat olvasható

:

Spectabilis

ac

Generosi Domini

JOSEPHUS DE BONYHÁD
et

CATHARINA GÁL DE GYULA
sibi

et posteritati suae

posuerunt

Anno reparatae salutis

MDCCLXllI.
A 217. lapon 13. sorban 1837. helyett olv. 1834.

Ugyanott 14. sorban 1845. helyett olv. 1840.

Ugyanott 23. sorban S á s d i helyett olv. M ág öcsi.

s
) latvanffjr hitt. JÖ86-ki kiadás 1S5. lap.

*) Szirmay C. Zerapiín nct. hitt. 292.
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A 218. lapon 24. sorban említett Ádám 1800-ban a tolnai ne-

mes felkel seregnél másod lovaskapitány, — í 809-ben százados lo-

vas kapitány, s ugyan ezen esztendben alezredes.

A 22 J. lapon a 15, sorban álló Lászlóról az adatok össze van-

nak tévesztve egy másik Lászlóéval Tudniillik azon László, ki

a 224. lapon álló adatok szerint í846-ban a belovári c§. kir. növeidé-

bdl került ki, 1848—49-ben a forradalom részén harosoit, stb. II. íg«

nácznak Marka Borától való Ha volt, és ntlenül halt meg az irott

1854-ben j és ennélfogva e László a 2 IS, lapon a III. táblára helye*

znná6 IfL Ferencznek stb. testvériéül ; ellenben

azon László, ki a 212. lapon a II. táblán álló 1. Sándornak fia

volt, a bécsi mérnökkari akadémiában tanúit, 1848-ban a Reusz-Közs-

tricz huszár ezredben hadnagy ín, és 1 84 %-ben Olaszországban bar-

czoU az olasz forradalom ellen, gyengélked egészsége miatt 1850-ben

quietált, és most is él ; ennek neje Sárkftzy Lídia, kitl három gyer-

meke a II. táblán látható.

Ugyancsak a 22t. lapon álló Ií ígnácz 1809-ben a Baranya

megye részérl felállított lovas önkény tesek (Telítés) kapitánya volt;

és más semmi, a mi róla több ir?a van, az testvérére az utánna követ-

kez III, Józsefre tartozik, mert

ezen III J ó zseí volt 1809 ben Tolna vármegye részérl a ne-

mes felkelsereg másod kapitánya, 1813-ban Tolna megye szolgabi-

rája
}
1827-ben a porták rectiücatiója védett Békés megyének országos

összeírója; a forradalom után pedig 1850 -ben Pécsett megye törvény-

széki ülnök. Neje Sziegíer Jozefa stb.

A 225. lapon álló 189?. évi czímer leírásban kiigazítandó; hogy

a medve netn három rózsát, hanem cseresznye ágat tart.

I*©ire* esfclád&öl (a *3$. lapon) a Doboka megyében birto-

kolt Peres Sándornak neje volt Szalay Kata, ki harmadszor ment férj-

hez Erdélyi Györgyhöz.

Fermftrttmy e&nlkú, 1702-ben Doboka megyében M.-Kob-

Stfsön birt. A Korda családdal rokonságban volt. 5
)

JPerneszy család ;
(244. lapon) ebez egy bvebb, teljesebb

családfát adhatok, 2
) mint követkszik:

V) Hodor, Doboka. várni.

*) Ma. Muaaei nationalis fol. lat. no. 213. éa Bossányiféle aíaó-lLidvai per

270- 275. 295-298. lapok atb.



Peraeszy, 521

I. Imre
(enyingi Török Ilona ? )

Alik lós

1518.

Audrás. Fruzsina Egyed.
(CsÖmötkey f

János)

Miklós.

Zsófia 1 . István-

(ímrefc

Péter)
,

Kata
(Borján

Ferenez)

Anna
(Sibrik

Gáspár)

Véi*f. III. Imre. Orsolya
(Pétbe
Imre)

r~
András

alsó-iindvai

kapit. 1577.

(Brodarich
Kata)

I. Gábor. Erzse
' (Páíffy)

II. István

1584.

várhegyi
commextd.

Pál

Farkas
baboosai

kapit. 1558.

(Brodarich
Klára)

Zsófia

<Geready
Pál)

r*
Tál N.

(Mikalóczy
Miklós)

Erzse

(1. Keser János
2. Gálfi Jáaos

3. Szilvási Boldizsár)

Kata János
(Hagymáay Gábor) 1598.

György. Imre. László. Klára
(Kürthy István)

Ili. István. Anna Bofa.

IV. István

1671.

Judit
(Meszlényí
Benedek)

Fer«o#5
1635-47.

zalai s somogyi
alispán

János
Zala és Somogy
alispánja 16&Í.

Kata.

II. Ferenez.

Ferenez. Miklós. Julianna
(Talliáa

Gergely)

Jusztina
(Vukovich
Mihály)

Zsófia

(Csapódy
István)

E táblázaton I. Imrének, ki legalább 1480. táján élt, alig lehe-

tett neje enyingi Török Ilona, ki 1560. táján élhetett, s igy aligha nem
IX. Imre neje volt Török Ilona, mi valószínbb is.

Farkasról, Andrásról elvannak mondva adataink. Valamint Fe-

renoz és fia János Zala és Somogy megyék alispánjairól is.

í. Gábor, ki a táblázaton áll, valószínleg atyja azon a 24 5. lapon

említett Gábornak, ki Erdélyben 1607-ben nótáztatott, s kinek Surá-

nji Borbáláiéi fia Gábor, unokája Bora, Bav Ferenczné ia megem-
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Htve vannak. Valószínleg ezen legutóbbi Gábornak a volt azon

Zsigmond is, kirl a 245 lapon tétetett eraliíés, E Zsigmond még
Í718-ban élt.

IV. Istvánt I67í-ben Kazy mint buzgó katholíkust említi. ')

Hiányzik táblázatunkról azon Pemeszy Erzu, ki 1643-ban

Bakos István nejéül iratik

Persy családhoz a 546, lapon pótoljuk Persy knn&t, ki

í 687- ben Dry András neje veit.

Pétery család. Megnemesítésckor Borsod megyében lakott;

Pétery István Bécsben 16£L január 11-én kelt czíraeres nemes le-

vélben III. Ferdinánd király által nemesítetttt meg, és a czímeres

nemes levél 1652. évi július 9-én Borsod vármegyének "Ónodon tartott

kítegyülésén kihirdettetett.

Pétery Istvánnak egyik utóda Pétery másképpen Szarka M i-

íiáiy I776.april. 26-án vei*, ki Borsod vármegyétl nemesi bizonyít-

ványt, s azt Bars vármegyének Aranyos-Maróthon 1781. évi martius

6-án taréofct közgylésében hirdette ki.

P. Mihály, András, D á n I e 1 és ezeknek gyermekeik K á-

roly, Gedeon, D én i el, Lajos, ás József 1825, mart, 2ö-án

kaptak Bars vármegyétl nemességekrl bizonyítványt, melyet a He-

ves megyébe Mez-Túrra átköltözött Pétery András a maga és Ká-

roly fia nevében Heves vármegye eltt 1825. a«g. 29 -éa hirdettetett

ki, s vett ki arról bizonyítványt.

Nevezett A n d r á s Heves és Küls-Szolnok t. e. megyék es-

küdtje volt, fia Károly (szül. M.-Túroa IS! 9.) tanulói pályáját foly-

tonos kitn sikerrel végezve, valamint hasonló sikerrel 1841. június

18 án ügyvédi vizsgát tévén, 1850-ig a szépirodalmi pályán szép te-

hetséget s hivatást tanúsító történeti beszélyeivel és regényeivei sze-

repelt, azonban a forradalom után végkép elhallgatva
;
Pó pusztai

birtokára vonult, 1861-ben a meztúri kerület országgylési képvise*

lje volt a határozati párton.

A család czímere a paiss kék udvarában zöld téren jobbra for-

duló egyszarvú, mely a fels jobb*lábával keresztes aranyalmát tart.

A paizs fölötti sisak koronájából ugyanaz emelkedik ki.

A család bvebb történetérl szóló oklevelek a Bars megyei ága-

zatnál vannak.

Petey C»alád, 1569-ben élt Petey Imre. *)

MKasyHistR.H.ni.108.
*) Sz.-beaedeki Conveat. Fasc 16. a're. 25.
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Pelher család, (Monosbéli.) A régi családok sorában említi

Lehoczky. ]
)

Peíyk© család, (vagy Petkó,), mely Bobothról irja elónevét,

és a 285. lapon említetik, a következ" adalékkal bóvl : A d á m, ki a

286. lap szerint 1768-ben Drietomán lakott, Nyitra vármegye fószol-

gabirája volt, egyik fia J á n o s szintén szolgabíró volt,

Ádám utódai igy állnak :

Ádám
nyitra i szolgabíró

(Mikóvényi Magdolna)

Ádám. János Pál. Mihály. Magdolna' Anna
alszbiró (Sándor Jó*§.) (Hahóthy

Ferenez)
I

» . .»y\— ,i i .n i., n i . ii i. i«|

Ádám. Eleonóra. Mária.

Petneházy családhoz (a 274. lapon adhatjuk, hogy Pet-

ii eházy Jakab és Miklós Í4l8-ban Szatmár megyében Szamos-

Korogy helység negyedrészét királyi adományban kapták. *)

1478-ban Petneházy János és Miklós Ders, Hodász és Iklód

helységben nyertek részt adományban. 8
)

1587-ben Petneházy Péter nek neje Makray Borbála Rohod

és Papos helységben kap részt adományban. *)

Petra* család, '<& 276 lapon állók egyike 1825-ben Békés

megyében kihirdetteté nemességét, de azoa megyében már a kihaltak

között áll.

Petrichevich család, (Radnóczi.) Petrichevich Miklós-
nak 1547-ben neje volt Csaholy Katalin. 5

). (Láid Horváth csaUhJX

Petroczy családhoz (a 279, lapon) adandó, hogy Nógrád

;
megyében az 1755. évi nemesi Összeírásban eléfordúl Petroczy Ist-

ván, azután Petróozy Pál megyei fbiztos, testvéreivel Ferenbz-
ezel és Lászlóval.

Petry család Hajdan Szatmár vármegyében birtokos, neve-

zetesen 1367-ben Petry Miklósnak fia bir Dobrács-Apáthibán, 1543-

ban Petry T a ra á s Vitkán és Kis-Kolcson kapott királyi adományt

tóbbed magával. 6
)

Stemmat I. 321,

*) Szirmay, Szatmár várm. II. 191.

•) Ugyan ott S2. 86. 89.

*) Ugyan ott 91. és 103.

*) Ugyan ott 81. 105. 111.

•) Ugyan ott 96. 189. 192.
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Fi ke* Cfiölad. Zemplériy vármegye czímerleveles nemes esa-

láda; J
) Birtokos e század elején Izbugya-Zbojnán. %

)

Piry család. (Közép-Piri) a 301—303. lapon közlött héza-

gos eléadáshoz most pótlásul és teljes kiegészítés! egy teljesebb csa-

ládfát és ebez némi adatokat nyervén a család egyik tagjától, ezek

szerint a családfa leány ágon a 14-ík, fiágon pedig a 15-ik századtól

kezdve következ nemzékrendet tüntet fel

:

Jakab
de Khecsk

Jáno« 1350.

('neje JSér>yey

Jakab leánya)

Dorottya 1367.

(férje Jensuel
Jgn= Jakab fia)

Borbála
(Ebsczki Domíniksé)

Áí.áráa

L'iczía Bora
(Füzesi Benedek) (Pyri N. neje)

I

Anta! Liziló Jtnoe

Pyri 1470. 1436. 1483.

GáborA15M.
Demeter 1573?

-)

Lrinci Márton.
159S.

Pyri I. /stván

nsi. ieao.

(küllai Kiss

Anna)

György 1654. Kai*. Rnac Fanná J«dü Maria Duna.

(Zölley Kata) (Teresy (Romhánvi (Sáníha (Gyalog (Szabó
r-—*—-*—

» Mihály) máskép Kise Ittvénné Márton) János)
Folyt ^Uv.lt/ipon. n<,je) Gyarmaton)

*) Szirmay C. Zenaplin aoi. Uist. 116.

f
) Ugyan ott 391
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György 1654. ki az elbbi lapon.

(Zöliey Kara)

II. István Erzse Panna
szül. 1681. (Bartók (Droppa

(1 . nyéki Zsigmondi N . Isi v.) Mátyás)
2. Kautsik Mária)

Illona f
(Dobos József

Nyéken)

Mária
(Rády György

Csépán)

III. István

(Tarcsányi Kata)
Ferencz

Boldizsár. Mária
(Laczkó)

György. János Kata
t

|

(Nagy György)

r- *- ;
'

Sándor
i

"
1

Ignácz 1836.

Somogyban
(Domaniczky
% Krisztina)

Ferenoz. Bora. Mária
(Díványi

Gábor)

Sándor
(Mérey Ida)

IV. István Teréz Eva
(Rákóczy Anna) (Csernyus NO (Latkóczy)

I

Márton
(Divéky
Bora)

Antal Ferencz* Anna Kata
1818. f (Zaary (Balogh

f János) András)

László
szül. 1760. jun. 17.

Nógrád megyei biztos

(Benedek Julianna)

Mária
(Laczkó N.)

Anna
(Laczkó N.)

József
(Paczolai Márta)
r "" — A

' " "
'"'i

Amália
sz. 1836. mart 7.

János
szül. 1812.

nógrádi szbiró

(RakóvszW Amália-M .

)

Etelka Sándor
szül. 1851. szül. 1863.
dec. 12. octob. 19.

A család Hont megyei Közé p-P í r* helységrl írja elnevét.

Mint a táblázatról látjuk, Gágon a nemzékrendét a XV. századon túl

inni nemzetségi okmányok elveszte miatt nem lehet. 1476. év eltt a

Piry család egy tagja a régi, ma már kihalt ebeczki Ebeczky családból

vévén feleséget : Ebeczky Borbálát, ettl kezdve mostanáig szakadat-

lanul foly le nemzékrendé ; és e házasság utján Nógrád megyei Ebeczk

helységbe is birtokos lo, mely birtok részében a család máig is benn ül

Azon adatokon kívül, melyeket a családról a maga helyén meg-
említettünk, fleg birtokviszonyokra nézve, csupán a szentbenedeki

convent levéltára nyomán a következket lehet még ide iktatnunk:

1474-ben Pyri B e r t a 1 a n tanuvallatást tétetett elfoglalt cu-

riája, 8 telke, fél malma, ós Hont megyei Alsó-Zseraber helységbeU

birtokrészt illet okmányok elvétele iránt Disznósi László, Darási
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Simon és Kata> és Sembery Miklós ellen. *) Ugy&n e Bertalan A.-

Zsembcren fekv nyoloz telkét 25 fban elzálogitja Haraszthy Ferencz-

nek ós VajdafFy Zsigmondnak. 2
)

1497-ben szintén Píry Bertalannak (Gergely fiának) Hont

megyei Közép-Pír. Darás és Aisó-Zsember helységben birtokrészei lezá-

roltatnak Piry László és Lázár részére; 3
) 1 51 í-ben nevezett Ber-

talan Nógrád megyei Kelecsény helységbeli részét elakarván adni,

kürtösi Zárka Mátyás fiát Pált meginteti. *) 1517-ben Alsó-Zseraber-

ben 13 lelkét 800 fban elzálogitja vejének Dersenyey Mátyásnak. ft

J

1523-ban pedig Beríalau Berzseny e helységre II, Lajos királytól ado-

mányt kap;

E Bertalan nincs a családfán-

1480-ban kiskálnai Píry Ambrus és neje Ilona Bars megyei

Marosfaívi helységbeli rétjök elfoglalása végett tanúvallatást téte-

tett. c
)

1483-ban Kozép-Píry Jánosnak íía T a ni á s Hont megyei Kia-

Tesíér máskép Patkósfalva pusztájának elfoglalása miatt Tbeszeri Pé-

ter ellen tanuvallatást intéztet. 7
)

1492-ben Píry Lászlónak fia volt Gábor, mint ez Csehi

helység iránt kelt oklevélbl kiviláglik. 8
)

1503-ban közép pír i Píry Tamás Zólyom megyei Baozúr hely-

ségbeli euriába és birtokrészbe beiktattatik. 9
)

1506-ban Píry Tamás és Gergelynek fia György ellentmon-

danak Henzefíy István beiktatásának Bars megyei Loth helységre

nézve. 10
)

1510-ben Píry Tamás Bars megyei Dereszlény, Nagy-Endréd,

Várad és Nagy-Túr helységben elfoglalt földek miatt tiltakozik Hol-

lósy Mátyás ellen. ,J
)

*) Sz.-benedeki Convent Faso.. 19, nro, 20.

*) Ugyanott fasc. 24. fasc. 40.

•) Ugyanott prot. A. p. 110.

4
) Ugyanott prot. A, p. 106

5
) Ugyanott fasc. 1. nro. 21.

•) Ugyanott fasc. 47, nro
v
42.

7
) Ugyanott fasc, 17 nro. 30.

8
) Ugyanott prot. A. pag. 230.

•) Ugyanott fasc. 5. nro. 10. et fasc. 6.

10
) Ugyanott fasc. 3. nro. 33.

u
) Ugyanott capsa. B. nro. 8.



Pfry. ajfcf

1527-ben élt cndrédi Píry Péter J
) 1521-ben Piry Tamásnak

fia P é t e r Baczúrfalva felét elzálogítja Hány Mátyásnak 80 ftban. a
>

Ugyan e Péter még 1515-ben Batorow helységben 10 telkét elzálo-

gítja Zólyom városának 32 ftban. 3
)

í 53 í -ben Píry Tamásnak íia Benedek tiltakozik Hányi Má-

tyás ellen a Baczur helységbeli birtok átvétele végett, melyet az Piry

Pétertl vett. ft

)

1550-ben deresdény? Píry Benedek, nvérének fiával Névery

Mátyással Bars megyei Dereszlény helységbeli curiája harmadrészét

Örökösen bevallja Litassy Istvánnak. b
)

1 55 l-ben berzencze; Píry Lrincinek Berzenezen háza és

szellje, valamint szllsi szlloje iránt is Várdai Pál érsek kiváltság-

levelét I. Ferdinánd király megersíti. •)

1551-ben Píry Zsi gmond sághi prépost becsületsértési per-

ben Borsányi Miklóst hadi törvény elé idézte.
7
)

1558-ban Píry László és Mihály tanúbizonyságokkal ki-

mutatják, hogy házok mindig szabados volt Bar3 megyei Szlls hely-

ségbeli szllójkkel együtt. s
)

1567-ben Píry Istvánnak fia B e n e d e k és leánya Margit,
valamint Píry Györgynek leánya Anasztázia Fazekas Tamásné

Hont megyében fekv Szalatnya helységbeli curiájokat és szHÓjöket

30 ftban örökösen bevallják Csúti Gáspárnak. ö
)

1573-ban Píry Demeter rétjét elzálogitá. 10
)

158ö-ban berzenczei Píry Lrincznek fia I m r e, ennek gyerme-

kei M i k 1 ó s és Orsolya. i 2
)

1582-ben Píry J a n os és Karnper Ferencz tisztán beiktattat-

nak Nógrád megyei Ápáczafalva egész puszta és Dereske (Tereske)

mezváros birtokába. 12
) (1744. no v. ll-én Píry János magvasza-

') 3*€öt^ü«e«l«kl Conv. fasc. 84. sro. 4.

2
) U« o. proioc. vetus p. 6$.

•)ü. p. prot. Q. p!ig. 277.

*) U* o, prot C. pag. 61.

s
) U. o, prot B, p, 194.

•J U. o prot. D. p. 25.

*) U. o. fasc. 71. nro 19.

8
) U. o. faae. 114. nro, 2.

f
) U. Oy fftsc. 5 nro. 8.

*OTJ. o, prot. B. pag. 442.

*») ü. o. prot. F. p 5

") ü. o. prot. F, p. 365.
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kadtán Baross Antal, Pál, László Teresken és Ápáozafalván beiktat-

tatnak. -')

1598-ban élt Tíry L 6 r i n c z, kinek testvére Márton volt.

1614-ben Píry Péter Pi'ry Mártonnak nevében is ellentmond

Hont megyében Dalmad helységnek Bajkay Tamás részére Daimady

Pál által tett bevallásnak. 2
)

1659— 1662-ben élt Píry György. 3
)

1701-ben Píry György megersítetik Bars megyei Berzenczén

egy telek és Szllsön két szollft iránt hajdan Piry Lrincz által nyert

két rendbeli adornányzásban. *)

1711-ben élt Píry Peren ez.

1727-ben Píry György' magvaszakadtán Smidek Ferenoz Zó-

lyom megyei egész Baczúr helységben beiktattatik, ellentmondván

Serabery János. &
)

1735-ben oklevélben említetnek Píry Jakabnak fiai György,
Márton, József, János, Jakab, Györgynek fiai J á n o s és J ó

a s e f, Mátyásnak gyermekei János és Erzsébet. fl

J

1738-ban Píry István ellent mond több társával Blaskovics

József beiktatásának Ebeczken. 7
)

1739-ben ugyan az több érdek társával ugyan Ebeczken Tihanyi

István beiktatásának is ellentmondtak, 8
) ezután 1749-ben Tihanyi

Istvánnal megegyeztek az ellentmondók. e
)

1741-ben Píry Péter magvaszakadtán Baczúr helységben beik-

tattatik Duchon János. 10
)

1747-ben Píry György fiát Györgyöt meghatalmazottjá-

nak vallja. ai
)

1 754-ben Píry János, továbbá György, Márton, Józsei,

ifj. János, Jakab, és Sunavszky Erzse, Píry József özvegye , mint

fiának Píry Jánosnak gyámatyja; úgy szintén Györgynek fia

György, Józsefnek fia J á n o s és Györgynek fia J á a o s ellentmond-

') Sz.~benedeki Convent prot. Fe p. 265

*) U. o. protoc. LL. pag. 92. nro. 65.

8
) U. o. fasc. 66. aro. 3. ifcem. fasc. 66'. nro. 4.

*) U. o. capsa. Gr. fasc. 5. nro. 11.

5
) U. o. capsa. H. fasc. 8. nro. 16.

•) ü. o. fasc. 153. nro. 54.
7
) U. o. capsa H. fasc. 7. nro. 8.

*) U. o. capsa H. fasc, 4. nro. 12.

*) U. o. protoc. DD pag 61.

l0
) U. o. capsa H. fasc. 2. nro. 7.

M
) U. o. prot. CC. p. 3W.



Padgortcsáity. — Pohár*!y> §£9

tak Daxner György beiktatásának Bars megyei Berzenoze helységben

curialis birtokrészekbe, !
) 1760-ban az ellentmondók megegyeztek. *)

Áz eddig ©leadottakból kitnik, hogy a családnak több ága is

volt, melyeknek tagjai nem állanak a családfán ; s melyek az si pre-

dikátumtói elüt, más birtokaikról vett elnévvel éltek.

Nincs a családfán azon Fíry Sebestyén sem, kinek a M i-

hály 1802-ben élt. 8
)

A táblázaton áiió utolsó nemzedékekre vonatkozólag meg keli

jegyeznem, hogy László (szül 1760. jun. 27.) Nógrád megyének 35

évig volt biztosa ^ egyszersmind rendszerinti esküdtje, fia János (szül.

1812. oot. 26.) 14 évig rendsz. esküdtje, utóbb alszoígabirája> ugyan

az 1861-ben.

Podgorfcsány család. Pcdgoricsáuy György 1713-baa

nyerte czímeres nemes levelét •)

Czímere vízirányosan kétfelé osztott paizs, az alsó ezüst udvar-

ban zöld téren kettsfarkú oroszlán fekszik, a fels kék udvarban agy-

fej fekete sas kiterjesztett szárnyakkal látható. A paizs fölötti sisak

koronáján három nagyobb és két kisebb vörös toronycsúcs emelkedik

ki. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról aranykék. *)

Podhorányl családból (327. lapon) Zsigmond-Ig-
nácz a Tiszán inneni kerületi tábla jegyzje volt 1760. körül.

Podhorszky családba! (327, lap) Podhorszky Miklós
1780. táján élt, neje Plathy Éva volt.

László 1833—35. körül Hont megyei alszolgabiró, 1836—39.

körül fügyész, lak, Honiban, tán ennek a Eduárd 1845—4? ben

rendszerinti esküdt.

Miklósnak nejétl Ugronovics leánytól teá.nj% Erzsébet
Baros Ádámné volt.

Podltraszky családhoz (329. lapon adandó P. István,
ki 1760-ban a ra. kir. udv. kamaránál tanácsos volt.

Podiiragy**? családból (331. lapon) említend P. János
1826-ban Nógrád megyében Jobbágyi helység plébánosa

Poftárdy család, (máskép Horváth.) A czímeres nemes le-

*) Sz.-beaedeki Co&veni H. fása. 3. nro. 19.

*) Ugyanott f*«c. 155. aro. 49.

•) Proteool. C. Néograd anai 1802,

•) Coliect taráid, nro, 663.
s
) Adami Sot&ta gentfi. tomo X.

34
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velet Pobárdy raáskép Horváth János kapta III. Ferdinánd király-

tól í 846. öov, 14. Pozsonyban. J
)

PíSteay család. Kváry szerint már a kihaltak közé soro-

zandó. *)

Pókay család Abauj vármegyétl 1631. évi octob. !5-én nyert

nemest bizonyítványt, mely eredetben Gyr megye levéltárában

riztetik.

Polg&ri cseiád. (Zilahi.) Közutak Sándor Zilah város f-
jegyzje ! 848-ig, Lajos elbbi megyei fügyész, utóbb Ziíah város

polgármestere, 1861-ben Közép Szolnok megyei alispán,

$>&!!& t?sai&d. (Várad i.) Erdély kihalt osaláda 3
)

Folyák csalid. (Szent-Annái.) Marosszéki székely család
;

s*ent&nnai Polyák Ferencznek fia János és nevezett Fsrencznek

testvére Miklós 1583- jun. 7-én marosszéki jószágaikról uj adomány-

levelet nyertek, és azon székben tisztségeket viseliek. 4
)

Polyakfalvi család. Közlök Péter 1505-ben székbiró

Udvarhelyen. *)

f&óst^a esal&d Közlök Mihály Marosszékben fkapitány

1409-ben. 6
)

Pon^raez osaiád. (Nagy-mihályi.) A 447—45Í. lapon álló

ismertetés némi bvülést nyert a következ — okmányokból merített

— adatok által

:

1 575-ben él Já nos, (a táblán II. Pongrácz fia.)

í59Ö ben D é n e3 ungi alispán, (a táblán II Dienes.)

1606 ban György ,(nincs a táblán)

IL Dénes fiai (a tábián csak egy van nevezve) következk

:

1. L ás zló, ki egy, 1625. aprii. 25-én keit oklevélben igy irja

magát . „Én Pongrácz N a g y m í k á 1 v , L á s z I ó " Nejétl a

tábla szerint mint els nejétl) fiai ; László és Ádám
2. Farkas, ennek leányai Sára 1619-ben Yekey Ambrus, —

1629 ben Balogh Ferencz hitvese j Fruzsina Bogdányi Lászlóné és

N. Boronkavné.

') Gyr megye levéltárában van az eredeti.

*} Kovád, Erdély nev. családai 271.
a
) Ugyan ott.

*) Káliay, Székely ceou. 278.
3
) ugyan ott 278.

a
) Ugyan ott 277.

"*) Kazinczy G. közi.
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3 H e l e d e k, ennek leánya Zsófia 1607-ben Tybayné.

4. Gothárd, kihalt.

Lásrló (Lászlónak Bánfíy Katától fla) fetesegí bírta sóvári

Sóos Zsuzsannát, ki még 1692-ben élt; ettl fiai a) Ádám, ennek két

neje (a tábla szerint három) els E&dönffy Bora, ettl fia János, a má-
sodik Fáy Zsófia, ettl leánya Kata Gyürky Ádámné.

Zsófia 1666-ban Eödnfíy László özvegye; a tábla szerint els
férje Tibay Lászlón é. *)

1 8 1 v á n nincs a táblán) 1669-ben neje Sándor Zsófia.
1688-ban Györgynek (lásd a 451. lapon) neje szilvás-ujfaluai

Ujfalusi Éva.

1690-ben J án os (Ádám följebb emiitett fia) neje volt széki

Teleki Judit, ettl Éva Tussay Jánosnó.

1739-ben Kata Fekete Jánosné, de magvaszakadt

Popp család. (Bukoveezi ) Krassó megyei család, hol Bukó-

váecz helységnek most is birtokosa. Popp Károly 1830. évi mart.

12«én nyert Bukovecz helységre királyi adományt és azt 1832. évi oet

2-án Krassó megye közgylésén kihirdetteté.

Poroszlay család. Zemplin vármegyének is czímerleveles

nemes családai közé tartozik. *)

Porteleky család. Szatmár vármegyei kihalt nemes csa-

lád. »)

Porubszky családból (458. lapon) Ignácz 1787-ben a

kir. kincstárnál a bazini bánya törvényszék ülnöke.

F e r e n c z n e k 1 750. táján neje Pottornyay Krisztina volt.

Possay családhoz (465. lapon) Possay Zsigmond 1699-

ben Szatmár megyei Ny ír-Vasváriban részbirtokot kap királyi ado-

mányban, 1614-ben pedig Báthort István végrendéleténél fogva Ecse-

den, és Gobon egy egy nemes ülést (sessio) kap. *)

Pousa család. Doboka vármegyei kihalt család, eredeztetik

a Bogát-Radván nembl. Egyik tudós irónk *) elészámolja azon Pou-

8 á k a t is, ki e kereszt nevet még a család nevek állandósítása eltt

') E szerint a táblán álló Zsigmondnak fia Benedek azonos itt a H. Dé-

nesnek fiával említett Benedekkel.

*) SzirmayC. Zemplin. not. top. 216.

') Szirroay, Szatmár vánn. II.

*) Ugyan ott II. 64.70 140.

*) Hodor, Doboka vármegye 211-213.

&4*
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viselek. 1409-ben élt Pousa Kristóf, kinek neje Maeskásy Zsófi*

volt. Nevét Doboka megye egy faluja fenntartja.

Prentich család. Nemessége Békés megyében 1752-ben van

kihirdetve. ')

Prcpostváry családból (477—478.) Sára Alagby Fe-

renczné volt 1635. eltt.

Pribis család. (480. lap.) Békés megyében is kihirdettet

nemességet 1809-ben.

Priefzol család. (Trombitás) Prietzol máskép Trombitás

G y c" r g y, és általa testvérei Mihály, János és Márton 1662.

sept 14-én I. Leopold királytól kaptak ozímeres nemes levelet.

1755-ben Prietzol Gergely Nógrád megyében mint jövevény,

fiával Andrással a föijebbi nemes levél alapján igazolta nemessé-

g*. *>

Prfska család. A nemesség szerzje Priska Bálint, ki

a czímeres nemes levelet 1649 ben a Be 8 z e stb. családdal (Iáid ezt),

együtt kapta. A családnak lakhelye Nógrád vármegye.

1 734-ben Priska Mihály, János és György igazolák

Nógrád megye eltt nemességeket.

1755-ben a nemesi lajstromban idsb Albert és György az

armalisták sorában álltak.

Putnoky családból volt Tomory Pálnak, utóbb kalocsai

érseknek is jegyese, kinek az egybekelés eltt történt halála. 3
)

Püspöki család. (Nagy-enyedi ) Erdély kihalt családai kö-

zött említetik. *)

*) Megyei jegyzkönyv.
*) Protocoi. G. Neograd anni 1755.

•) Budai Ézsaiás M. orsz. kist. I. 270. lap

•) Kvári, Erdély ncv. csal. 271

.



iluarfenf eaatódl Quarient Kristóf és Ottó József
17 15-ben magyar bonfiúsítást nyertek. *)

Qlteck család. Queok Keresztéig 1740. évi aogmtua-

ban Mária Terézia királyasszonytói nyerte a czímeres nemes levelet. *}

Czímere négyfelé osztott paizs, a» 1. kék udvarban egy kis só-

lyom repül, prédát keresleg ; a 4. kék udvarban fehér sziklák kzl
ugró helyzetben kszáli zerge emelkedik fel; a 2. éa 3-ik vörös udvar,

a felsben zöld borostyány koszorú van, az alsó (3. udvarból) egy hor-

gony nyúlik rézsútosan fel, fels vége a 2-ik udvarban álló koszorú

közepéig érve. A paizs fölötti sisak koronáján kis sólyom (falcunoulus)

áll, félig szét-eresztett szárnyakkal Foszladék jobbról aranykék, balról

•züstvöröa.

Quendel család. A kihalt S e r p i 1 i u s családnak, melyrl

a maga helyén leszen szó, elbbi neve Q u e n d e l volt. E néven Quen«r

del Ján o 8 nak fia M i h á 1 y katonai érdemeiért János királytól 1530.

május 4 -én nemesitetett meg, s Szapolyainak ritka hség embere volt.

Mihálynak testvére L 6 r i n ez, Wittembergában tanúit , *)

Luther éa Melancbton tanainak h követje lévén, 2545 ben hazájá-

ban a szepességen Bélán lett lelkéss, *)

A Quendel (Q.uendl) esalád ezímeres nemeslevelét '163Q»ba&

II. Ferdinánd király is megersité és azt az akkor már teljesen hasz-

nálatba vett ,.8erpi 1 in 3'* névre kiadta. Minélfogva & os&lád teljes

leszármazása és czímere S e r p i 1 i u s néven illet helyén adatik s!d,

Lééd Serpiliu*.

ffcnerezfs*yS £#»Bád, Trenosia megyei ezímenevelés nemes

osalád. A nemesség szerzje Querczínyi János (ki valószínleg a£

*) 1715. éví 136. torr. az.

*) Colleci herald, nro 290.

•) B&rtholomaeidcfi Merooría üagarer$sm& és által* idézve Arssoldx Cjzwlt*

tinger, 358. SchmaL hésá Klein 1. 323. Ge«er8Ía& liemerab. «rb. Késmárk II I0£-

*) Kieseit és Klein aaerfct már d&%i* Bélás a Luther i&ntt Mrdefiftk 1510-

bes HUlbraody Lríncz és 1322~ben Sowiag (« Ssoatagh) B áH a t.



£34 $«estenberg. —
- Qu«*öanovíe$.

Árva megyei Dubovszky családból származott) nyerte a czímeres ne-

mes levelet és $z Trenesin megyében 1677-ben kihirdettetett. Utóbb

e néven a család sem Trenesin sem Árva megyében nem volt isme-

retes. ')

Quesienberg család. Qiiestenberg G-erhárd 1638-ban

magyar honfíusitást nyert. 2
)

Quetonyi család. Turócz varmegye nemesi lajstromában áll

neve- Valószínleg ebbl származott azon Q, u e t o n i u s Sámuel is, ki

a német egyetemeken tanult, 1660-ban értekezést tartott,, majd. Árva

VeÜcsnán mint tanár mködött, végre 1669-ben Libeth-Bányán evang.

lelkész volt 3
)

{{.uozdanovics család. Quozdanovics József 179Iben

II. Leopold király által czímeres nemességre emeltetett.

Czímere négy részre osztóit paizs, egy közép kisebb vörös vérttel,

melyben két ezüst görbe fehér vágó eszköz látszik; a paizs 1. és 4.

kék udvarában zöld téren fészkében ül fehér pellikán fiait melle vé-

rével táplálja; a 2. és 3. arany udvarban koronás egyfej fekete sas

kiterjesztett szárnyakkal, vörös csrrel és lábakkal látható. A paizs fö-

lötti sisak koronája fölött két kiterjesztett vörös sasszárny között, me-

lyeken egy egy ezüst a közép vértbelihez hasonló ezüst eszköz látszik,

— lángot és füstöt okádó fekete bomba látszik. Foszladék jobbról

ezüstkék, balról aranyfekete. *)

') Szontagh Dán. közi.

*) 1638 i 73. <8rv. ez.

*) Szoatagk Din közi.

*) Adaini, Scuta gentil. tomo X.
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RÁba CS&2Á4Í (Fels ri.) Ya* és Veszprém megyei család.

Neve a Vas megyei Fels r helységre uj adományt nyárt esaiádok

közt nem említtetik.

Egyik tagja István szül. Gyrbea 2779. aug- 26-án Gyór város

tanácsnoka í 832-ben, és országgylési követe volt

Rabbi család Rabbi István 1652. íebr. 22-én III. Ferdi-

nánd királytól kapott ezimeres nemes levelet, mely 1652. febr. 26-án

Esztergám (?) vármegyének Nemeskérben, martius 4-én pedig Vas

megyének Szombathelyen tartott közgylésében kihirdettetett. J
)

Nevezet; István 1653. már Soprony megye jegyzje volt 2
)

Utóbb, (már 1659 -1662-ben is) kir itéí mester. «)

Ugy latszik benne a család kihalt

tta brsek c«a iád. Rahsek György és fíaleivátj í 765-

hen M. Terézia királyasszonytúl nyert ezimeres nemes levelet *j

Czfmere függlegesen kétfelé osztott paizs, a jobb oldali arany

udvarban jobbról balra rézsútosan kékkel szegett vörös pólyán három

arany csillag ragyog ; a baloldali eítiát udvarban, melyet közepén eg)?,

vízirányban vont vörös pólya kétfelé oszt, zöid téres zöldell ma-

gas iá emelkedik, alatta két oldalról két tzláng világol. A peres

fölötti sisak koronájából vörös rubás. araiayÖves. prém k$Jpagos a^fyar

vitéz emelkedik ki; jcbb kezében z5ld pálmaágat ttrtv*. Foszladék

jobbról aranyvörö?, balról ezüatcöld.

Rabesék András 1760 -ban szepesi kanonok volt

Raboloh? család. Közülök 'György orswgbiztes a szs*

pességben 1550-ben. *)

Rabowi&U? CMl&dL Possony vármegyei n&mes család. R&-

*) Ax eredeti araiaiis Ys&prém .virra. ieveltarábaa.

*) Horváth Márton armalifta kiiiirdaiéséa aláírva*

•) Fénye* Kcm. várta. 142. liekoczky és *59. 166?. évi tSrvényczikkeijrefc

*) Coiíect. herald, nro. 240.

*) 1550- évi 4}. törv. c^.



ftS6 Racsa? — Ráraok.

bovszky Antalt 1765 -ben & hétszemélyes tábla ülnökei között ol-

vassuk. 1
)

itácsay család. Szabolcs, Zemplin vármegyei rémes család,

ez utóbbiban e század elején birtokos Nagy és Kis Azaroti 2
)

Rácsay János í 723-ban prisztinai czímzctes fölszentelt püspök

volt. •)

Kacsok család. Rácsok máskép Kovács Lrincz és

általa neje Varga Zsófia, é3 ettl leánya Anna, továbbá testvérei Pál
és György Bécsben 1694. jul. I2én Bécsben keit czimeres nemes

levélben I. Leopold király által emeltettek nemességre, s nemes leve-

lök Nógrád megyének 1694. sept. 22-én Losoncion tartott közgylé-

sében hirdettetett ki.

A múlt század végéig él nemzedékek egy, 1788«ban Nógrád

megye eltt folyt nemesség igazolási per szerint következleg szár-

mzzísk le:

Rácsok N.
r
t. LrinC2
szerzó 1694.

(Varga. Zsóö)

l.Pál
közsaerzö 1694.

f F.-Sztregüván

/. György
1694 közs/.erz
ónodi katona

1. latrán
ónodi lakos

Iii. Pál
st. 2 733-

lak. Loaonezon

Pál, Jáao*. Án«irás.

Sámuel
1766.

i
*

István

III. György
ónodi !ako*

György István

Papiban laktak

„ ~A-

11. György
• Nógrádban

1726.

il. Lónnoa
juhait F.«

Sztregcván

György
rah. F-Sztre-

gováa

Ádám Jánoa
XdOfonczon Videfaivan

I7SS- 1783.

Uure. András. János.

L Tugaron 178S.

II Pál
1726.

Nógrádban

András
Losoncion

V. György
Kecfkcmnéten
lak. 1757. 88.

István t

Pái
szül 1763.

ang. 20.

Mihály
ez 1767.

dec. 24.

Sámuel
az. 1770.

oct 29.

István
az. 1778.

deo. 7.

l
) Lekoczky, Stemmat. II. 79. de az 1760. és 1767. évi országoa Schenia-

tisususban t»em találjuk.

3
) Siírmay C. Zeinplin not. top. 116. 27á
•) Ás 1723c törréay záradéka.
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t Erincznek két fia II. György, II Pál Nógrád megyében

az 1726. évi nemesi összeírásban vasnak. II. György utódai megma-

radtak Nógrádban, hol 1783-ban nemességek ujolag kihirdettetett.

II, Pálnak egyik fia András, kinek fia István Dolyánban

1783. nemesnek ismertetett; másik fia V. György Kecskemétre köl-

tözött, ott 1757. oct. l-én elvette Szappanos Mihály leányát Juditot,

és ennek halála után Szabó János leányát Erzsébetet , ezektl fiai a

táblázaton láthatók. Kiesvén a nemesség gyakorlatából, azt 1788-ban

Nógrád megye eltt per utján kereste.

I. P á 1 magnóikul halt meg.

I. György Ónod várában veit rkatona, és Borsod^ .megyei

Papi helyrégben kir. adományban kapott a Túry s más családbéiiekkel

birtok részt. Gyermekei I. István és HL György szintén Ónodon

laktak. Ez utóbbinak üaí VI. György és István Papi helységben

a részbirtokot bírták.

I. Istvánnak két fia maradt: Hl. Pál és Sámuel.

III. Pál szüL 1733. nov. ll-én Ónodon, honnan Losonezra köl-

tözött és 1783-ban Pál, János és András nev fiaival együtt

Nógrád megyétl nemesi bizonyítványt kapott*

Sámuel 1768 ban april. 18-áe nyert Pál testvérévei Borsod

megyétl nemesi bizonyítványt, mely 1783, deo. 16-án Nógrád megyé-

ben is kihirdettetett.

Czímere a családnak a paizs kék udvarában zöld téren királyi ko-

ronán könyökl vörös mez kar, kivont kardot tartva ; a paizs fölötti

sisak koronájából szintén olyan kar könyököl. Foszladék jobbról arany-

kék, bairól ezüstvörs.

A család most is él, s n&gyobbára az ipar téren mködik.

Ráez család. (Újlaki +). Egy csapat R á c z nev nemes csa-

lád van Magyar és Erdélyországban. Családfáját adatok hiányában

bvebben alig egy párnak adhatjuk.

A többi közt legrégiebbnek találjuk az újlaki Ráex családot,

melybi Miklós 1548-bau kapta vissza Dubraviczky Alberttól Zó-

lyomi házát búcsúi Nagy Sebestyénnel sógorával együtt; *) miután

Rácz Miklósnak neje Anna, és Nagy Sebestyénnek neje Zsófia Hány
Mátyásnak Dubraviczky Borbálától született leányai voltak* a

)

*) Sz.-benedeki Couveot Fase 6. nro 15.

*j Horváth István Verbfozy Emléktzste li. 208,
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E Rácz Miklós valószínleg egy azon Rácz Miklóssal, ki

l44~bén Szatmár megyében Szamos-í£orógyon, Csecsen, Milotán

részbirtokaira több társával királyi új adományt nyert. *)

RÁcse család. Rácz Péter 1574-ben Bátori István mellett

harczolt, és Moldvában járt Sándor vajda visszaállítására. Valószín-

leg 6 azon Rácz Péter, ki 1578-ban Rudolf királytól czímeres nemes
levelet nyert. Czímere a paízs vörös udvarában két vízíráayos ezüst

pólya között ágaskodó arany grif, els jobb lábával buzogányt tartva.

A paizs fölötti sisak koronájából szintén olyan grif emelkedik fel, elsÓ

jobb lábával kivont kardot, a balban levágott, vérzfl tar fejet üstökénél

fogva tart, Foszladék jobbról aranyvörös, balról ezüstvöros. 2
)

Rácz <*$a}á*f. (Magyabéli) Pozsony megyei nemes család,

melybl Pál 1567-ben élt és Bély János ellen országbírói int idéz-

vényt nyert

Tán ennek vérsége azon Rácz István is, ki Pozsony megyei

Kajaion lakott és í 590-ben Eszterházy Ferenoznek Gányon és Ga-

lanthán történt beiktatásánál említetik,

Rácz család. (Gálosí.) Közlök István 3 663. körül Bihar

vármegye alispánja.

Valószínleg testvére János, ki !66ö-ban Várad oltalmazásá-

ban vett részt. s
j

Ráez család. A nemesség szerzje Rácz Lukáos.kiJL
Ferdinánd királytól kapott maga és iai András, Pál, István,
Péter, Már tonés Gergely és ezeknek utódai részére ozímeres

nemeslevelet. mety 1638-ban Pest vármegye közgylésén Fülek vá-

rában kihirdettetett.

Évszám nélküli sovány családfája *) következ :

') Szirm&y Szatm&r várra. II. 249. 289, 260.

*) Collect. herald, pag. és Adami, Seuta geutil tomo* X.

*) Szalárdy János, Siralmas krónika.

*) Egy fél ív nyomtatványról, melv&ek czíme ez: Nemes Rácz család kö-

aépági nemzetség sora, 1638-dik évtl 1838-ig bezárólag rendszerezte (Ráez)

Károly. Nyo!» fc. (Pesten) Beimefaél.
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I. tábla.

Eáoz Lukács
1638.

András. Pál. István. Péter. Márton. Gergely.

1638.

1. Mihály

JFoty/. 7/. táblán.

Andris

András

István

Márton András
—j

Gergely

Márton

Márton

Márton János

János Mihály György. Márton.

Gábor
1838.

Pál

1838.

_A_.

Sámuel Dániel. Károly,

Károly
1838.

II. tábla.

I. Mihály ki a% !. lábián.

János
* , ,

.

István

Mihály. Márton
_

Mihály

János Márton
-i r

József Károly

József János Márton György

János
1838.

János
1838.

József

Márton Gábor. Sámuel

Mihály. György János Márton.

Benjámin Károly

Sámuel Károlv
János

Zsigmond Jó2s©f

Zsigmond András

Márton Mihály Fereiicz András

József József

Károly. Zhigmond. István. József.

r
Mihály

Mihály. Zsigmond.

János

János Mihály

Kárólv
1838.'

e családfa
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RitCZ család. (Galgói) Erdélyi nemes család, hazája Dézs

környéke. Els tudható törzse Ráoz Péter, ki Magyarországbél sza-

kadt Erdélybe ; neje oláh származású voit : Logofét Zafira ; maga P é~

t e r Báthori István fejedelem részérl követképen járt a török por-

tára ; 1565. jul. 1 6 án Vadvermet kapta. Testvére volt Bálint, kinek

ága osak harmad ízig ismeretes.

I. Péternek fia I. Ádám 1609. febr. 1-én kapta Grálgót, honnan

a esalád elnevét irja.

A család származási fája *) következ

:

1 tábla.

fcácz N.
«.A^

I. Péter
1581. 85.

(Logofét Zafira)

I. Ádám
J 609. kapja
Galgót

Bálint

Zsuzsa
(Szombathelyi

Márton)

Éva 1. Zsigmond. I János
(Hosszú-

~*

ialky Miklós)
I.Ovjtr-gy

3 gyermek.

II, Péter

<L Szilvásy
Judit

*. Macskást
Klára)

EvaBora
(Po-
gány

Gáspár) János)

Ií. György Dániel II. Idám

££i lttGyfcw 5

Krisztina

(i. Jósika Imre
2. Kun Miklós

f 1717.

Mária
Cl. Pávai Dávid
2. Patai István)

IV. György
1770.

(DobJ jSstizaa')

111. Ádám

IV. Ádám
tl8W.

(Ketheli JoIi&)

s?

s
í

i
-~ -

i

Folyt, ÍJ. táblán.

I. János
ílflcsel Eracse")

111. János 1. Miklós
(Keczali Judit)

1. István 1695
(1. Tamás Kriszi.

2. Boér Zsófia)

Bora
(1. Felvinftcy

József
2. Orbán Elek)

W

W
I

I

Ágnes
(Felviuozy
Zsigmond)

*) Kóváry Erdély nev. os. 209. ée Hoáor Károly közlése, egy 1768-ba* kelt

osa ládi táblázat, mely Bálint ágát ia mutatja, mely Kovárynál aiaos.
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II. tábla.

II. Ádám. ki a* I. táblán,

11. János
(oroszfái Mikó Erzse)

II. Péter

1707. 1766.

(Torma Ilona)

i

Judit
(Kocs&rdi

Gyulai MiUly)

Éva Mária Bora
(Katona 1770. öev. (Vajda
Zsigmond) (Kásronyi György)

Sándor)

I. Antal II. István

1771. alisp. b.-szolnoki

(borbereíu ülnök
Komis Éva) (1. Szauisz-

lay Éva
2. Pogány Ágnes)

Kata
(ca. mihályfalvi

Nemes György)

1
Juiia Imre Róza

(ez. Balog b.-szolnoki fbíró f 1825.

János) f 1827. el,6tt oct. 24.

(1. Balog Eva (1. Ketheli Jóim.

2. Maurer Mária) 2. Frendel Józa.)

'

!

ií. Antal
Kudúban lakott

(1. erzs. Dániel Jozefa

2. Torma Klára)
i

-*
'

' i

Folyt. III. táblán.

1-tól 1. József

b.-szoln. alip.

(Maeskáay
Teréz)

I

János
(Tatroaj Teréz)

Teréz
(Mózaa Sándor)

Luiza
(Ketheli József)

IV. György
(Jékey
Agnea)

1-tól Róza
(Torma
Ferenci)

Pál

t a vadászaton
Karolina

(Scltopf Adolf)

II. Miklós
húsz. hadn.

Ferencz. Tamás. Lajos. Ida. Mária.

III. tábU.

II. Antal, ií a II. táblán.

Kuduban
(1. Dániel Jozefa
2. Torma Klára)

11. Imre
(N. Charlotta)

i'
-**-

i

Károly
(Rácz Róza)

III István Krisz- III. Antal 111. Péter Jozefa Czeczil
adórovó 1827. tina Kuduban. Sz.-Újvár(Frendel

),
(Hor-

lak. V.Sz.Ivány. (Rácz (1. János váth)
(RáczJ&za) Zsigra.) Anna

I. Albert ,

2. bécsi n6.

1-161 Kálmán. Gyula.



34fe Bácz.

I. Ádámnak tíz gyermeke volt, *) ezek Kzl kilencz a táblán áll.

II. Péternek els neje kecset-szilvasi Szilvásy Judit volt Dobo-

káról, a második sz.~márton-maeskási Macskásy Klára : az elstl két

leánya maradt: Mária 1 -szr Pávai Dávidné, 2-szor Patai Istvánné,

és ív r i s z t i n a 2
) elbb Jósika ímréné, utóbb osdolai Kún Miklósáé,

a ki lakott s neje jogán birt D obokán.

Dánielnek két fia I. J á n o s és István maradt, ez utóbbi (Ist-

ván) 1698-ban országgylési tag, és Rákóczy alatt 1710. körül ftiszt.

Neje Tamás Krisztina és a második Bóer Zsófia. 3
) Ezektl csak a táb-

lázaton álíó két leányát ismerjük. Testvére I. János Incsel Erzsébet

nev nejétl több gyermeknek Ion atyjává, ezek közül a táblán csak

III. J á n o s és I. M i k l ó s, a Kcczeli Judit férje, áll.

I. György a blenke-poíyáni ág terjesztje lett, fia volt II.

György, ennek fiai III. György és III. Ádám, ez utóbbinak fiai

IV. Ádám, aki 1827-ben adórovó biztos, utóbb 1848-ig szolgabíró

Bels-Szolnok megyében volt, meghalt 1857-ben, neje Ketheli Júlia.

HL György 1770-ben B.-Szolnokban mint kétségtelen nemes

ismertetik, birt és lakott Polyánon. Neje Dobay Zsuzsa volt Gyerme-

keit Kvári sem nevezi meg, Hodor szerint gyermekei s utódai lehet-

tek azok között, kik 1770 ben a B.-Szolnok megyei kétségtelen neme-

sek sorában említetnek úgymint, Rácz György, idsb József,

István, Antal, ifjabb J ó z s

e

L Farkas, Elek, Mária, Ká-

szonyi Sándorné, galgói birtokosné.

II. A d á m egy máig lehozott ág terjesztje lett, fia II. János
nejével oroszfái Mikó Erzséve! nemzé III. Pétert és Juditot ko-

csárdi Gyulay Mihálynét.

Iíí. Péter n ek (ki 1707-ben élt), nejétl Torma Ilonától hat

gyermeke áll táblánkon, kik között áll Mária tolcsvai Kászonyi Sán-

dorné, ki az 1771. évi nemesi összeírásban is megjelöltetik. Ennek

testvérei II. István, 1771-ben B.-Szolnok vármegye számfeletti ülnöke

;

magnélkül halt ki.

L Antal 1771-ben B.-Szoinok vármegye alispánja volt. Nejétl

*) Kvári id. h. csak négyei nevez ;Dáníelt, Pétert, Ádámot és

Györgyöt. A Hodor Által közlött 1765. évi családfán is négy fiú áll, hanem

Dániel és Ádám helyett István es János említetnek; Kvári szerint ezea

István Dánielnek. Jánoo pedig Ádámnak Cm volt, igy &U a mi táblánkon is.

£
) Kvárinál Ka ta áll Krisztina helyett: de hibásan.

*) Kvárinál csak T -nás Krisztina áll.



borbereki Komis Évától két leány a, két fia I. Imre és II. Antal
maradtak,

í. Imre 1790-beo. B.-Szolnok vármegye táblabírája, ugyan ez

idben Doboka megye levéltárából a Józsefi rendszer alatti irományok

kiválasztására B.-Szoinok vármegye kiküldöttje, 1796«ban, B.-Szolnok

vármegye fjegyzje, 1809«t) haláláig fbírája, Dézsen a családi (ma-

jorátust) emeletes ház építje, melyet máig legidsb fia József bír.

Neje kett volt, az els Balog Éva, a második Maurer Mária, az els-

tl 3 fia, a másodiktól leánya Róza Torma Ferenczné. Fiai közül J ó-

zdefB.-Szolnok.varm. alispánja volt; Eunek feleségétl Maoskásy

Teréztl leánya Karolina Sohopf Adolfné, Második fiának J á~

n o 9 n a k is csak leánya Teréz Mózsa Sándorné él ; harmadik fiának

Györgynek Jékei Ágnestl hat gyermeke a táblán látható.

II. Antal Kudúban lakott ; els neje erzsébetvári Dánie lozéfa,

a 2-dik Torma Klára volt. Ezek tol a táblán látható gyermekei közül

István B.-Szoinok vármegye szolgabirája volt 1827-ben, meghalt

1857-ben. Lak. Vasas-Sz.-íványon. Nejétl Ráoz Rózától fia Albert.
P é t e r a forradalom eltt Szamos-Ujvár erélyes parancsnoka, ki e

vár körül több szépítést tétetett ; és hivatalát hú szigorúsággal vi-

selte. Eis neje János Anna, a második *gy bécsi nÖ, gyermekei K á 1-

mán és Gyula.
III. Antal Kudúban lak.

A táblázatról elmaradtak a következk: Endre, ki 1711-ben a

szatmári békét az erdélyi Rákóczyféle had részérl aláirta.

Zsigmond, lakik Vasas-Sz.-Iványban $ volt árvaszéki ülnök

1848. eltt (atyja lakott B.-Polyánon), Neje Rácz Krisztina R. II. An-

tal leánya, kitl fia Kolo2eron Kvár vidékén lakik : és leánya M a r-

g i t Kászonyi Ferenczné.

Másik Zsigmond Örökösei Eleonóra özvegy Ujváry Lászlóné,

Lujza Gyarmaty Miklósné, Sámuel, D a nielué Rácz J o z é fa,

ifj. József, István özvegye Keresztúri Júlia.

László szintén nincs a táblázaton. Ennek els neje Fakna leány,

a második Daday L amattól négy az utóbbitói t gyermeke maradt

;

ezek között Róza Rácz Károlyné.

Sámuel 1809— 1810. szolgabíró volt. Továbbá egyik ág
Csongván birtokos, ebbl Imre 1849-ben szolgabíró volt, fiai Lajos
bányász gyakornok, a forradalom alatt honvéd százados. Ádám stb.

A gajgói Rácz család érdemeihez tartozik többi közt az is, hogy
Dézsen a barátok eonventjének felállításában 1712. tetemes részt vett.



&6& liáíx

A család czímere a pai?.s udvarában koronán könyökl kar, mely

kivont kardot villogtat.

Rácz család. Honos Sereg, Borsod) Heves, Szabolcs, és

Zeniplin megyékben is.

Heves megyében találjuk 1642-ben szolgabírói hivatalban Ráoz

Istvánt.

A többi eiésorolt megyékben is most a nemesség sorában említe-

tik Rácz család.

Rácz család. (Temesvári.) Doboka, Arad megyei család. Já-

nos Maksai Évát vévén nül, birt Réoze-Keresztúron, s tartozékaiban,

e nejétl leánya Zsófia kedi Farkas János jogtanár neje; második

neje volt Maksai Teréz, ettl fia Ádám, élt 1837-beD.

Temesvári Rácz József k. kamarai ispán , Arad megyétl

1 826. sept 20-án kapott nemesi bizonyítványt, mely Krassó megyében

1639. april. 11-én hirdettetett ki. Utóbb (1857. tájban) kamatai titkár

Temesvárü. Gyermekei vannak.

Rácz Cftálad (Parasznyai.) Gömör vármegyei Füge helység-

ben* si birtokban lakó nemesség, vérséges rokon az ottani közbirtokos

Hevesy., Pongó, Vad családokkal.

Egyik ágazata ez:

Rácé
r-

Lajos Sámuel

t 1839. eltt Gomör v. esküdt
-/u

Jéxfef
Losonczon 1839.

A táblán álló József timár mester Losonczra telepedett, és

Gtímör vármegyétl 1839. jun. 10-én nyert nemesi bizonyítványát

Nógrád megyében 1839. aug. 24-én kihirdetteted ')

Rácz család. Alapitói Ráoz J á n o s és Márton, kik 1795-

ben I. Ferenc* királytól kaptak czímcres nemes levelet.

Czímerök négy részre osztott paízs, egy közép kisebb vérttel,

melynek ezüst udvarában zöld téren sebesen futó szarvas látszik. Ax

1. és 4-ik kék udvarban vizirányos két arany pólya közt arany C. P.

olvasható ; a 2. és 3-ik vörös udvarban arany koronából kiemelked pán-

czélos, sisakos férfiú emelkedik ki, jobb kezében kivont kardot tartva.

A paizs fölötti sisak koronájából két kiterjesztett fekete sasszárny

*) M. jegyedkönyv 1202. az. a.



között szintén olyan pánczélos férfiú emelkedik ki Foszladék jobbról

arany kék, balról ezüstvörös. *)

Wihcz család. (Mérei.) Ez elnévvel találjuk Rácz Ferenczet,

Komáromban sóhívaíali pénzíárnokot; ki 1783. oct, 4-én született.

Rácz család. (Gryergyó-sz.-míklósi.) Közíök István Ara-

nyosszékben 1844. körül alkirálybiró, 1846-ban országgylési követ,

János törvényszéki ülnök ugyan ott.

Ráez család. (Gogán-váraljai.) K'"küllÓ megyében birtokos,

fcol G y ö r g y 1837. körül táblabíró.

Rácz család. (Kozárvári.) Ebbl Sámuel nyugálm. kapi-

tány, 1848-ban az oláhok által megöletett Második nejétl Bóér Ka-

rolinától üa Károly.

Rácz család. (S.-a.-ujhelyi.) Rácz István 1848-ig nagy-

eLyedi senator élt ez elnévvel,

Rácz család. (Újlaki.) Közlök B a z i 1 a balásfalvi g. egy.

káptalan nagy prépostja.

Rácz család. (Pródi.) Ez elnévvel Rácz Miháíy 1579-ben

Háromszék fk irálybírája, és várhegyi parancsnok; 2
) valószimíleg

agy személy azon Rácz Mihálylyai, ki 1574-ben Báthori István

részérl Moldvában járt Sándor vajda helyreállítására* *)

Erdélybl még több Ráez nevezett említhetünk fel, kiknek csa-

ládi eredetket meg nem határozhatjuk : ilyen Rácz György Radul

vajda hive, u*óbb székely hadak vezére Báthori Gábor részén, 1604-

ben Radul Brassóban fejét vétette, *)

Rácz Mátyás Krassó megyében szolgabíró volt, hol Hunyad
megyétl 1796. deo. 16-án kelt nemesi bizonyítványát 1797. július

10 én kihirdetteté.

Rácz S á m u e 1 pesti orvos tanár, szül. 1744. mart 30-án. Gyu-
lafejérvárott nemes családból, atyja János, anyja Nemeas Anna-Má-
ria volt ; meghalt 1807. febr. 24-én. &

)

Rácz csatád. E családból ismeretes Rácz Demeter,
a ki gróf Károlyiak jószágainak f meghatalmazottja volt, és gróf

Csáky Rozáliát, gróf Károlyi Ferencz feleségének gr. Csáky Kriszti-

') Adfcim Scuta geuiil. tomo X.

*) Kállay, Saékely nemzet, Rád Mátyás primipilaria ievele.

•) Budai Fer. Polgári lex. III

*) Wolpn Beilen IL 281. Benk Transyív. Speem!. (i Kaliay Székely
nemz, 278.

*) Fölötte Koppi tartott gyászbeszédet, mely kinyomatott
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&46 Rácz . Hadak.

náaak testvérét nül vette, s sógorától élete végéig Vezend helység-

gel megajándékoztatott, azon kivül birta M. Teremit is. Görög hi-

ten lévén, Vezenden építetett a lakosok számára templomot. Magnél-

kül halván meg, ama helységek a gróf Károlyiakra visszaszáltak. í
)

Kacz család. Lá$d Rátz.

Hadak család. (Bényei, báró) Erdélybe— úgy látszik— Ma-

gyarországból származott, hol 1553-ban Radák Gr y ö r g y ipától De-

renosényi Istvántól Szatmár megyében P.-Darócz, Lázári és Homok
helységbeli részek kiváltására jogot nyert. 2

) Szerepelni kezdett a

XVT. század második felében, midn nevezett Radák Györgynek De-

rencsényi N. nev nejétl fia Radák László mint Jánoa-Zsig

mond király híve és hadvezére 1562-ben a székelyeket a Nyarad vi-

zénél megveré 1563-ban Jakab Moldvai ellen harczolt. Utóbb Békés

Gáspár részén állott, (1573) s ennek részén harczolt 1575-ben,

midn a balvégzet sz.-páli csata után Imre és Kelemen fiaival

Magyarországba mene-

kül ; de három év múlva

Báthori Istvántól ke-

gyelmet nyervén, haza

ment. 8
) Nevezett fiai

1575-ben szintén Békés

mellett harczoltak. Tán
Imrének fia I. István,

kiBényétésO zdot,

a mai birtok fejeket

szerzé Bethlen Gábor

alatt, s ezekben 1626-

ban statualtatott. *) I.

Istvánnak egyik fia II. Imre 1661-ben hatszáz gyalog éién harczolt

Kemény János táborában. 5
) Testvére volt II. István, ki 1683-ban

éh; ennek nejétl Tordai Zsuzsannától a táblázaton látható két leánya

és egy flja I. A d á m maradt.

*) Szirmay Szatmár vara. II. 35. 38. Jaaxai, A m. nemz. napjai a mohácsi
. után 1526-ban emlit egy Radák Györgyöt.

a
) Ugyan ott 196. 200. 285.

8
) Bethlen WolpL Hist. II. 22. 32. 322. 374 Pesti Napló 1860 59. sz. Bor-

sos Sebest. Krónikája. Mikó Erdély tört. ad. I 21.

*) Capit. Aibens. Prot. Ambr. Barkai 1625. fol. 107. L. Kvári Erdély nev.
esaládai 209.

*) Ioan Bethlen Commentarii Yier.nae. 1730. II, 103.
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I. Ádám 1?G0- 173 l-ben élt, és tisztelt férfiú volt. *) En-

nek gr. Petki leánytól három gyermeke közül III. í s t v á o, ki (úgy
látszik) a báróságot nyerte, (meghalt 1791.) nejétl Toroczk&y Katától

egyik fia Imre rnagy elbb a Nádasdy utóbb az Erddy huszár ez-

rednél, másik fia II. Ádám 1803*ban halt meg. Kemény Druzsianná-

tól íia IV. István, kinek neje gróf Rhédey K£ára Erdélynek egyik

leglelkesebb höigye, kinek rejtve tett nemes jótékonyságát ezerek áld-

ják 2
) Gyermekeit a táblázat mutatja.

A családfa következ:

György
1553.

(Derenesényi N.)
f '

A -—

i

László
1562. JS75.

1. Imre
1575.

Kelemen
157&

l. István

1626.

II, Imre
1661.

- mmi
II István

1683.
(Torfiai Zsuzsa)

Erzse
(Rhédey Ádám)

1. Ádám
1700 1731.

(gr. Petki N.)

Májria

(Bánffy Bold.)

r-
Erisébet

(Rhédey László)

III. István

báró i 17S1
(Toroczkai Kata)

i Ldríncz.

ii. Lörincz. Lázár. Ádám
i 1803.

(Kemény Druzs.)

Imre
k. rnagy 1S05.

Póli. IV. István
(gr. Rhédey Klára)

IV. Ádám
rnagy

t

Mária. Kain V. Ádám. Anna
(Antos János) (gr. Teleki Domokos)

k táblázaton az utolsó eltti nemzedék közt látható Póli, egy

merész hölgy, ki éjjel egyedül bement a templomba, s ki — irja K-
vári— mert szüli egyezését választott férjhez meneteléhez meg nem
nyerheté, regényesen méreggel vetett véget életének. *)

') Mikola Hist. geneal. Transiiv. 61. lap.

•) I* Szigeti Album ; — és Vasárnapi Uji&g 1862.

•) Kvári id. U.210.
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54® Radákovich. - Ráday.

A család magyarországi sei közül volt még Radák András,
tán a táblázaton álló Györgynek testvére, ki 1560-ban Ricsén

Sz&tmár várm. bírtok részt nyert királyi adományban.

A. család czímere—melyet a báróság nyerésekor kapott, 3 mely-

nek ábrája feljebb látható — szelént (horizontaliter) két részre osz-

tott paizs, a fels kék udvarban két szemközt álló, hátulsó lábaikon

ágaskodó oroszlán zöld koszorút tart; az alsó osztály függleg ismét

két részre oszlik, a jobb oldali vörös udvarban pánczéloa kar könyököl,

kivont kard hegyén levágott török fejet tartva; a baloldali vörös ud-

varban könyökl kar szuronyos lfegyvert tart; ez osztályok közt egy

k^zép kisebb vért foglal helyet, melynek kék udvarában egy arany

koronát két egymásba tekerdz kigyó vesz körül, ugj hogy fejeik a

korona fölött szemközt állanak. A paizst bárói korona ég foszladék ve-

szi körül.

Radákovich család. A nemesség szerzje Radákovich

Márton, a ki és általa neje Delich Ilona, valamint anyúl testvére

Radákovich máskép Mrazics István s ezek utódaik III. Ferdinánd

királytól 1638. mart l-jén kelt czímeres nemes levélben nemesitettek

inog, *) és a nemes levél azon évben Sopron megyének üjkéren tar-

tott közgylésén hirdettetett ki.

Kadttkovich család Radákovich Miklós 1705-ben I.

József király által nemesítetett meg.

Czímere függiig kétfelé osztott paizs, a jobb oldali kék udvar-

nak atyján
}
vízszinén álló fehér horgony áll ; a baloldali fekete udvar-

ban zöld pázsiton hátulsó lábain arany oroszlán ágaskodik, els jobb

iabaval kivont kardot tartva. A pazs fölötti sisak koronájából ketts-

fark ú oroszlán emelkedik fel, els jobb lábával szintén kardot tartva.

Fos/iadék jobbról aranyfekete, balról ezüstfehér.

Rádas család. Lásd Keretztúri család e munka VI. köti 223 lap.

Ráday család. (Rádai.) A XI. század végefelé (1079. táján)

Kálmán király korában Nápolyból Apulia tartomány Caserta városá-

ból jött be Magyarországba Rátold és Olivér, kik itt az idvel

több családágra (lásd Lorántffy, Kazai, Feledy, Futnoky stb.) oszlott

Rátold nemzetséget (genus Rátold) alapítottak, *) E nemzetségbl

1
) Az eredeti armalis sz. kir. Soprony városa levéltárában vau.

') Kézai Simon Krónikája. Endlicher Monumenía p. 125, Horvát István

Magyarorsz. gyökeres régi nemz. 76. «r- Fejér Cod. dipl. tomo IV. yoI. 3. p. 298.

tomo VII. vol. 2. pag. 99. és tomo IX. vol. 1. pag. 228.
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egy, 1348. évi és Dobos helység beiktatásáról szóló oklevél bizonysága

szerint származott Rádai I. Bálás, kinek fia Jakab 1348-ban élt. *)

I. Jakabnak üa II. B a 1 á s, ennek Gergely, ennek Bálint,

ennek I. Is t v á n, ki 1545-ben Pest vármegye szolgabirája volt Mie-

ltt a nemzékrendi elsorolást folytatnék, meg kell itt említenünk I.

M á t é t is
;
ki a táblázaton nincs, a ki tán I. István testvére volt.

I. Máté várdai prímásnak rokona volt, II. Lajos király alatt

Dévént, mint annak várnagya, Ferdinánd alatt Baboosái a Dráva

mellett a Török ellen vitézül védelmezte ; e mellett a tudományosság-

ban is annyira jártas vala, bogy az akkori szokás szerint (Maibaeus

Literátus de Ráda) Ráday Máté deák nevet viselt és a háborgások

multával alországbirói méltósággal tiszteltetett meg. Ezek mellett

még azért is figyelmet érdemel, mert 1552. apriL 4-én L Ferdi-

nánd királytól az si czímerhez bvítést nyert, t. i. ekkor a liliomot

tartó egyszarvú mellé adatott még egy kiszáradni látszó hársfa, 3
)

melynek egy gallyán az ott ül galamb még talált zöld levelet. E Má-

ténak fia volt Péter, ki i 527-ben I. Ferdinánd alatt mint a hajós

(vagy sajkás sereg) vezére hasznos szolgálatot tett és a víz ellenében

Pest és Buda közt sebes evezéssel 40 láb hosszú hadi hajókkal Vise-

grádig felment ; egyszersmind török fogságot is szenvedett, de abból

nehéz sarcz fizetés után megszabadult. 3
)

Mátéval egy idben élt Rádai Si m on, Í55ö*ben szepesi k&öo-

nok. *)

I. Istvánnak fia I. Gáspár, kirl és utódairól mieltt töb-

bet mondanánk, lássuk a család leszármazási táblázatát, mely igy kö-

vetkezik :

*) Lásd Koppi Kár. öratio. quam S« Gedeon! Corníti de Ráda Momumea-
tum esse voiuit 1792. Pest 8- rét. Ezután L. Advocat Dictionarium Mindszentiti

VI. darab 18. lap. és végre ezek alapján is Kazinczy Ferenoz F. M. Minerva

1827. évi foly. 1225. lap.

a
) Ez a hársfa, vagy annak levelei, az si czíraere a Rátold nembl szár*

mázott családoknak.

*) Ursinus Velws.
4
) Wagner Diplom. Sáros pag, 84.
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I. Bálás
de Ráda 1295 körül—-m-^iMwT^— - -in !

Jakab
XS48-

II. Bálás
"^

Gergely

Bálint

I. István

1545. Pest v. szbiró

I. Gáspár
(Bay Klára)

István. János. I. András
Pest v. alispán

(Madách Zsófia)

II. András II. Gáspár
162. 1682-1711.

Pest v. alispán

(Libercsei Rozina)

Sándor

Ilona

(Darvas János)

Zsófia Hona 1. Pál
(Bulyovszky (Tussay sí. 1677. f 1733.

Dániel) György) Rákóc/y kanczellára

(Kajaly Klára)

I. Gedeon
szfil. 1713. f 1792.

báró, gróf
(Szentpétery Lata)
. i

a
. i < i...

II. Gedeon gróf
Kii). 1745. f 1801.

v b. tit. tan.

m. költ és tudós
(Fay Zsuzsa)

r—

Krisztina. Klára, II. Pal. Eszter

í t t (gr. Teleki
László)

III; Pál
szül. 1768. t 1827.

kar. tábl. ülnök
(b. Prónay Ágnes)

III. Gedeon
bánya tanácsos

1797.

László Anna
sz. 1804. (gr. Nádasd;

(gr. Wartensleben László)

Ida)
-A m I

Gedeon* Gábor.

Erzse
(b Prónay
Albert)

VI. Gedeo*
sz. 1806. jnn. 23.

nógrádi volt föisp.

(gr. Teleki Biri)

.JL.

Pál. László. József. Gedeon. Biri

(gr. Szapary Antal)
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A tábláo álló I. Gáspár l
) nejétl Bay Klárától, ki után a csa-

lád Nógrádban a Ludányi birtokhoz jutott, nemzé Istvánt, Já«
nst, Sándort és I. Andrást Ezek közül

I. András 1639-ben Nógrád vármegye *szolgabiráj a, 164&
1649> és 1652-ben alispánja, *) 1649-ben egyszersmind országgylési

követe. 3
) Eisö nejétl Madách Zsófiától két fia maradt : II. András

és II. G á vS p á r és egy leánya Ilona Darvas Jánosné, második neje

volt Libercsey Erzsébet, a ki miután férje tle nemzett gyermekeivel

együtt egy héten meghalt, másodszor Németi Pálhoz ment nöui.

II. A n d r á s, kit korában 1 652-ben ifjabb Andrásnak olvasunk

,

1652-ben Nógrád megyei táblabíró (jur. assessor) 1659. 1664-ben szol-

gabíró volt.

II. Gáspár 1665-ben Nógrád megyei szolgabíró, 1668» 1670-

ben ugyan ott táblabíró ; *) 1682—84-ben Peat vármegye alispánja.

Élt még 1711-ben is. Neje Libercsey Rozina volt, kitl gyermekei:
Zsófi a Bulyovszky Dánielné, Ilona Tussay Gyrgyné és I. Pál,
ki történetünkben nevezetes szerepet vitt.

I. Pál szül. 1677. juí. 2-án. Neveltetését leginkább a losonozi

coilegiumnak köszítoheté, melyet midn 1695-ben elhagyott, deákul,

németül, francziáúl irt is, szól [ott is. Joggyakorlaton Kajali Pál Nóg-
rád és egyszersmind Hont megysi jegyznél volt. Itt vonta magára
figyelmét Borsod megyei fispán, s tábornok gróf Forgách Simonnak,

ki a húsz esztends ifjat 1697-ben titoknokává választotta, s tapasztal-

ván hségét, ügyességét s tudományosságát, katonai parancsaival is

megtisztelte. Jeien volt Bibács ostromán ; s midn Forgách I. Jó-

zsef király menyegzójére {1699. febr. 24.) egy magyar nemes lovag

osapatot az udvarhoz vezérle, Forgách annak századosa, Ráday annak

rmestere volt. Ugyan ez évben, miután Kajali Pál lemondott, *) Rá-
day Pál választatott Nógrád megye jegyzjévé. 1703-ban jegyzetté el

fnöke leányát Kajaly Klárát; a midn Rákóczy Ferencz forradalma

kiütvén, mindjárt Rákóczy confoederatiojának titoknoka, utóbb kan-

czellára leit ; és lakadalmát a zavarok miatt csak 1705-beni tartli&tá

meg Gácson. Valamiot elbb már Nógrád megyétl több kiküldetéssé!

Bécsbe az udvarhoz, úgy Rákóczy alatt és által is nevezetes követsé-

gekkel bízatott meg ; ilyen volt a benderi, °) melynek épea folyamata

*) Ennek testvéres lehettek 5 Ráday Farkas 1617-ben Nógrád isegye
táblabírája (assessor) és Ráday Fruzsina 1600-ban Kéry Benedeknc.

*) Lehoczky szerint I. András Széosény várának is kapitánya lett volna

;

és Kazinczy szerint Pestvármegyének is alispánja; ezen adatokra forrást nem
ismerek.

* j Libercsey Erzsébetet, a Liberesey nemzetség naplója szerint

B» András „özvegységre hagyván, és gyermekei is egy bét alatt az urával meg-
halván, másodszor ráunt férjhez Németi Pál uramhoz."

*) 1673-ban állítólag Nógrád megyének alispánja is.

5
) Kazinczy hibásan irjaj hogy Kajali Pál halálával lett Ráday Fái jegyz;

— Kajali nem halt ekkor még* — hanem lemondott, — ha nem hibázom: szert,

mert Hont alispánja lett, és éU in*g Rákóczy alatt is, hol fö hivatalt viselt.

°) A Tudomány-tár 1845 . ioiyamábau közölve

A 35. ivhes.
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alatt hanyatlott le & szövetségesek ügye. A szatmári béke után 1712-

hen letévén a meghódolás és haség esküjét, mint Nógrád megyének
követejelent meg a Ili. Károly királyt korenázó országgylésre; ott

nem csak a megye és háza, hanem felekezete ügyét is buzgón védte, és

e végett Pozsonyban egyszer, Bécsben kétszer, fényes kihallgatáson

volt. 1714-ben a porták megigazítás* végett 26 megye érdekét képvi-

selte, a óhajtott sikert aratott; 1715-ben egy, az országlási, gazdáseati,

és katonai ügyek iránt kiküldött országos biztosság tagjává választa-

tott ; 1723-ban ismét követ Volt az országgylésen, Nyugal na napjait

sem élte henvén. Benderi követségének leírásán kivl megírta korának
titkos történeteit, ez utóbbit a királyi udvar kívánságára latin nyelven.

Magyarul és nyomtatva csak könyörgései és szent énekei jelentek meg
„Lelki Hódoláa" czím alatt. Ö veté meg alapját magyar könyvek gon-

dos gyjtésével az utóbb híressé vált péczeli családi könyvtárnak.
Meghah 1733-ban Vejétl Kájaiy Klárától (mh. 1741. jan. 18.) szüle-

tett öt gyermeke közül bárom, Krisztina és Klára igen hamar,
II. Pál késbb elhalának, s csak I. Gedeon és Eszter gróf Te-
leki Lászlóné, maradtak meg.

I Gedeon szül. Ludányban 1713 octob. 1-én. A hazai iskolá-

zás után od. Frankfurtban tanult és három évet töltött tudományos
utazásban. Haza térvén, miután atyja meghalt, eletét egészen a tudo-

mányosságra és nemzeti mveltség emelésére szentelte ; ennek folytán

az atyja által megkezdett könyvtár állítást, kiterjeszkedve a külföldi

irodaimakra is, nagyobb mérvben folytatta, és Péczelre tévén át, ott

pompás kastélyt építetett, melyben fényesen helyezé el a jó választással

gyjtölt s ritka könyvekbl álló könyvgyjteményt. Csendes tudomá-
nyossága mellett, mint költ is szerepelt ; és egy versnem irodalmi

történetünkben „Ráday-rím" nevet visel. E téreni mködésére ki nem
terjeszkedhetve ') azt kell még megemlítenünk, hogy 1764 ben
Pest megyétl országgylési követni választatván, ott is a legtisztel-

tebb képviselk közé számi tátott. A neu*7?ti színészetnek is egyik ala-

pos és buzgó .pártolója volt Meghalt Péczelen 1792. aug. 6-án ;
elte-

mettetett a köztemet sírboltjába. Nejétl Szentpéteri Katalintól

egyetlen fia maradt

:

II. Gedeon szül. 1 745. maj. 30 án II. József császár alatt mint
Hont várraegye fispáni helytartója (1783. jul. 28-án) kezde szolgálni,

késbb (1785. april 11.) a kir. tábla ülnökévé; 1786-ban septemvirré,

végre 1792 jau 6 án I.-Ferencz király koronázásakor bels titkos ta-

noosossá, 1799-ben pedig korona-örré lett. Egyszersmind II. Józsefalatt

1782. mart. 8-án atyjával együtt báróvá, 1792, nov. 18-án pedig

gróffá lett, Meghalt 1801 jul. 10-én. Nejétl gróf Fáy Zsuzsannától

(szül. 1749. férjhez ment 1767. mhalt 1816. febr 29.) két fia maradt
III. Pál és III. Gedeon. Ez utóbbi 1797 ben selmeczi bányai tauá*

csos, meghalt ifjan s ntlenül; így csak 1IL Pál maradt

v
) Lásd To'.dy Fer. A M. Irodalom Kézi Könyve I. köi



Ré&y. 6S3

III. Pál szül. Péozeka 1768. mart. 31-én. Ifjabb korában az

•per 'esi kerületi tábla ülnöke, utóbb a dunamelléki reform, egyházke-

rület ffelügyelje. volt egyik f elmozdítója
4
1790-ben a magyar

színész társulat alakulásának, és elmenetelének. Meghalt 1827. jan.

22-én Pesten, kora 59. évében. Nejéti a híres szépség báró Prónay

Ágnestl gyermekei 1. László (szül. 1804. aug. 31-én) 2. IV. Gedeon,
3. A n n a gróf Nádasdy László né, és 4. E r z s é b e t, báró Prónay Ai-

bertné maradtak.

Lászlónak gyermekei a táblázaton láthatók.

IV. Gedeon
szülét. 1806. jun.

23-án. Pest me-

gyének az 1839.

évi országgylés-

re megválasztott

követe, ugyan az

volt 1842-ban, s

az ellenzéki párt

egyik jelesebbszó-

noka; 1848-ban

Nógrád , megye f-

ispánja volt. 1850.

után a nemzeti

szinház finten-

- dánsa. 9zámos ha*

zafiúi tettei között

egyik nevezetes

az is, mely sze-

rint jeles családi könyvtárát csekély áron a pe3ti ref. ftanintézetnek

átengedte. Nejéti gróf Teleki Biritl gyermekei a táblázaton láthatók

A család grófi czímere— mint följebb a metszvéuy ábrázolja —
hosszában kétfelé osztott paizs, a jobb oldali vörös udvarban zöld pá*

zsiton befelé fordulva fehér egyszarvú ágaskodik, els lábaival liliom-

ágat tartva; a baloldali kék udvarban zöld pázsitról korhadozó, de

még egy ágon kihajtott hársfatörzs emelkedik, melyen galamb áü,

szétterjesztett szárnyakkal, csrében zöldell hársgalyat tartva. A
paizs fölött grófi korona, azon három koronás sisak áll

',
a jobb oldali-

ból két arany búzakalász között karóhoz kötött szltke arany fürtök-
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kel látható : a középsbl két vörös és kék sasszárny között a paizsbeli

leirt unicornis emelkedik fel ; a baloldaliból szintén zöld leveles búza

kalász nyúlik ki. Foszladék jobbról ezüstvjjrös, balról eztistkék ; a pai-

zsot oldalvást egyegy fehér hattyú tartja.

Radeczky család. Csehországból ered, neve tulajdonképen

Hradeczky von Hradecz. Alapitója Péter E u z s é b. ennek fia V e n-

oze l-Li pót 1764-ben birodalmi grófságra emeltetett. Ennek idsb

fia Pété r-E u z sé b (f 1776.) volt atyja a hires tábornagynak, olasz-

országi hsnek gróf Radeczky Józsefnek, ki 1766. nov. 2-án

született, 1827-ben magyarországi indigenátust nyert, *) és 1858-

ban jan. 5-éu meghalt. Ennek családja így áll

József
ssiil. 1766. f 1858.

tábornagy vezér

Tivadar Friderika
ct. k. kaj«. és &m*gy szül. 1816.
(neje Sieger Joxefína) cs, ker. és p h.

(gr. Wenckheiiri Károly)

Radcz cs&lid. Radez, vagy mint történeteinkben olvassuk

R a d e o z, (Radecius) István m. kir. kamarái elnök, váczi püspök,

1569-tl egri püspök, 1574-ben egyszersmind kir. helytartó 1583-ig

yolt; 2
) magyar nemességre emeltetett 1560. január 31 -én Bécsben

kelt czímeres nemes levélben I. Ferdinánd király által a
) Családja

kihalt.

Radics család. Heves vármegyei nemes.

Czítnere a paizs kék udvarában zöld pázsiton fészkében ül fe*

bér pel likán, fiait melle vérével táplálva, a paizs fölötti sisak koroná-

ján két elefánt ormány között egyik felemelt lábával kövecset tartó

daru áll.

Radics Pál 1785-ben Heves vármegye fszolgabiráju volt, má-

sik Pál, az elbbinek fia, 1816-ban ugyaoott esküdt, 182Ö-ban Íszol-

gabiró. Radics J o h a n n a {f 1839-ben) elbb Magócsiné Ráthóton,

utóbb Gyurcsányi József neje volt.

A Radich család, nevénél fogva Horvátországi eredetnek t-

ftik fel

*) 1827. évi 41. «5rr. ez.

*) Pray, HieraroUí* I. 219. más adat szerint még 1587-ben is.

*) Gyr vármegye levéltárában van az eredeti nemes levél.

•) Szirmay C. Zeraplin not. hist. 224.
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A nélkül, hogy családi összeköttetéseiket ismernék, elésorolljat-

Juk még több megyébl a következ Radics nevezeteket.

Radits I s t v á d 1668-ban Zemplin vármegye táblabírája volt.

Radics András 1664-ben GömÖr megye részérl I. Leopold

királyhoz követ.

Radies András Rákóczy Ferencz ezredese, kit 1707-ben Ber-

théty Ferencz távollétében Fels-Magyarország generál commendan-

sává neveztette. *)

Radlclfi család. Horvátországi eredet. Radich *) (máskép

Petrovich) 1791-ben II. Leopold királytól nyert czímeres nemes leve

let; lehet: hogy régiebbre megersít*.

Czímerök — mint itt a

metszvény mutatja — a paizs

ezüst udvarában hármas zöld

halmon álló vörös ruhás, a-

ranyöves, sárga csizmás,prém-

kalpagos magyar vitéz, olda-

lán kardja lóg, jobb kezében

dárdát tart, melynek hegyére

levágott vérz törökfej van

szúrva. A paizs fölötti sisak

koronájából arany oroszlán

emelkedik ki, els jobb lábá»

val kivont kardot tart, melyen

szintén levágott török fej vér-

zik. FoszUdék mindkét oldal-

ról ezüstvörös.

E családból származtat-

ja magát a következ nemzedék

:

Radich Ferencz
pesti lakos + 1836.

(Sohlechtig £rzse)
^—M " .... - -- ." -

József
szül 1801. étt 1861.

(Sziklá>sy Er?.se)

Péter
rnagy

t '

Ferencz Pál

f P*P
t

i' . "

Ákos
szül. 1834.
mérnök

Fiúméban

GyTila

sz. 2838.

Gejza
ez. 1846.

) Szírmay C. Zempün not. hiat. 190. 192.

*) Adami, Scuta geatil tomo IX. Radiseh-nak írva.
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A végs nemzedékben Ákos jeles készültségu mérnök 1861.

Károly Fejérvárott
T
kinek neve a Pesti Naplóban közlött horvátor-

szági levelezései s egyébb czikkei folytán átalánosan ismeretes.

Radtcslcft család. Radicsics Márk 1751 ben ') M. Terézia

királyasszony által nemesítetett meg.

Czímere a paizs ezüst udvarában a baloldalról vízirányosan be-

nyúló dárda, melyrl kétcsücsk zöld zászló függ. és enne' zepén

arany csillag ragyog. Á paizs fölötti sisak koronájából két elefánt ormány

ni ki, a jobb oldali félig ezüst, félig zöld, a másik ellenkezleg zöld és

ezüst. Foszladék jobbról ezüstzöld, balról aranyzöld.

Radicsics István 1816^ban Bács vármegye alszolgabi rája volt

Radivojeviclft Cft&l&d. Horvátországi, melybl báró Radi-

vojevits Pál cs. kir. táborszernagy meghalt 1829. jul. 16-án kora 72.

évében.

Radl család. Radl Sámuel 1714-ben 10. Károly királytól

kapott czíroerea nemes levelet. 2
)

Czímere vízirányosan kétfelé osztott paizs, a fels vörös udvar-

ban repülni készül fehér galamb áll, piros csrében zöld galyat tartva,

fölötte jobbról és balról egyegy arany csillag ragyog ; az alsó kék ud-

varban hátulsó lábain koronás, keitsfarkú arany oroszlán áll, els

jobb lábával kivont kardot tartva. A paizs fölötti sisak koronájából

szintén az elbbihez mindenben hasonló oroszlán ni ki. Foszladék

jobbról eztistvörs, balról aranykék.

Radl eaalád. Radl Pál 1 720-ban april. 29-én kapta ozíme-

res nemes levelét IIL Károly királytól. 3
)

Czímere a paizs kék udvarában zöld pázsiton hátulsó lábain álló

ketts farkú oroszlán, els jobb lábával olajfa galyat tartva. A paizs

fölötti sisak koronájából szintén keitsfarkú oroszlán emelkedik ki, de

már fején korona van, s els jobb lábával kivont kardot villogtat.

Foszladék jobbról ezüstvörös, balról aranykék, 4
)

Radiifeb család. Radnich Miklós 1435-ben Szörényi bán

és keresztes volt. ')

Radnótiit család. (Terjényi.) Hont megyei kihalt család,

') Adaraí Scuta geutil. torao X.

*) Collect. herald, nro 652.

*) Gyr megye levéltárában az eredeti firmáiig,

*) Collect. neraid. nro 422.
4
) Ax 14E5 évi omággyül végzemény végen.
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melybl Radnolth György 1505-ben a ráko9i országgylésen Hont

vármegye követe volt. *)

Radnotf&t Wafcy család. Eldei kolozsvári bívatalnokok.

E század elején Sirouel (1815-ben) fkormányetéki fogalmazó volt.

Fiai Sámuel volt fkormányszéki titoknok, utóbb az erdélyi kanczel-

lárián referens ; és Zsigmond százados. 2
)

Radó család. (M.-Gyer monostori f). Erdély egyik legré-

gibb, de már kihalt családa. Egy törzsbl eredt a GyerfFy, Mikola,

Kabos és Kemény családokkal, mint e munka IV. köt. 466. és VT. köt.

4. lapján láthatjuk j ugyan azokkal ozímere is közös volt. A XVI. szá-

zadban közlök Rádó György, ki neje Iklódy Zsófia jogán tirt Do-

boka vármegyében. Három leánya maradt, kiktl a Kemény és nagy-

iklódi Toldalaghy család leányágon eredtek. *}

Radó család, (Sz.-Mártoni.) Soprony és Vas vármegye ne-

mes családa ; tagját azon megyékben viseltek hivatalt : így Radó

J 6 z s e f h. ügyvéd, Soprony vármegyének volt szolgabirája. Meghalt

1816-ban. Nejétl mankóbükki Horváth Annától gyermekei : 1. La-

jos,-ki 1832—42. körül Vas vármegye al- és íoszolgabirája volt;

2. Julianna, 3. Jozefa, 4. Dániel 1847-ben Soprony várme-

gye alszolgabirája volt 5. Gedeon.
Rádóczy család (máskép Ragyóozi) Ragyóczy máskép Rá-

dóozy József 1766-ban M. Terézia királyasszonytól czímeres nemes le-

velet nyert.

Czímere balról jobbra rézsútosan húzott vonal által kék, vörös

udvarra osztott p&izs, melynek alján hármas zöld halomból agár nyú-

lik fel, nyakán vörös örv van, s alább szügyén keresztül kard van át-

ütve. A paízs fölötti sisak koronájából ugyan olyan agár emelkedik fel,

két kiterjesztett sasszárny között, melyek kzl a jobb oldali vízirá-

nyosan félig aranykék, a baloldali vörösezüst Foszladék jobbról arany-

kék, balról ezüstvörös. *)

Rádóezy család. Közlök Rádóczy Gerzon 1554-ben al-

tárnok volt Családja valószínleg kihalt. Egyébiránt Trencsin várme-

gyében 1646-ban a fels járásban lakott Rádóczy nev nemes család,

1651-ben hasonlóan ott Szedlicsnán, 1768. és 1781-ben Rádóezy Jó-

') Jászai P. A. m. nemzet napjai a mohácsi vész után 156.

2
) Kvári Erdély uev. cs. 261

•) Hodor, Doboka várm. 213.

4
) Collect. herald, nro 241.
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zsef és fiai József, Imre, és János laktak Turnán, s végre még
1803-ban is Turnán lakott R. I s t v á n. *)

SiadólFy család. Trencsin vármegyének 1688. évi nemesi

összcirása szerint lakott ily nev család Podluzsányban. *)

Radouay család. Közlök Radonay Mátyás scardonai

czímz. püspök, szalavári apát, 1687. aug. 8án lett pécsi püspök; meg-

halt 1703. april. 19-én kora 73. évében.

Radosóezy család. Kihalt Radosóczy J a k ab a XVII. szá-

zad elején Gyarmatvára alkapitánya volt. 3
j

Tán ennek leánya Radosóczy Dorottya, ki 1665-ben ellent

mondott Bory Mihálynak Hont megyei Unyatin helységbe történt be-

iktatására nézve. *)

Radossa Oely család E családnévnél a XVI. században

találkozunk, a midn többi közt Nógrád megyében Csalárban is birto-

kos volt.

Radossevicft család. Horvátországi régi nemes család,

melybl 1486-ban élt 5
) Bertalan (Bartholoaiaeus nobilis de geue-

ratione Radocherich).

Tán ebbl származott radossai Radossevicb Demeter tábor-

nagy, és a hadi tanács *elnöke. ki meghalt 1835. évi jun. 8-án kora 86.

évében.

Kadossovirh család (máskép Libák). Ismeretes köpülök

Mátyás, k ; 1460-ban oroszlanki várkapitány volt Trencsio megye*

ben, és az olmiiozi b^keíanácskozásban is részt vett. 6
)

Radoslwks család. (Néhol Ragosticz.) közlök Ferenc z

1678—1681 ben Komárom vármegye alispánja. 7
) Ennek nejétl Sza-

páry Katától leánya Radostics Klára, elbb Komáromy Istvánnak,

1718-ban Fekete Istvánnak neje, Veszprém vármegyei Börcsházáo és

Neszkényén fekv birtokrészét elzálogitja Gyrött lakó T. nzete*

vitézl Bíró Istvánnak és nejének Rékay Évának 158 ftban. ->

') Szoata^k Dán. közlése.

') Ugyan az.

z
) Egyik feljegyzés szerint 1606-ban; más adat szerint 1616-ban. Valószí-

nbben I606-1&Q.
4
) Sz.-benedefci Gonvent eapsa B. fasc. 1. nro 29.

5
; Teleki Hunyadiak kora. XII 323.

*) Kaprinai Diplomát. II. 418.

"O Fényes, Komárom várni 50 hol hibásan Ragosticz áll Radostie*
helyett,

*) Oklevél.
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Radovics család Radovics (vagy deákosaní.Radovitius),

Péter, a, nyitrai egyház helyettese, 1588-ban a nyolezados törvény-

szék bírája lett. ') Ugyan e családból lehetett azon Radovica, ki II.

Rákóczy Ferencznek kincstárnoka volt és urának az aranygyapjas

rendet Spanyolországból elhozta.

Radovanovttft család. Radovanovics Tamás 1795-ben

I. Ferencz királytól kapta a czímeres nemes levelet.

Czímere négy részre osztott paizs, az 1. és 4. fekete udvarban

ezüst horgony áll, fölötte jobbról egy egy arany csillag van ; a 2 és 3.

arany udvarban sold pázsitról rózsafa emelkedik, zöldell levelekkel,

és három kinyílt piros rózsával. A paizs fölötti sisak koronájából kél

kiterjesztett sasszárny között pánozélos kar könyököl, három kinyílt

piros rózsát tartva egy zöldell ágon ; a sásszárny jobbról vízszintesen

félig fekete, félig ezüst, a másik félig arany, félig vörös. Foszladék

jobbról ezüstfékete, balról aranyvörös. *>

Radueh család. Líptó vármegye nemességi lajstromaiban

fordul el. 8
)

Radvánczy család. László e század elején birtokos Ugo-

csa megyében Dabolc.zon.

Radvánszky család. (Radványi.)* Zólyom vármegye ts,

gyökeres egyik legrégiebb magyar családa, 4
) melyet a sajói ütközet

utáni tatár dúlás kora már si nemesi birtokban talált, következleg

eredete jóhiszemleg rang és birtok állásra néeve a megtelepedés

korszakára vihet. *)

Nem merem határozottan állítani, mert ilyen bizonyítékaim nin-

csenek reá, de hajlandó vagyok hinni, a birtokviszonyok s egyéb kö-

rülmények egybevetése által, miszerint a Radvánszky család a

') 1588. évi 30. t. ez. A nyitrai Schemat e P é t e r t váezi püspöknek irja.

*) Adami, Scnta gentíl. tomo X.

•) Szontagk Din. közi.

*) Vannak, kik a név hasonlóság tévedéseket szül útján a család eredetét

Lengyelországban keresik, annál inkább mert a családnév végzdése lengyeles

;

de ilyen sok más tiszta magyar családoké is. kik a fels tótajkú vidéken kapták

nevöket fekv birtokaikról. A Csehországból beköltözött Radvan-Bop-áth. genus-

ból (Lásd Kézai Chronicon Endlichernél 126.) kik erednek, jól tudjak. Nem ok-

mányos alapon irt Bel Mátyás Not. nova Hang. II. 452. és Okolsztzky Orbis

Folonicusaban, midn lengyel eredetre atal. A Radvánszky család sokkal ré-

giebb Magyarországban, mint neve, mely si R a d v á n y birtokáról legföljebb

XIII. század közepén vétetett föl.

*) Ezt állíthatni oly családokról, melyek 1240. körül már is emberi emlé-

kezet óta bírt si birtokaikra nj adományt nyertek.
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már kihalt L i b r c s e y és most is él M a d á o h családdal közös törzs-

bl eredéit, st ez utóbbinak els tudható törzse Comes Radun
(1235.) (lásd e munka VII. köt. 224 lap ) mint szintén Zólyomi birto-

kos, névhasonlóságánál fogva is ez állításra vonzó hatást gyakorol,

legyen bár miképen, bizonyos az, hogy a

Radvánszky családnak els tudható törzse J u r k (vagy György)

volt, kisek életkora a XI f. század végére, és a XIII. elejére, mintegy

H90—124O. évi idkrre esik. Ennek fia volt Dénes, ki a családi

levéltár eredeti okmánya szerint 1254-ben bizonyos pénz lefizetésérl

Miklós esztergami érsektl megnyugtató levelet kap. De fontosabb en-

nél IV. László királynak 1287-ben keit határjárási oklevele, mely sze-

rint Dénes nek a Jurk fiának Radványi birtoka a szomszédságban

fekv királyi halászok birtokától (a terra pisoatorum regiorum) elvá-

lasztatik és több födrészszel bvíttetik. Ez oklevélbl kitnik, hogy

D é a e s az Ottokár cseh király elleni hadban is részt vett, és veszé-

lyes sebeket kapott; teesi különben a Hódnál (vagy Hodostó *) mel-

lett a kunok ellen is veret ontotta.

Dénes 129 l-ben III. András királytól ismét R&dvánnak máso-

dik részét kapta, 1296-ban pedig ezen birtokhatárairól szóló kivált*

ság levelet, melyben az 1287-ki emiitett oklevél tartalma is megersí-

tetik. III. András király oklevelében Dénes (Diooysius ülius Jurk)

Comes nek azaz fispánnak neveztetik, ugyan ezen 1 292. évi

okmány tanúsítja azt is, hogy Dénes aek két fia volt, úgymint I.

Tamás és Miklós. 2
)

I. M i k 1 ó s utódok nélkül halt meg
;

I. Tamás pedig öröklött si birtokát 1338-ban Comes Hanti-

mannustól szerzett birtokkal is bvítette a turóczi konvent eltt. Fia

volt II. Dénes.

II. D éne s a turóczi konvei tnek 1363-ban kelt okmányában vi-

lágosan igy neveztetik : Dyonisius ülius Thomae de Radvanya, a mibl

látszik egyszersmind, hogy a családnak már ekkor Radvány bir-

tokról neve megállandósulni kezdett Egy utóbbi okmány pedig, 1276.

évrl, azt is tanúsítja, hogy II. D é n e.s is Comes, vagyis zólyomi fis-

1
) Szalay M. orsz. tört. II. 106. szerint Hodosíónál Kolosvár melleit.

3
) Ezen adatok is az alaptalan koholmányok közé utasítják azon, Bel és

Budai F. által is felemiitett meaét, mintha a Radvánszky család I. Mátyás király

korában élt valamely juhásztól eredeteit volua. Egyébiránt e mesét különféle

rersióval más csaladokra ifl rá szokták fogni. Például Bebék. Márfy atb.
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pán volt, és egyszersmind eiyja I. Pétéinek; a váezi káptalannak

említett évben kelt levelében ezen kitétel áll : in per8onis Dyonisii

fiíii Thomae, et Petri fílii ejusdecn Dyonisii de Radvaoa Comiíis de

Zolio."

I. Péternek két fia volt : í. J á n o s és I. L á s z 1 ó.
J
) E két test-

vér és más részrl Besztercze varosa között támadt határviilongás uj

határjárás által kiegyenlítetett, és 1405-ben Zsigmond király által ki-

rályi megegyezéssel (Consensus regius) megerösítetett. Ezen határjá-

rásról szóló okmány másik példánya, legújabb idben Besztercze vá-

ros és a kir. kamara kzött régóta folyt s í 862-ben eldöntött perhez

csatoltatott.

L Lászlónak ') neje velezdi Kövér Györgynek leánya Ve-

ronika volt. Magnélkül halt meg.

I. Jánosnak három fia maradt : IL F é t e r, II. T a m á s, és I,

Z s i g m o n d, kik közül II. P é t e r a sághi eonventnek már 1432* évi

oklevelében eléfordúl; mind a hárman pedig az egri káptalannak

1450. évi azon oklevelében említetnek, mely I. László s néhai nejének

Kövér Veronikának jegyajándoka és nászhozoménva fell szól. Ezek

közöl

If. Péter magnélkül halt meg.

II. Tamásnak neje Margit volt,*) és szintén magnélkül

halt meg.

I. Zsigmondnak hitves társa volt Zsófia, ki férje halála

után 1472-ben már Szepessy Gergely neje volt. Ezen Zsófiától szüle-

tett 1. Zsigmondnak na II G y ö r gy.

II György feleségül Kaszai Katalint (Katharina de Kasza)

vette és ezzel kapta 1487-ben kelt osztálylevél szerint Nagy-rSztricse

és Orlovi helység felerészét. ') Ezen György 1509-ben Zólyom vár*

*) A* esztergáim káptalannak 1417. évi oklevele szerint, melyben irafcxk :

„Joanni et Ladislao fíliis Petri, íilii Dyonisii de Radvui 1417."
3
) 1447>ben Ladislaus de E a d v án y Komárom vármegye követe

volt a Hunyadi János korm. alatti budai országgylésen. Lásd Kovachich M. Gr.

Yestigift Coraitiorain. p. 267. Ezen Lászlót, minthogy épen egy idben éti a

Zólyom megyei Radvánszky T Lászlóval, némely genealogasok öasatetévesztik,

és a Radvánszky családhoz számítják, de alapt&lnnúl, ugyan is Komárom megyé-
ben is van R&dvány helység, és László, a komáromi követ ezen komáromi
Hadváuy ról irta nevét.

•) Vátsxi Káptalan oklevele.

*) Nyitrai káptalan oklevele, melyben es áll : Quod Nitolaus filius ^uon-

36
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megyének alispánja volt. Nevezett Bejétl három fiúnak ln atyjára,

tigymint I. Menyhértnek, L Boldizsárnak és III. Péter-
nek, mint ez egy, atyjok halála után, 15l6«ban kelt oklevélben áll,

J
)

E testvérek már állandóan a „R a d v á a s z k y" nevet viselték.

I. Menyhértnek neje tótfalvi Sváby Zsófia, kítfll osak leá-

nya Borbála maradt, már 1581-ben 92végy volt. *)

ÍIÍ. Péternek neje Palugyay Anna volt, attól csak két leánya

maradt ; E u f r c z s i n a és Katalin.
I. Boldizsár 1513-ban Zólyom, vármegyének alispánja volt,

mind £. mind atyja II. György jeles vitézek, s mindketten a radványi

kath. egyházban egymás mellett tannak eltemetve, tíírkövök fel*tt e

versek olvashatók jelenleg is :

Mortales quid fáma juvat, qukl glória ? senaus

Quid genus et magni roboris un-bra brevis,

Omnia fata manent, mortis fortuoa nec una,

Adde quod incerta est, hóra suprema neois.

Boldizsárnak — nem tudhatni — mily családból származott —
nejétl két fia maradt : HL G y ö r g y és I. F e r e n c z. *)

III. György és I. Peren ez 1557-ben megosztozván, a felsö-

radványi ház Ferenoznek jutott, mint ifjabb testvérnek, a euria pedig

ahol azelótt R Péter lakott, III. Györgynek jutott, a ki 1557-ben Zó-

lyom vármegye alispánja volt. Neje Névery Ilona volt, kitl szárma-

zott gyermekei születtek : Anna elbb Karnovszky Elek , utóbb Szalay

Gáspárné és III. Fe r eae-z, kirl alább.

dara oannis de Kasza, nec non nobilis Dormna Qatharina filia Staniilai de
eadera Kasza, ccusors videliost Georgii de Radvan, 1487."

*) Az oklevél ide tartozó szavai . In noraine Doriüni eto. eto. Itera Domfna
Catbariua quonfora Egregii Georgii Radvanszky oum fiíite ftuis Dominó Mel-
dhiore, Dominó Balthasare et Dominó Petro. 1516.

2
) A szepesi káptalan oklevelében: nobilis domina Barbara filia quondam

Melchioris Radvanszky ex nobili oondam Sophia, filia olim Antonii Svabovsz&y
de Tótfalva legitimé praecreata, relicta vidna. „A Svaboszky család jelenleg

Sváby."
•) STádasdy Tamás nádor 1556-ban kelt levelének idetartozó szavai ezek -

Expositum est nobis in personis Egregii Georgii et Francisci, filiorum -condara

Baltaazari, filii olim Georgii Radvanszky eto. ete< Egregio condam Petro fíüo

olim jani fa ti Georgii Radvanszky fratre patrueli ipsorom exponentium absqne

masciiliiii nexus haereuw solatio ab hac luce daeedente eto. . . . Una oum uobili

*omina Anna ipsius oondam Petri Radvanszky etc. . . . Egregius Georgius Fálu-
l^Sjai fráter cárnali* dtetae qnondam Dominae Annae. 1556.
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í F e r e u c z Neácczky Katalint vette nül, kitl Erazmus,
Gábor és JI. F ere doz nev fiai születtek. ') Éltek 1586-ban.

Erazmus (Rázmány) magoélkül balt cL

G ábor élt í 600-ban, meghalt 1628 eltt, szintén magtalanul.

Két nvérén Kataliné-*./ és Annán kivl fivére

II. Ferencz volt. Ennek hitves-társa Majthényi Sára, kitl

gyermekei születtek ; II. Zsigmond, Pál, Zsuzsanna ^lbb

Névery Istvánnak, utóbb Pápay Jánosnak neje, és Julianna Mar-

ezaly Miklósné.

Pál katona volt, élt 1616-ban, meghalt utód nélkük Testvére

Ii. Zsigmond házasságban élt Tarnó*vszky (Tárnóczy) Zsófiá-

val, kitl azonban csak egyetlen leánya Erzsébet maradt, 1634-ben

Géczy Pálnak hitvese, kiben e szerint I. Ferencz fiága kihalt.

Vissza kell térnünk III. Györgynek idsb fiához III. Ferencz-
hez, kinek ága máig virágzik. Ezen Ferencz Zólyom vármegyei alis-

pánságot viselt; els neje poltári Soós Margit, a második nemeskürthi

Bakó Fruzsina volt, kit már 70 éves korában vett el, és a nemsokára

kiütött pestis áldozatává lévén, szülési reményben özvegyen hagyá

1645-ben. Halála után a radványi jószágokat fitiröks hiányában Be*

niozky Tamás es Tar Mihály impétrálták. azonban a beiktatásnak a te-

herben hagyott özvegy ellentmondott, s nemsokára fiat szült, 3
) ki a ke-

resztvízen György nevet nyert. E György, a családban IV-dik,

*) A nyitrai káptalan 1591. oklevelében:
,
qrod Egregius Franoiaeus R&d

vánszky de Radván fílius alterius Francisct Radvánszky. — Továbbá Kéry F<5

rencz alispán levelében: Ad requisitionem Sarae Majthényi relictae generoai

condam Dmnini Franoisci fiiii alterius olim. Francisoi RadvAi?szky ab una et.

Egregíi Franeisoi junioris fiiii Egregíi quondam Georgii Radvánszky d- eadem

ete . . . ratione et praetextu bonoram tani haereditariorum, quam raobihum uüi-

versorum praefati olim Domini Georgii Radvánszky et generosae Dominae He-

lénáé Névery consortis ejusdem,parentum videlicet praenotaíi Franciáéi junioris

Radvánszky 1600.'*

*> IV. Györgynek apai és anyai szüleit bizonyítja Szelepcsényi György-
nek 1672. évi okmánya, melyben ez áll : Expoaiíum est nobis, ete. — Ex uobili-

olim Juditba consorte sna, fiiia ver Egre^ii olim Francisci Radvánszky et no-

bili olim Afargaretha Soos prioré oonsorte sua suscepta progemtorum; qualiter

superíoríbus evolutis temporibus in anno videiicet 1658. praeterito inter ipsos

expoaentes, velut incattos ab ima, neo hOn nobilem Domiaam Euphrosinam

Bakó, antea praefati condam Francisci Radvánszky posteriorem, expost ver
Egregií condam Michaeli* Bory de Borf conthoralera, j?raque ejus viduam, uti

tutricem et curatricem legitimam et natúralem egregíi Georgii fiiii sui ex eodem

quond&m Francisco Radvánszky prioré Tr-arito suo suscepto eto. etc Anno 1672.

36*
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lett a kihaláshoz közel állt család fenntartója ; míg anyja Bakó Fruzsina

utóbb Ösztroluczky Menyhért Zólyom vármegyei alispánhoz, ennek

kimultával pedig Bory Mihályhoz (1667. tajb.) ment feleségül.

IV. György 1651-ben anyjának gyámsága alatt királyi jóváha-

gyás mellett is meghagyatott, s erre nézve 1659-ben a fiú Wesselényi

nádor el6tt is beleegyezett. Ámbár pedig mostoha atyja Bory Mihály

maga katholikus volt, sem feleségét sem a kiskorú Györgyöt a kath.

vallásra nem kényraerité, st végrendeletében hagyományozási közt

mostoha fiának Radvánszky IV. Györgynek az illésfalvi — jobban

mondva a királyfalvi «*• malmot hagyományozta. Anyja kérte fel é3

iaipetráita adományilag IY. György részére Radványban évenként

tartandó bárom vásári szabadalmat. — IV* Györgynek úgy, mint aty-

jának a leányággal sok pere volt. Ezek mellett IV. György egyebek-

ben is a sora által mélyen sajtolt férfiú volt ; daczára annak, hogy a

Tökölj mozgalmakban semmi részt nem vett, mindazáltal a pozsonyi

rendkívüli bíróság elé (melynek elnöke Szelepcsény György eszter-

gám, Irsek volt) állíttatott, azonban ártatlannak találtatott, és Sze-

kpe&ényi aláírása mellett kelt menevéddel szabadon bocsáttatott De
nyugalma nem sokáig tartott ; CarafFában egy uj inquisítor támadva

fel, 1687. fehr. 26-án IV* György radványi házában elfogatott, fia II.

János kíséretében Eperjesre vitetett, hová marcztus 6-án érkeztek.

Az eperjesi vértörvényszék ismeretes történeteinkben ; e törvény-

szék elé állíttatott R, IV. György is, azon vád miatt, mintha 6 Mun-
kácsra — melyet akkor Zrínyi Ilona Tököly Imre neje védett a esá-

szári sereg ellen, — pénzt és leveleket küldött volna, s ekép a láza-

dásnak részese lett. volna; e vádak mellett kínzópadra hurczoltátott és

a szemedéit kínok folytán aprii 18-án tömlöozében meghalt. ]
) Ez

nem gátolta az iszonyú Karaffát, hogy a holt tetemét a veszt* helyre

vitesse, hol elbb jobb keze, azután feje vétetett, teste pedig négy

részre vágatott. Testét fia II. János 20 aranyon válta meg a hóhér

s ej éi&l, és éjjeli órákban temetteté el a közel fekv Szinye helység

templomába. IV. György neje Mártássy Janka Katarina volt, ettÖl szü-

letett 1666-han a már említett II. János, és leánya Katalin, ki

derbárd György neje lett.

IV. György kivégeztetése után 1687-ben a radványi birtokok el-

koboztattak : és az özvegy Radvánszky Györgyné és fiának minden

*) Lasd/Úetik Theatrnm Eperjes.,— egyébiránt a Radványi család naplójá-

ban is ezekrl bvebben olvashatni.



fáradozásaik daczára csak í697 -ben Kolonics érnek közbenjárására ka-

marai becs melleié uj adomány útján kerültek vissza. Mieltt azonban

visszaadattak és mieltt az új adomány kelt volna, 1696. dec. 3i-én

Máriássy Kata és fia Radvánszky János téritvényt (rev rsalis) kény-

telenítettek adói, mely szerint a radványi határból a beszterezei bá-

nyákhoz szabad faizást (lignatio) kellett lekötelezniük. 1
) Áz uj adomány

levél Radvánszky Jánosnak 1697. febr. 20-án adatott ki I. Leopoid ki-

rálytól , azon terhes záradékkal, mely szerint : (reservaioque pro Ca*

mera nostra Novisoliensi lapidam fusíliura vulgo Fioszstein et sylvarum

in eodem territorio situatarum, quae quidem jure montano pro culture

fodinarum mineralium dictae Camerae nostrae perse competerent, in

perpetuum usum fruetuoa eidem Joanni Radvánszky, proque masculino

neo non eo deficiente ejusáem Joannis Radvánszky foemineo sexu
;

u

a családot mostanáig sújtja azon terhes kötelem, a tajovai olvaszdáuak

évenkint ezer lfának Radvaayhoz tartozó erdeibl ingyen kiszolgál-

tatása által

Ií. János 1696-ben házasodott, nül vévén Szent-Xványi Anna-

Máriát, 1701-ben I. Leopold királytól pallosjogot (jus giadii) nyert

1703-ban Besztercze várost Radvánszky János menté meg a préda-

lástól. Ugyanis oct. 9-én Rákóczy Ferencznek Zábreczky nev vezére

közelgett seregével a városhoz, és már Lipcse várát feldúlván, réra-

lésbe hozta a beszterezeieket. Ekkor R. János zólyomi alispán & vár-

megye és város elöljáróságát, a kamarai tisztviselket, a jesuíták fn-
két a város megmentése végett tanácskozásra sszegyüjté, s a veszély

elérzetében megzavarodottak közt a legjobb tanácsosa! állott elé ; mely

sikert aratott E szerint küldöttség ment Zábreczkyhez azon kigondolt,

de valótlan nyilatkozattal, hogy a város miv Rikóczynak meghódolt s

e végett ahoz követeket is küldött a meghódolás bejelentése végeit.

Zábreczky eleinte roszúl fogadta ugyan a küldötteket, de eihivéu az

' j A reveriajis szavai ezek : Pro necesa iate Suae Majesiaii* Saoratissimae

fodinarum offiemarum quonüöcunqoe aliomra aedifieionun In quantítatsu qu&

dum et ubi eidem Camerae placuent, gratnito, ét siae peasioce omni Hgaa cuoci-

dere facieado
; prouti et argilia in territorio Radvanensi vulgo Fiosaatein naucu*

patám pra nova hutia indigentem, pariter a modo impssteram semper usu&ndam
resfervaaset ltem usum fundi 5n Tajova, in territorio pariter Radvaaensi siti, ín

quo viddioeet hutta seu officina ibidem essfructa aclualiter existerei, eíautibus

iio, quae de íacto aunt, necessíiatibog et appertínentiis, saepe memor&taa laoly-

tae Camerae Novisoliensi, jure nihilomiaus proprietarxo pénea noa et sucNsemores

nostroe perinanendo, cedinant, ac conoedimus in perpetuum: nullia snqnasi re-

protettationibus aut recUmftti<mibiMf obstaaiibuit aöí obstare valentibue.'*
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eléadást & fejedelemhez indított küldöttség iránt, a feldúlás helyett a

város védelmére magát felajánld. Utóbb Radvánszlty János is Rákóczy

pártjára szegdött, és annak h és kedves embere, bels titkcs taná-

csosa, és a szövetkezeit rendek kincstárnoka (thesaurariws) ln Ö járt

követségben Erdélyországban is : ') mely érdemeiért 1706-ban a re»

vistyei uradalomra Rákóczy tói adományt nyert és abba beiktatta-

tott. *) Rákóczy szerencse csillagának lehanyatlása után a császári

seregek Besztercze felé nyomulván, Radváuszky János is a szövetsé-

gesek hátráló seregéhez csatlakozott nejével, gyermekeivel együtt, és

elbb Késmárkra, utóbb Eperjesre, onnét tovább a Lengyel széle'kre

és végre magába Lengyelországba menekült Ez alatt Pálffy János a

császári hadsereg parancsnoka 171l*ben megkötvén a szatmári békét,

Rákóczy hívei átalános bnbocsánatot nyertek, ha bizonyos határid

alatt a hségi esküt leteendették. Radvánszky János ekkor vissza-

térvén, Ó3 családját a hontalanság szenvedésétl megmenteni óhajtván,

a hség esküt leiévé, és arról N - Károlyban april. 9 én 1711-ben gróf

Pálffy Jánostól amnestialis bizonyítványt és azzal életére és minden

jószágára biztosítékot nyert. 3
) Azonban a beszterczei kamara nehéz-

ségeket gördített a birtokok kiadására nézve, mindazáltal gr. Pálffy Já-

nos hathatós befolyása következtében ezeket nem sokára vissza kap-

ták. Ez idtl fogva Ií. János csendes életet élt, és Zólyom várme-

gyét az országgülésen is képviselte. 1737-ben tett végintézetet, 1738*

ban fiókvégrendeletet (codicillu3). Felesége 1737-ben ; maga pedig

1738-ki april 7-én kora 72. évében meghalt. S mindketten, daczára,

hogy a protestáns egyház hívei voltak, a radvány? kath. egyházban lé-

tez családi sírboltba takarítattak, hol egymás mellett nyugszanak *).

Sírjok fölött vörös márványból készült sírkövön a következ fölirat ol-

vasható :

*) Cserei Mihály Históriája.

*) Rákóczy Ferenc* több ízben idzött Radvánszkiék kastélyában Raá-

ványban, hol arcakepe, valamint két ftáé is a Rákóczyteremnek nevezett kasté-

ly í teremben fügnek.

*) Az eredeti a család levéltárában.

*0 A radvány 5 jelenlegi kath. egyház legnagyobb része a Radvánszky

es?Jád által 4piieíett ; a szószék fölött most is látható a családi czímer. A vallási

babergásoi korában majd egy, majd más rész foglalta el.
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D. M. 8.

Hoo busto claudiiur, quod mortale habebant

Jobftnnes de Radvan, et Anna Maria de Szent-Iván

Conjnges in vita et morte conjunctissimi

• Virtutem eoruru, quae nec móri nec hie reeondi potest,

Sera celebrabit posierit^s.

Cujus umbram ut in cineribus veneréntar

Vivam ejus imaginem in pecíore eonservantes

Parentibus desideratissimis moeatissimi Hberi

H. M. P.

Obiit ille anno 1738. die 7 -a ealendis április, aetatis 72~<?

Ista anno 1737. die 5. ealendis Üeeembris, aetatis 5S.

Vixerunt in Connubio annos 43, menses 5.

II. Jánosnak nevezett nejéti Szent-Iványi Anna Máriától kö-

vetkez hét gyermeke született : 1. Johanna báró Hellenbaoh Ká-

rolyné, 2. Fruzsina Spielenberg Dávidné, 3. V, G y tf r g y, 4. II.

László, 5. Borbála slavniezai Sándor Páiné, 6. I s t v á n, 7. E r-

zsebet Prfíeszky Elekná E három M közül

I s t v á n, ki 1748*ban meghalt Szirraay Annát vette házastár-

sul, ettl gyermekei a) Tamás magnélköl halván meg, benne ez ág
kihalt; b) Anna-Mária szül. 1739, febr. 13-án, c) Terézia, d>

Johanna, e) Klára Sembery Mihályné, és f) Sándor, szintén

magtalanul múlt ki.

V. György és IL László máig virágzó ágnak lnek másod

törzsei. Lássuk elbb végig V. Györgynek nemzedékét

V. György Zólyom vármegye aiispánságát viselte, meghalt

1763. körül. Neje báró Révay Zsuzsanna volt EttÓ! következ 13

gyermeke született

:

1. III. Dénes szül. 1725. oct. 23-án. A hét esztends burkus há-

borúban mint kapitány a Batthyány gyalogságnál szolgált és Bariels-

dórinál a porosz és ausztriai határszélen Í76ö-ban kora 35. évében el-

halt, é» ott el is temettetett. Sírkvére mely a temetn kiví vau fel-

állítva, következ fölírat tétetett:
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Hic iacet

Omnipotentis clementiae Dei

testis praeelarus,

quí

re militari ab anno 1746.

tara eonira Gallos, Borussos

ad fortitudmis exenaplar viriliter gesia -

ín sunimis periculÍ3

beniguíssíme et absque ullo vulnere

servatus

et

hyberaa quiete

&d

aeternam

aegritudine avooatus est,

fit berois nomcn

Dyonisius Rádvá«9zky de eadem
Genttd suae

Perillustris ac Praenobilis io Regno Hungáriáé

Decus exíraiuGi

Inoí. ver Leg. Ped, Ex. Gren. A. o. C. Bathyau

Ceniurio prtmua

virtutis et fidelitatis zelo exeeilenrf

morte praematura

dignis remunerari proemiis prohibkue,

obiit

in Bartebdorff die 27, Decemb- 1760.

aeiatis 35-o.

Cujus, uti et fraternae eariUtis in memóriám

Monumentum hoc erigi feoit Fr. Jt. de Raáván

Cent. Inclyt Leg. Fed. Ex. Belli pucis Leopoídi

Daun,

2. Zsuzsanna férjhez ment 1 750. octob. 27-én sarudi Battik

Györgyhöz.

3. Mihály kihalt

4. Ján os kihalt.

5. IV. Páter szül. 1731 augusztus 8-in ; meghalt 1788-ban.

Nejétl Gzipszer Eufrozinától, (ki 1802-ben halt meg) következ négy

gyermeke maradt ; a) I. K á r o 1 y szül. 1764 január 14-én, meghalt

1832-ben magtalanul; b) IV. Dénea szül, 1765-ben, meghalt 1826.
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minden Örökös nélkül; c) VII, Q-y örgy szül. 1770-ben és 1810-ben

mint kapitány Gayersbergben Csehországban halt meg ; d) J ó z s e í.

ki Hont megyébe Bátorfaluba neje Buocz N. birtokára költözködvén
,

férfi maradék nélkül halt meg; Antónia nev leánya Paceolay

László neje volt.

6. Pál szül. 1734. január 22-én, meghalt 1810* martius 10-én.

7. IV. F e r e n e z szül 1734-ben , elbb a Daua gyalog ezrednél

szolgálván, mint kapitány a hét éves porosz háborúban vett részt, és

testvérének III. Dénesnek 6 állilá kün a sirkövet ; utóbb Borsod me-

gye nemesi felkel seregének parancsnoka, és sz. István rend keresztese

volt. Majorátust is alapított, melynek jövedelmét most Radvánszky

Ferencz húzza. Nejétói Pulözky Éva-Erzsébettl gyermeke nem

maradt.

£. Borbála szül. 1735 jun. 12-én. Férjhez ment Mocsáry Ist-

vánhoz.

0. Erzébet Sréter Pál neje volt.

10. Krisztina Bohus Péterné.

11. Julianna Litassy Albertné.

12. VI. György szül, 1742. nov. éOán. Zólyom vármegyének

alispánja s királyi tanácsos volt. Meghalt 181 0-ben. Neje Grünblatt

Zsuzsanna- Katalin meghalt 1809-ben, eltemettetett Beszterczén, Ettl

négy gyermeke maradt: úgymint a) Jozefa szül. 1765. jul. 21.

Neje Osztroluezky Józsefnek* b) Anna szüL 1766. jul. 9-én. Hainrioh

Jakabné. c) Teréz Fluok Jánosné, ós d) Ina re, ki 1782-ben szüle-

tett, és 1827-ben magnélkül meghalt

13. I. Laj os szül 1745. aug. 4-én. Felnöivén, katonai pályára

lépett és mint rnagy ment nyugalomba. Meghalt 1803-ban. Nejétl

Okolicsányi Johannától, (ki 1839-ben múlt ki), következ négy gyer-

meke maradt ; 1. J á n o s-F r i d r i k, 2. II. L a } o s, 3. Albert és 4.

Antónia Kalauz Sámuelné. Ezek közül a két els terjeszté családját,

mint kettrl egyenként leszen emlités.

Jácos-Fridrik szül 1783-ban, meghalt 1810-ben. Nejétl

Justh Jozefától (ki 1813-ban halt meg) gyermekei 1. Vilhelmina
szül. 1807-ben, hajadon ; 2. Ferencz szül. 1808-ban ; és 3. Ferdi-
nánd, ki magnélkül halt meg. — Nevezett Ferencz 1861. Zólyom

vármegyének alkotmányos alispánja volt. 1835. január 25-én vette nül
Juath Luizát. ki 1852. oct. 27-én meghalt. Ettl gyermekei: a) E r-

z sebet szül. 1837. ma}. 12-én b) Gedeon, meghalt; c) Natália
szül. 1840'beo, férjhez ment 1858. aug. 2'ín Brogyányi Jenhöz, i)
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Ferencz meghalt ; é) G i z e i 1 a szül. IS43. tnart. 19~éi>. /) Á n á-

rás szül. 1344 május 20án; g) Anna azüí. 1852. sept

II. Lajos (I. Lajosnak fia) született 1785. május 1-én, Zólyom

vármegyének alispánja, országgylési követe, királyi tanácsos, arany-

sarkantyús vitéz volt ; meghalt 1847. jan. 10-én. Nejétl Hámos Ka-

rolinától, kivel 1808-baa lépett házasságra, egy leánya: Luiza (szüL

1812.) 1835. január 28 óta Keezer Tamásné, és egy fia l G u 8 z táv
maradt.

L Gusztáv szül. 1810. aug. 20-án ; házasságra lépett i 832-ben

Pulszky Apollóniával, ki 1839. aug. 20 án Pozsonyban meghalt. Ettl

született négy gyermeke, úgymint : 1 . M i k 1 ó s, 2. L a j o s, 3. P 1 e-

xin, kik meghaltak és 4. II, Károly, ki szül. 1833 septemb. 14-én^

1861-ben Zólyom vármegyének alkotmányos szolgabirája volt; 1859.

sept. 12-én házasságra lépett Szepeasy Katalinnal, kitl gyermekek

Hona született 2861. oet- 28-án.

Visszatérünk II. János ifjabb fiához IL Lászlóhoz, \át&\ a

Radvánszkyak most is virágzó ifjabb ága származott.

II. László kir. udvari tanácsos volt, a protestánsok közi els.

ki e rangot nyeré. Ugyan igen szép könyvtárat gyjtött, a családi

levéltárat rendbehozta, valamint családi leszármazási fáját is 1754-ig

kidolgozta. Els neje volt báró Rt'vay Johanna-Zsuzsanna, a második,

kivel 1754. april. 14-én lépett házasságra, volt Szent-Iványi Anna-Má-

ria, ettl gyermeke nem maradt Meghalt II. László 1758-ban. Els
nejétl kilencz gyermeke született, úgymint : 1. J a n k a-M a g d o 1 n a,

2. Valéria, 3. M ikl ós, 4. Maria-Agneta (szül. 1737. mart. 81.)

Plathy Lászlóné ; 5. III. János, kirl alább; 6. Rozália (szül.

1742. jun. 30-án) báró Próuay Lászlóné, 7, P o 1 e x i n a, 8. László,

9. Zsigmond. Ezek mind kihaltak, kivévén III. Jánost.

III. János szül. 1739-ben május 3í-én. Zólyom vármegyének

alispánja és követje volt; az e-vang. budai zsinatnak tagja, királyi ta-

nácsos és aranysarkantyús vitéz. Meghalt 1815-ben. Nejétl Prónay

Évától, következ hat gyermeke maradt ; úgymint

:

1. II. Miklós szül. 1768, aug. 19-én. Nejétl Stansitsh

Horváth Borbálától gyermekei: III, Miklós, gyermek korábw

meghalt, és T e r é z i a Kubníyi Lászlóné.

2. T e r é z i a Szerencsiné.

3. Karolina báró Podm&niczky Lászlóné.

4. I. A n t a I, kirl alább.
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5. ül. László Órnagy a vasasoknál, meghalt ntlenül

tSSlben.

6. P o 1 e x í n a Ujházy Sámuelné.

I. Antal szül. 1769. nov. 20-án, Zólyom vármegyének alispánja,

az 1825. évi híres országgylésen országgylési követe, és udvari ta-

Dácsos volt Meghalt 1840-ben. Nejétl Kúbinyi Borbálától, ki 1848-

ban halt meg. Következ négy gyermeke született

:

a) Tullia, meghalt 1815-ben.

b) Piroska szül 1803-ban, Koch Antal nyugalm. bánya

tanácsos neje.

c) A 1 b e r t sztiL 180G., meghalt 1857-ben. Nejétl Bárczay

Karolinától kvetkez hét gyermeke volt: 1. Ádám, f 2. Jó-

zsef f, 3. Albert +, 4. Gejzaf, 5. Gejza szül. 1847-

ben, 6. B é 1 a szül. 1849-ben. 7. Sarolta szül. 1854. mart. 1-én.

d) II Antal szül. 1807 ben, Zólyom vármegyének alis-

pánja, országgylési követe. 1848. és 1860-ban Zólyom várme-

gyének fispánja, a porosz János rend vitéze ; 1849. május hó

26-án vette nül báró Podmaniezky Máriát (szül. 1831. nov. 13.)

kitl gyermekei ezek : 1. Maria szül 1851. oct. 12. és János
szül. 1854. július 5-én.

A család leszármazási fáján a

XVII. század közepéig a kitett évek

azon oklevelek keltei, melyekben a je-

lölt családtagok említetnek, s nagyrész-

ben akkor éltek is; a jelzett századon

innen részint családi följegyzések, ré-

szint a radványi, 1668. évtÓl kezdd

matriculák (anyakönyvek) alapján va-

lóságos születési és halálozási évek;

1722-tl kezdve a család születési esz-

tendei a garanszeghi anyakönyvekbl

merithet/ík, azonban ott is a halálozások

csak 1770-tól kezdve vannak rendesen

bejegyezve.

A teljes leszármazási fa családi közlés szerint következ.
ii i

*) Megvan e század elejéig lehozva Wagner Tab. Geneal. Mi. tab XXV.
i», és az itt közlöitü teljesen egyezik, azon hozzáadással) hogy ott az els törzs*

nek Jurknak még atyjául 6 a r z e is nevezve van.
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I. tábla.

Jurk vagyis
György

I. Dénes
Comes 1254 1287.

1. Tamás I. Miklós
de Radván Í292. 1292.

II. Dénes 1368.
zólyomi fispán

I. Péter
1376.

I. János
de Radván

1404.

I. László 1417.

de Radván
(velezdi Kövér

Veronka) .

f

II. Péter
1432.

t

II. Tamás
1450.

(Margit)

t

T. Zsigmond
1450.

(Zsófia)

II György 1472. 1500.
zólyofn'i alispán

(Kaszai Kata)

Menyhért 1516

(gvabovszky Zsófia)

Borbála 1518.
(Thotfalvi Elek)

Boldizsár
1518.

zólyomi
alispán

III: Péter
1516.

(Palugyay
Anna)

Margit
(1. Cseposányi György
2. Domonkos János)

Katalin 1557.

(szeatpéteri

Dávid N.)

Fruzsina 1557.
(szeutpéteri

(Dávid ürial)

111 György 155?.
zólyomi alispán

(.Nevery Ilona)

í. Ferencz 1557.

(Nedeczky K*ta)

Fofyi. a JL tábláit.

Erazmus
1586.

t

II Ferenez
1587. 91.

(Majthényi
6ára)

Gábor
1600 1628.

t

Kata
Cl. petrovinai

Horváth
2. Zolnai Stek)

Anna 1616.

(az.* mikl£si

Pongrácz Ákos)

II Zsigmond 1 Pál
katona katona

(Taraovszky Zsófia) f

Erzsébet 1634.
(Géczy Pálné}

Zsuzsanna 1602.

(1. Névery István

2. Pápay János)

Julianna
(Marozaly
Miklós)
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II. tábla.

III. György, ki <** I. táblán.

1557, zólyomi alispán

(Névery Ilona)

Anna 1569. III. Ferenci 1600. + 1645.

(1. Karnovszky Elek zólyomi alispán
2. Szalay Gáspár) (1. poltári Soos Margit

2. Bakó Fruzsina)

1-tól Jndit
(1. Zolnay Péter
2. Meskó Jób)

IV. György (postbumua)
szül. 1645. f 1687.

Eperjesen kínoz*

(Máriássy Janka-Kata)

lí. János
szül. 1666. f 1738.

Rákóczy tanácsnoka
(Szent-lvánvi A -Mária)

Kata
(Gerhárd György)

Janka Fmasina
(b. Hel- (Spielen-

lenbacn berg
Károly) Dávid)

K

György II. László

Z. alispán 1744. követ
kir. tanácsos f 1758.

fl763. (1. b.Révay
(b. Révay Janka- Zsuzs.

Zsuzsa) 2. Szent-Iványi
Anna-Mária)

Borbála István Erzse
sz. 1706. f!748. (Prileszky

(Slav. Sán- (Szir- Elek)
dor Pál) may Anna)

lyt. a HL tábla*. 3

í
B E- (T

*4 S Mária-Águ.

*. h £ «. 1737.

9 2. % (Platby

g! ü •* László*)

III. János Róza * C4 N
sz. 1739.fl815. sz. 1742. § • £
alisp. kö*et (kPrónay 5' *> §

kir- tan. Utaló) » -* f
(PrónaV ** £
Eva)

^

8*

S3

-»

N
CD
N

*•
S-

8*

SS

II. Miklós Teréz
szül. 1768. (Sze-
(Stan. Hor- renesy)
vátk Bora)

Miklós

t

Karolina
(b. Pronay
László)

Teréz
(Kubinyi László)

I. Antal
sz. 1769. i 1840.

alisp. követ
kir. tan.

(Kubinyi Bora)

Hl. László
rnagy
Í1831.

Polexina
(üjházy
Samu)

Tullia Piroska

1 1815. szül. 1803.

(Koeh Antal)

Albert
aznl. 1606.

fl857.
(Sározay
Karolina)

II. Antal

szül. 1807.

1848. 1861.

zólyomi föisp.

( b. Podmaniczky Mária)

Mária János
sz. 1851. sz. 1854.

Ádám. József. Albert. Gejza. 'Gejza Béla Sarolta

f f t t sz. 1847. sz. 1849. sz. 1854.
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ia tábla.

,
V. György, &í a Ih tSkln.

zólyomi alisp.

kir. tan. f 1763.
(b. ftévay Zsuzsa)

III. Dénes Zsuzsa £ 3! IV. Péter Pál IV. Fe- Ví. György
•z. 1725. 17501 Jrn 1731. sz. 1734. renez sz 1742/
f!760. (Bafctik**- fl788. f!820. kapit 1 1810.
kapi- György) ^ (Csipszer f 1S10. alispán
ttny Fruzsina) (£ulszky kir. tan.

Eva) (Grfln-

blatt

Zsuzsa)

I. Lajos
sz 1745.

f 1803
rnagy
(Okóíi-
csányi

Janka)

L Károly IV. Dénes Vil. György József
«. 1764. sz. 1765. sz. 1770- (Buócz >T.)

fl832. 1182(3. fl8I0
kapit.

Antónia
(PaczolayLász.)

Jozefa
sz. 1765.

(Osztroluezky
József)

Anna
az. 1786.

(Hainrioh
Jakab)

Teréz
(Fiuk
Jakab)

Imre
•z. 1782.

t 1827.

János Fridrik
sz. 1783. f 1810.

(Juith Jozefa)

II. Lajos
s*. 1785. f 1S47.
alisp. kir. tan.

(Hámos Karolina)

Albert. Antónia
(Kalauz
Sámuel)

I. GvicUv
sz. 1810.

(Pulszky Apolló)

Luiza
sz. 1819.

(Keczer Tamás)

12. Károly
az. 1833.

1861. sz.-biró
i

*

Miklós. Lajos, Polixén.

f

Ilona

szül. 1861

Vilma
szül. 1807.

V. Ferencz
szül. 1808.

(Justh Luiza
kit 1852. oct 27.)

Ferdinánd,

t

Er«»e Gedeon. Natália Ferencz. Gizella András Auna
SZÜL 1837. f (Brogyányi f szül. 1843. sz. 1344. sz. 1861

Jenné 1858.)
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A család czímere — mini feljebb a metssrvéüjen látható — a

paizs ezüst udvaráb ,n zöld halmon nyugvó korona, melyen pánozélos

kar könyököl, egy száraz galyat tartva ; a könyök hajlás fölött félhold

és e fölött arauy csillag ragyog. A paizs fölötti sisak koronáján szintén

pánczélos kar száraz ágat tart. Foszladék jobbról, balról aranyezüst *)

Radványl család. (Radványi és legéndL) Törzs seit Abauj

megyében kereshetjük, hol Radvény i Máté Zsigmond királytól Rad*

vány helységet kapta csupán maga nevére, azonban M á t é a morva

Prokop által elfoglalt Líptó megyei Nagyvár visszavételében hsiesen

harozolván, ott a várból lehányt kövek által agyon zúzatott, és noha

örökösök nélkül balt meg, de özvegyét várandós állapotban hagyta
,

"Helynél fogva a vitézül elesett Máté érdemeit Zsigmoud király te-

kintetbe vévén, 1399-ben a születend gyermeknek, úgy Máté még

él aftvjának Istvánnak, valamint Máté testvérének Benedeknek (kik-

nek neveik az elbbi adományban nem voltak) király adományban

megersítette, illetleg átruházta, ') Ugyan ez évben nevezett Ist-

ván t, (ki Zackoli Imrének fia volt) és fiát Benedeket Radvány

helység birtokába Zsigmond király beiktatni is rendelé. *)• Ezen ado-

mányzásról az ünnepélyes okmányt Zsigmond kir. 1406-ban adta ki. *)

Nevezett Benedek Hl 3-ban az egri káptalan eltt Kevi Bá-

lint ellent tiltakozik. b
) Ugyan ez évben a Radványiak egyességre lép-

nek Korláthfalvi Egyeddel. 6
>

U14. ben Jarlói (tán Ariéi) Lászlónak fia György bevallást

tesz Radvánra nézve Radványi István fiai Benedek, János és

Imre részökre T
) Ugyan ezen évben Líptó megyébl való M ártó u-

nak fia György testvéreinek Péternek és Miklósnak, és fiainak Já-

nosnak cs Lászlónak neveikben is az oklevelek kiadásáról elismervényt

ád Raclvácy 5 István fiápak Benedeknek, g
) pro Benedicto filio Ste-

phani de Radván.

Szintén 1414 ben Korláthfalvi Lászlónak fia Egyed Radváni

*) L. kiadva is Burgstallér Coll. insigniam nob. Fam. E.

*j Fejér, Ood. diplom. toroo X. vol. 2. p. 665.

•) Ugyan oH 667 668. hol „de Zaovol" valószínleg hibásan i)\

de Zakoly helyett.

*) Ugyan ott tom. X. voL 4 pag. 488. Fejér ez okmányt Kaprínai Ms. B.

torao 29. pag. 119. vette, aona alatta csak ez ail : „E membrana ong í itali
.*'

*) Ugyan ott tomo X. voL 5. pag. 863.

•) Ugyan oiU
7
> Ugyan »tt Tomo X. vol. ö. p. 871.

4
) Ugyaií ott.



576 Radványi,

jogát átruházza a jászói konvent elótt Radványi István fiára Be-

nedekre. J

)

Végre hasonlóan 1414-ben Radváni Bcsedi LÓrincz özvegye

D o r o 1 t ya atyafiainak a jegyajándékot elengedi *)

Az eddigi adatok ily leszármazást tanúsítanak :

Imre
de Zaekol

István
de Radváu
1399 1406

Máté Benedek János Imre
elesett 1399. 1399. 1414 .414. 1414,

eltt

Itt megszakadnak adatink a XVTL század közepéig, a midn
Radványi István Szerencs várkapitánya volt, kitl azt Rákóozy

György 1644-ben visszavette. 8
) Nem merem állítani, egy személy volt-e

ezen István azon Radványi Istvánnal, kinek neje Körtvélyessy

Kata elbb Veskovioz Pál özvegye Bécs országban volt eselekv adós-

ságainak behajtására az országgylés közbenjárását kérte föl 1655-

ben, *) és a mely Radványi István Pápa várának alkapitánya lévén,

1659-ben mint Veszprém vármegye követe az 1647. évi 62. törv ozikk-

néi fogva követül el nem fogadtatott &
)

Bizonyos az, hogy a Radványi család egyik ága a XVIII. század

elején már Nógrád vármegyében virágzott, és Legéndenlévén birtoka,

el£nevét errl irá.

Radványi Ferencz 1710. évi nov. 5-án Nógrád megye jegy-

zjévé választatott, és az maradt 17.16. aug, 20-kig. *) 1720-ban a

protest, vallási biztosságnak volt tagja. Nejével Ebeczky Máriával kö-

vetkez családfát alkotott

:

>) Fejér, Cod. drpl. tomo X* vol V. p.871. de Kor t a ehfal va hibásan

ill de Korláthfalva helyett.

) Ugyan ott.

*) Szirmay C Zeraplin not. top. pag. 169. not. aist. 174.

*) Í«fi5 ! 33. törv. «i.

s
) Szirmay C. Zepiin not. hist, p. 188. kit Lehoczky Siemmat II. 323. hí

basán Lászlónak kereslteit el, és még hibásabban R&dvánszkynak és pedig Rad-

vánaiky János fiának irt

•) Protoeol. 0. Neógrád ajtai tfl<X 17X6.



ftalvanyi *??

Nógrád v. jegyz 1710-16.
(Ebeezky Mari*)

-A—.

Tamáa
1732.

(Dió**y Anna)

Fwrenez
1732.

Pál
1732.55
(Dobsy

Magdolna)

Mária Juliannái Erzae

(Joath (Csemiczky (ócaai Balogh
János) Gábor) Gábor)

Pál
kapitány

János

1755. árva
latrán

Kürtösön
(Sándor K.)

Judit
(Egry Jöziefué

Berezeién)

Klára
(Xövesdyné)

látván 1755.

Legénden

f 1804. dec. 25.

,

(Csemioi ky Júlia)

Magdolna
(Horváth)

Mária
(Záborezkyué
Legénden)

Antal 1838.
Legénden tbiró

István
(Caanády N f)

Lajoa
(Sárny N.)

egy leány

Ez ágazat protestáns valiáaií.

fi családból volt Radványi Zsuzsa 1 720. körül Rozsnyón

SzoDtagh Jakab neje.

Radványi család honos Gömör, Nógrád, Szatmár és Temes
megyékben, Szatmár megyében e század elején birtokos Gyrtele-

ken, 1
) ZerapHn megyében Zoruborban. a

)

Radvány nev helység van Komárom vármegyében is, és azt

hiszem, errl vette nevét ée így a följehbitl különböz Radványi *}

család volt az, melybl Radványi László az 1447, évi budai ország-

gylésen Komárom megyét mint követe képviselte. *)

Radványi András csanádi kanonok, meghalt 1809. j&n. kora

44. évében. 5
) Ez is más osaJádból származhatott.

Rftd^áftfiyi CE»0lá«l (Nemeslaki.) Közlök M i k i ó s 1829-ben

táblabíró volt.

') Szirroay, Szatmár vára. II. 120.

•) Szírm&y, C. Zetnplin nol iop, 158.

*) Ennélfogva a Radv&ntzky -akko* sem tartozói*.

) Kovanhkh M. G. Veatígla Conútíor, 237.
&
) Hazai tudósítások 1808. L félévi 11. sz.

m



618 Rády,

fiAdy család. (ívachnofalvai.) Lipíó vármegyei régi nemes

család ; ívaohnofalván most is birtokos.

Czímere a paizs udvarában koronán álló hattyú, nyakán nyíllal

átütve, fölötte jobbról félhold, balról ezüst csillag ragyog ; a paizs fó-

lm ti sisak koronáján pánczéios kar kivont kardot tart. A paizst két ol-

dalról foszladék veszi körül.

A család tagjai nagyobb részint Liptó megyében viseltek htw-

talf. Ismertebbek Elek, 1794-ben.

Mihály 1825—1831. körül esküdt, 1836—1848 számvev,

1849 ben fúti igazgató, 1853—54. körül Nógrád megyei cs. kir. f-

nökségi biztos, utóbb 1861-ig a nagyszombati úrbéri törvénysxék

elnöke.

Ferencz 1832—1837-ben Liptó vármegye fftszolgabirája volt

Ubald jelenleg (1862-ben) Liptó vármegye kinevezett levél-

tárnoka.

A ©salad egyik tagja Heves vármegyébe szakadt Gyöngyös-Pa-

tára, hol gr. Porgách Alajos uradalmi tisziartója volt. Nejétl Stum •

merTeréztl 6ai Eerenoz Váoz megyei plébános, JSoad re ügy*

véd stb.

Rády család. (Várad?). Rády János és általa mostoha fia

Beoskereky N. .valamint testvére Rády István I. Rákóczy György

erdélyi fejedelem által 1632, évi oct 18-án N.-Váradon kelt czímeres

levplet nyertek, r) mely a mint még kiolvasható — 1638 ban, (való-

színleg Biharban) kihirdettetett ; st a czímeres levélen hátára jegy-

zett és már elenyészett irás is I64l-ik évrl, szintén, valamely

kihirdetésrl szólhatott.

A család ezimere a koronás paizs vörös udvarában zöld pázsit

íftiött fehér mé»en ül vasas vitéz, feje fölött kncoot kardhegye© levá-

gott fejét tartva. Foszladék jobbról kékarany, baftöl vörösezüst

A család egyik utóda Rády János a fölmaradt eredeti okiratok

szerint 1653-ban Eperjesen kereskedi segédségrl kapott levelet,

1663-ban Sziléziában kelt oklevele van ; 1667-ben Debrecenben vett

házat. Fia lehetett Sámuel, kinek 1 687 ben Debreczenben csizmadia

másságról felszabadító levele van.

A család valószínleg kihalt; noha 1828. táján Nógrád megyé-

ben több Rády nevezet igyekezett ebez kötni leszármazását.

') Az eredeti Nógrád vármegye levéltárában, máa négv rendbeli eredeti

okmánynynl.



Rady. - Ragályi 519

Melyik Rády családból származott azon Rády Péter, ki 1616-

ban Szabolcs megye esküdtje volt? eldöntetlen marad.

Rady család « (Radi f) Zemplin vármegye régi esaláda, mely

azon megyei Rad helységet bírta Magvaszakadt 1578-ban. 3
)

ilafaiitdeaz család Nemességérl nincs adatunk. Rafani-

desz Imre nemes családba nsült a XVIII. század elején, nül Berki

Miklósnak leányát Zsófiát, kitl leánya Rafanidess Katalin szeniczei

Gáspár Sándor neje volt.

Rafanidesz Sámuel Hont megyében Lisson evsng. lelkész, en-

nek a szintén S ám a el 1773-ban született, 1792-ben Jenában járt,

hazatérvén FeisÖ-Rakonczán lett lelkész. *)

Raphanidesz (így) András 1 666-ban Árva uradalmi tiszt-

tartó volt.

Rafia? ©SftlAd. Krtfs megyei horvát család. Közlök Imre
1787-ben zágrábi kanonok, utóbb (1810. körül) phári ozímzetes püs*

pok, végre diákóvári szerémi püspök, meghalt 1830, január -én kora

69 évében. Ferenci 1787 ben chasmai kanonok, utóbb (1810-ben)

zágrábi kanonok.

Liptó megye lajstromaiban szintén elfordul a Raffay név.

R&fféjovtc* család* Trenosin várm. nemesi lajstroma sze-

rint 1658-ben Bicsén lakott.

Ragályi család, (Ragályi és kisosoltói.) Orömör vármegye

egyik legrégibb birtokos nemes esaláda, mely nevét s elnevét az, azon

megvében fekv Ragályról vette; és ezen helység nagyobb részének

jelenleg is birtokosa. Másik elnevét a szentén régi adomány jogon birt

Kis-Csoltóról írja*

A család okleveles nyomát bírjuk már a XIV. század végén ki-

mutatni, a midn 1394-ben Gömör vármegye eltt Csoltói Mihály fiá-

nak Miklósnak Özvegye és fia István tiltakoztak az ellen, hogy

Ragályi Miklós deák (Nicolaus literátus de Ragál) és nvére Ra-

gály Szabó Mátyásnak neje jószágrészeiket Ragályon elakarták adni

János fiának Péternek. 8
)

A XV. század végén éltek Ragályi Gergely és Bálás, kik

1484 ben Kórben és Alattyánon birt részjószágaikat cserében bevall-

ják Szerdahelyi Ferenoznek. *)

J
) Szirmay C. Zemplin noi. top. 96. és 28-
•) Haan, Jen* Hatig. 107.

*) Fejér Cod. dipl. tomo X. vol. 8. p. 388. a szeposi káptalanból.

•) Kövesd/ Prooessos F. Fdldváry 150. 151.

37#



S8Ö Ragályi

l$19-ben a nevexett Ragályi B a 1 á s n a k özvegye Julianna
tiltakozást tesz alattvání Zalogh: Zsigmond ellen, mivel ez alattyáni

és jánoshidai részbirtokait letartóztatni és használni nem átallott*. *)

A XVII; századból ismeretesek & következk :

Menyhért 1651 -ben Gömör megye küldttje a budai bas-

sákoz. *)

Mihály 1659-ben (römr vármegye országgylési követe.

János 1672-ben Nógrádban Veesekln birtokos Ragályi Er-

zsébet tel runyai Soldos Petemével együtt. 4
) Nevezett János

1685-ben ié élt, és Gömör megye tekintélyes embere volt. Ez idtáj-

ban 1080. körül a család a Wesselényféle összeesküvés gyanújával

vádoltatván, Gömör és Borsod megyei jószágát Heusler császári tá-

bornok elfoglalta ; •) azok azonban utóbb visszakerültek.

í 722-ben R. J á n o s Szatmár vármegye követe volt. *)

A család nagyobb része Gömör, Borsod, Abauj és Torna, fleg

pedig a két elbbi megyékben viselt hivatalt. Nem kapván meg felké-

résem után sera a család nerazékrendét, csak a múlt század végétl élt

nemzedékek kimutatását közölhetem a következ táblázatokon

:

I. tábla.

Ragály N.

I. József l. Gedeon
1787 1800. 1793-1303.
borsodi aíiap. gdmöríjtj ispán-

kír. tanácsos

(^H^LXata) Fol*L U'

Ublán '

Kata lí József János Tamás Klára Mária Erzsébet
fiaiö. 1306-1810. tbiró ax 1785. fl849(Rkédey (Kazinczy (Fay

(Szepessy karaarai (kóji Ko- septeravír Gedeon) József) József)
liáftzió) ügyész raáromy (Ragályi

{Bernáth Zsnzsí) Maga.)
Zsuzsa)

Albina Eugénia
Bmilift Laura

—————————

,

'

.
» ' ' ——»

Klára. Józzeí Ferenc* T'éX, ifj. Ábrahám
1836. körül 1835. kór. 1«36\

borsodi aíaddazedö gdaiöri heíy. alispán

«) Kövesoy Proceaaus F. Föidváry 150. lfil

*) Bartlioloraaeides, Kot. C. Gömör p. 344.

*) Protccol C. Neograd anni 1672.
4
) Bartholomaeides Not. C. Gömör. p. 353.

5
) Szirmay Szatruár várat.. I. k-
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II. tábU,

1. G«deon , ki ai í. táblán.

1783-1506.
gvmör: a! ispán

t Zsigmond Pál Í806. t Károly
1813 kamarai hivat. 1830.

(Fa/ Zsuzsa) (Fá/ Ersse) eenail. ti-

toknok

II Gedeon
18í$.

(C«ernyus
Apoiíó)

Mária

II. Ztfig- II. Károly
mond 1861 . tornai

*

boiiiodi fispán
ssbíró f 1862.

1836- (Kubinyi
Hoaorat*)

Zsófia"
(Kobinyi Lajos)

Lajos C*

gömöri o:

al <£

szolgabíró •

1837.

O
ff

P
•-s
CCS

o
M
rá

B
8

SS

s

3

(A

Fsrencs
1822-23.
göa>Örí

rópersepí.

(1. Balogrh

Zsuaei

2.N. ír.)

{Ewbi-
BVÍ

Lfcjo*;

—

i

I I i

líi. Gedeon
(Modrányi N)

Miksa
képvisel"

.1861.

(gr La Motte
LuistO

- - i
-^^~ j . ni i ii

Ferdinánd Mária
gÖMÖri (Kóoa

képvisel 1861. Károly)
(Ctéku? N )

Apollónia

t 185*.

(Szentimk-
ióssy A utal)

Róza. Berta, C*skár.

E két táblázáson állókra nézve megjegyezhetjük, hogy í. J ó-

z s e f és I. Gedeon testvérek, két kölo ágat alapítottak.

Az I. íáblác áiió í. József már l?8?-boo Sorsod megye alis-

pánja és kir. tanácsos, és az még ISOö-batfís. Nejétl Szspessy K&~

taliotol gyermekei

:

1, Ka t a 1 i a meghalt í815-böD, aeje volt Szepessv Lászlónak.

2. II. József 1800-ban Gomör vármegye aljegyzje \ *) utóbb

1806— 18X0. körül a hadai és visegrádi koronái uradalmak ögyésze.

Nejétl beroáthfalví Bercáih Zsuzsannától gyermeket

:

a) Klára.
b) J ó z s e f 1886. körül Borsod vármegye akdóazed£je.

b) F e r e c e z.

*; iarthoiemaeicUs id. m, 783.
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d) Pái 1835. körül Gömör vármegye helyettes (surrogált)

alispánja, 1842-ben els alispánságra is ki volt jelölve.

e) Á b r a h á m, az ifjabb, ki az 183-%. országgylésen gr.

Sziruiay Ferencz absentista képviselje volt.

3, János táblabíró, neje keji Komáromy Zsuzsanna.

4- Tamás szül. Balajton 1785. dec. 19-én Iskolai pályája befe-

jezése után 1805-ben Pestre jött, s itt „S égit 6" csíra ai&tt szcptu-

dományi havwíratot szerkesztett, de melybl csak egy két fzet látott

világot. Visszatérvén Borsodba, a megyei közpályán kezde szolgálni, s

mint kitn szónok népszerséget szerezvén, az 1825. és 1830. évi

országgylésen Borsod vármegye híres követe volt. Az országgylés

után kii*, táblai ülnök, majd alnádor, s végre 1841-ben a hétszemélyes

tábla ülnökévé neveztetett. 1831. évi febr. 15-én a m. tud. akadémia

is tiszteleti tagjául választotta. ') Meghalt 1849-ben. Nejéti Ragályt

Magdolnától csak leányai 1. Albini a-E m i 1 i 1 i a, és 2. E u g e n i a-

Laura maradtak.

5. Klára Rhédey Gedeosné.

6. Mária Kazinczy Józsefné.

7. Erzsébet Páy Józsefné.

A lí. táblán álló I. Gedeon Gömör vármegyének 1793-tól sok

ideíg (még 1810-ben is) híres els alispánja volt. Gyermekei követ-

kezk

:

1. I Zsigmond, 1315-ben neje Fáy Zsuzsanna, kitl gyér*

mekei :

a) II. Zsigmond Borsod vármegyének 1836. év körül

szoígabirája.

b) II. K á r o 1 y Borsod megyének 1834-ben aljegyzje,

1837— 1840. a!-, 1843—-1848-ig foszolgabirája ; a sárospataki

fiskola algondnoka, és a f.-borsodi reí'orax. egyházmegye segéd*

gondnoka, 1881-ben Torna vármegye fispánja. Meghalt Ják fal-

ván 1862. aug. 10-én, kora 53. évében. Nejéti Kubínyi Honora-

tától leánya Zsófia Kubínyi Lajosáé.

c) Lajos 1837. körül Gömör vármegye alszolgabirája.

d) György. e)Oktavia Bornemisza Istvánná.

f) Klementina Hevessy Barnabásné.

2. Pál ifjabb korában (1806. körül) a m. kír kamaránál hivata»

/oskodott. Neje Fáy Erzsébet.

*) fi!, tudom, akadémiai Almanaoa 1663. évre 266. lap.
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3. I. Károly ÍB06. körül a m. kír. helytartóságnál fogalmazó,

1810-körüÍ titoknok. Egy leánya Mária maradt

4. ÍL Gedeon táblabíró, meghalt 1830. tájban. Neje Csernyus

Apollónia élt még 1857-ben ;
f
) ettl gyermekei:

a) III. Gedeon, kinek neje Mudrányi osaládból való.

b) M i k sa, az 1843 eV? országgylésen Gömör vármegye

követe, utóbb a forradalom ofcán, mint ennek részese fogoly;- az

1861. évi országgylésen szintén «zon megyébl a putnoki ke-

rület képviselje. Nejétl gr. La Motte Luizatól gyermekei:

Róza, Berta, Oszkár.

6) Ferdi n&nd 1837. körül Götaör vármegyének rozs-

nyói kerületébl képviselje, 1861-ben ugyan onnan képvisel.

Neje Czékas aaaládbeii.

d) M á r i a Kóos Károlyné.

e) A p o ií o n i a
?
meghált 1858 ban mart. végén, Szent-

Miklóssy Antalnak volt neje.

5. Ferenez Gtfmör vármegyének 1822— 1831 ig honi íöadó-

azedóje, 1833 ig hadi fadószedje. Els neje Balogh Zsuzsanna volt.

6. Zsófia Kubinyi Lajosáé.

7. Judit.

Eddig a táblán állók ; ezen kivl ismeretesek, de helyket a táb-

lán ki nem mutathatjuk a következknek

:

Azon Zsigmondnak, kinek u&jeiói Fáy Mariatói iia Is t-

ván volt

Tán a most említett let? in az
s
ki 1 806— 1825 évi idköziben

Borsod vármegyének els alispánja volt z
) Leánya Teréz 1815-ben

már Bárczay László özvegye volt.

Ferenoz, kinek nejétl Szentpétefy Évától leánya Judit,

ki Lossonezy Károlyné volt.

idsb Ábrahám (Ián szintén I. József és I. Gedeon testvére ?)

1815—1832 ig Torna vármegye els alispánja, ezután Ugoesa várme-

gye administratora 1835-ig, a midn meghalt; már 1819-ben egy*

szersmind kir. tanácsos. Neje volt vargyasi Dániel Folexina.

Szintén nem állanak a táblázaton, s összeköttetésüket nem tu-

dom kimutatni a következknek

:

•) Birtokos & többi közt Gömör megyei Fedfaht, Rópás, Ziibogy, Rekenye,

Újfalu és TVizg helységekben.

*) Ezen 1 a t v á a tán testvére aa 1. táblán álló I. Józsefnek és 1. Gedeonnak.
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Eszter hajadon í 815 ben. és Zsuzsanna jólészi Császár

Gábor özvegye 1815-ben. *)

Továbbá :Zauz3anna, 18 í 5-ben Draskóezy Adámné, Kata*
1 í n Fay Pálné, Julianna gyri Halász Péter kapitány neje , és

Zsófia ragyóezi Csorna Zsígnaondné 1815-ben.

A család birtokos fleg Göraör, Borsod, Abaaj. Torna megyék-

ben, f székhelye R a g á 1 y, hol négy kastélya áll, és Balajt, hol

szintén többen bírnak.

Czímerk a paizs kék udvarában zöld téren, hátulsó lábain álló

oroszlán, els lábát ragadozásra nyújtva ki; a paizs fölötti sisak ko-

ronájából szintén olyan oroszlán emelkedik ki. A paizst szokásos fesz-

iadé k veszi körül.

fia.QÓ család. Rágó János 17 14-ben III, Károly királytól

kapta ezíraeres nemes levelét. a
) Czímere a paizs kék udvarában piros

szív, melybl kiterjesztett fekete sasszárny emelkedik fel. A paizs fö-

lötti sisak koronáján szintén fekete sasszárny van, mely mellett jobb-

ról arany félhold, balról két arany csillag ragyog. Foszladék jobbról

aranykék, balról ezüstvörös.

Kagzyóczy család. (Radóozi és csepcsányi.) Ily elnévvel

élt Ragyóezy János 1830-ban; úgy látszik azon Radóozy családhoz

tartozik, melyrl itt az 557. lapon van emlités.

Rsgyólezy család. (Ragyólozi f) Nógrád megyei régi ki-

halt család, hajdan azon megyei Ragyólcz vagy Ragyóe* helység

birtokosa.

Nem merem állitani, hogy sei közül lett volna azon Comes Han-

n«a de Ragyóoh, kinek fiai 1348-ban éltek, miután Szepes megyeiek-

nek iratnak. a
)

Nem lévén teljes családfánk, a családnak csak némely tagjait le-

het megemlítenünk

:

Ragyóezy G y ö r g y nejétl Theszéry Margittól fia Miklós
1560. 1561-ben élt *)

Ugyan ez idben éít Ragyóezy V i n ez e, ki Tarnóozy Jánosnak

özvegyét Orbonás Erzsébetet vette feleségül, 1571-ben már csak öz-

vegye élt Tarnóczon Nógrád vármegyében } élt az özvegy 1578-ban is

Leánya Ragyóezy Anna Kováoh Bálint neje volt 1590-ben.

') Tán idsb Ábrahám nóvére.

*) Colledt. herald, nro. 635.

*) Fejér, Cod, dipl. tomo IX. völ. 1. p. 613.

*) Sz, benedeki Ccnvent. Fa se. 115. nro. lö.
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Ragyóczy Andrásnak leányét Katalint ecédi Ribi Orbán

birta nül a XVII. század elején.

A XVII. században még Beregh vármegyében élt a család egy

ága, melybl Ragyóczy György 1676-ban azon megye szolgabirája

volt.

1730-ban a család kihaltán Ráday Gedeon és Darvas Pál a ke

leesényi, ás nagybelczeri (Gömör várm.> pusztát, ágy Nógrád megyei

Becskén bét házhelyet kértek föl adományban ;
az iktatásnak a leány*

ágról többen elieutcaondtak. J
)

Qain család. (Bathisti) Közölök Kain ángelns e század

elején Hunyad megye táblabírája. — özvegy Rainné Ribiczeí Ágnes

azon megyében birtokosáé.

Raiftiprecit családé Látd Refnpr***-

Rafsz család. (Kassai.) A XVIL század elején Raisz János
a szepesi kir. kamarai igazgatóságnál szolgált, a a törökök és Bocskai

elleni hadjáratok alkalmával hadi biztosul alkalmaztatván, ezen téren

szerzett érdemeiért II. Mátyás király által 1609. évi oetob 12 én kelt

orímeres levélben levélben, mint Abauj

megyei születés „Kassai" elnévvel?

hitvesével Ugróczi Borbálával együtt ne- ^
measéggel jutalmaztatott. *)

Jánosnak utódai közül, kik a sze-

pességben laktak, Ií György a múlt

század végén hangzóbbá tette családja

nevét, miután mint elkel táblabíró, és

az akkori idben a szepességen hatalmas

gróf Csáky család jogigazgatója a megyei

közéletben tevékenyebb részt vett , 3 még

inkább kitüntette magát az által, hogy a

freccziák elleni hadjárat kiadásainak fe-

dezésére s a megyebeli adózók között több

izben uralkodó inség enyhitesére tetemes

adakozásokat tett; mely áldozatos készsé-

géért s egyéb érdemeiért 1794. és 18 lo-

bén a fméit, m. kir. kanczellária tjáo leg-

f
) $3»^be&fideki Conveat Capsa H. fasc. 1, nro. 16.

*) Családi közlés szerint
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legnagyobb elismerésekben részesült. a) Meghalt 1821-ben. Nejétol

Petykó születés hölgytl károm gyermeke maradt: 1. Alajos, ki

1827-ben magtalanul balt meg, 2 III. György kirl alább; és 3.

Ágoston, ki Szepes vármegyének hosszabb ideig pontosságáról is*

méretes levéltárnoka volt. IVfeghalt 1844 ben.

III. G y Ö r g y sziil. 1781-ben. Nül vette 1805-ben csépánfalvi

Teke Apollóniát. A megyénél mint nemesi pénztárnok szolgált és kü-

lönösen 1809«ben a nemesi sereg fölszerelésében és 1831.-ben a cho-

lera és paraszt lázadás alkalmával mint határszéli fbiztos . érdemeket

szerzett, *) 1825-ben vegyes ki?, adomány ezítnen raegszerzé a Lobiéi

várat és onnan „lubtóvári" el-nevét vévé. Megnevezett nejétöfkdvet-

kez négy gyermeke maradt

:

a) S Á n d o r ks meghalt 1827 -ben.

h) Auna született 181 i-ben férjhez ment Máriássy Ádámhoz.

e) Gyula, született 1813*bao, a Mikiósnev huszároknál szol-

gált, és ttzv«^y Bxrónét, született marocsai Hendrey Klárát vette nül
És végre

á) Szilárd (Constantán) szül 1819-ben, ki családja nevét

szintén emelte. A megyénél mint aljegyz kezdett szolgálni s az iro-

dalmi téren is, mint a Pesti Hírlap levelezje ismeretes volt, 1848-ban

a pesti nemzetgylésen megyéjének egyik képviselje lévén, a kor-

mány párthoz tartozott 1850. után Szepea megye törvényszékének

Ideiglenes ülnöke, 1853 ban az eperjesi kerületi fÖtorvényszék segéd

eladója lett, 1854-ben pedig véglegesen ftörv. széki tanácsosnak s az

állandó fegyelmi bizottmány tagjának neveztetett ki 1861-ben Pesten

a királyi tábla ülnökévé 15n. Nejétl budavári Ujházy Máriától szüle-

tett három gyermeke a táblán Játható

A család leszármazása következ

:

•) 1794. mart. 12-én Bécsben kelt leirat. — 1813. jun. 30-átt a raegyéhea

intézeti leirat : és 1824. dee 7-éii 007. az. alatt kelt megyei határozat.

*) Errl szól a megyei jegyMbnyv 1851. évi octob. !l-é» 886. sz. alatt

kelt végzése.
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Raisz János
ni. lett 1609.

(Ugróczi Bora)

I. György

!!, János

III. János

András
1760.1781

II. György Ürító

t 1821.

(Petyko N.)

r—r*
Sándor

f 1627.

Alajos III. György
f 1827. szül. 1781.

(Teöke Apolló)
!

- -*

Ágoston
megyei levéltárn.

t!«44

Anna
sz. 1811.

(Máriássy
Ádám)

Gyula
sz. 1813.

(Hendrey
Klára)

Szilárd

sz. 1819.

kir. tábl. Öin.

(Ujliázy Mária)

Mária
s/:&L 1847.

Aladár
sz. 1852*

Ern
sz. 1854.

A család ezímere—mint följebb a metszvény mutatja—ezüst ud-

vara paizs, melyen egymás fölött két vízirányoe zöld szelemen (a ozt'mer-

level szavai szerint: lamina) vonul keresztül, a felsben ezüst félhold,

az alsóban arany csillag ragyog, a paizs jobb oldali fels szegletébi

rézsútosan a baloldali szegletig vörös szelemen vonul le, melyben egy,

hátulsó lábain ágaskodó szarvas az eltte magaskodó sziklából ered
forráshoz lehajlik. A paizs fölötti sisak koronájából szétterjesztett

szárnyakkal grif emelkedik ki, kitátott szájjal és kioltott nyelvvel, els

lábaival három liliomot tartva.

Raisz nev család Gömör vármegye nemessége sorában is áll

;

st Baranya megjében is honos, hol Raisz Dániel 1832-ben a mo-

hácsi járásban aiszolgabiró volt. Egyébiránt ez valószínleg a követ*

kez Raisz családból eredhetett.

Ily nev család a múlt század végén is nemesítetett meg. Ugyan
is Raisz Nep. János 1792-ben I. Ferenoz királytól kapott czúneres

nemes levelet.

Gzímere négyfelé osztott paizs, melynek azonban közepén víz-

arányosan egy ezüst pólya vonul által, azon három piros rózsa van. Az

1. és 4. osztálynak vízirányosan metszett alsó felét hat fehér, és hat

fekete koczka foglalja el, fels vörös felében pedig két arany csillag
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ragyogj a 2. és 8~5k kék udvarban pedig ezüst grif ágaskodik, elsfc

jobb lábával három szál arany báxakaSászt tartva. A paizs fölötti sisak

koronájából szintén az elbbiekhez hasonló ezüst grif emelkedik ki, a

három búzakalászt tartva. Foszladék jobbról aranyvörös, balról ez$st~

kék. *)

A czúner némi hasonlatosságánál fogva valószín, hogy a két osa-

lág némi vérségi összeköttetésbea áll* *)

RajCMn család Trencsin megyei ozímerleveles mrnw. Ar»

malisát Rajosán János hírdeíteté ki Trenesin vármegyében í 660-ban.

A nevezett megyei nemesi lajstromok szerint 1748-ban Imre
élt K is- Divlakán, s István Lietava-Luoskán ; Dániel Zolnán, és

Miklós TrenGsin városában,

1768-ban Lietava-Lucskán István, Zolnán pedig János fiá-

val Józseffel.

1803-ban Zolnán székeltek József és fia ifjabb József,
Sztrecsnón János egy maga.

Különben megjegyzend, hogy a nemes Gyurcsánszfcy családnak

is egyik vonala viselte a „Rajosán" nevet, *)

f&ajes&nyi egalád. (Rajesányi.) Nyitra vármegye legrégíebb

törzsökös nemes családa és egyike azon igen kevés nemzetségeinknek,

melyeknek eredetét a XL századig izrol kre okleveles kimutatással föl-

vlhatni. Els tudható törzse Bo k o n Sz. István és L András királyok

korában (1000—1047.) élt Ennek fia Bod 1080-ban Salamon király

híve volt, s midn az koronás fejedelme Sz. László által Mosonnál elfo-

gatott, ezzel együtt B o d is Visegrád várába záratott. 4
)

Bodnak fía volt Kórus, Zala vármegye fispánja és Nyítra vár-

nagya, ki egykor vadászat alkalmával István királyi herezeget, utóbb

11. István név alatt magyar királyt, egy medve karamai közül szabadítá

') Actami ScuUgeníiL tomo X.

*} K.aiez néven ismeretesek Miklós beszterexei születéaá, ki 1600-ban

Witfcebergában tanúit. <J ás pá r, ki Szepeg -Sz„-Gy&rgy'ón született 1704. febr.

&~éa, 1727-ben Jenában tanúit, 1723 ben leit eapp.4. Sámuel, kinek atyja Já-

nos, anyja Coroni Mária volt> született Zóiyonv Lipcsén 178&a«pt 8-áti, Nsgy-

Eüzén volt ev. pap és kishontí senior, meghalt 1353-ban. L. Bartnolomaeides Me-

mória Ung, p. 103. — Haan, Jena Huog. p. 50. és 130. Esek kfcl O á s p á r tán

a szepesi Raisz családból származott.

») Szontagh D. közi.

*)Tnróczi krónikája, SoW&adítter Scriptores Eerum Etaagar. Ivréi I.

köt. 130. lap,
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; inely s egyéb érdemeiért Nyitra megyében Illvos (másutt Utas)

nev földet kapta Íí3ö-baa maga és £ai Betlehem és Echa ré-

S2ökre
?
*) mely helység nevérl Koros-cak neveztetett. Utódai

utóbb ezen nevezetes esemény em-

lékére, a királynak a soedvétii meg-

mentés történetét czímerökbe vet-

ték föl, mint errl alább lészeu g*ó.

Eohá-nak fia Móricz volt,

kitl a kihalt K ó r o s y család (Iáid

ezt) azármázott.

Betlehem mind a tatárok

bejövetele eltt , mind pedig ezek

dúlása alkalmával IV, Béla király*

nak jeles szolgálatokat tett. és a

futás alkalmával a király udvarához

csatlakozott, mint ezen érdemeit IV.

Béla király azon adomány levelében

elsorolja, melyben 124-í-hen Beth-

lenemnek, (ki ekkor Korosról
irta nevét) Nyitra megyében Raj-

os ány földjét, Szeptencz-Üjfalu, Iluz, Dobozd, Szedelosen, Kecth,

Beké, Berencs, Lyuké, Omur és Lipovnok pusztákkal adományozta. *)

Betlehemnek három fia volt : Péter nyitrai püspök, D r á g h

a ki Rajcsányról irta magát és az e nev család se lett, és

M á r k, ki Szeptenez-Ujfaluról irta nevét, s kinek a Comes S a ro r á k

a Szeptenszky család alkotó törzse iett.

Draghtól 1255-ben az esztergám! érseki-tized szedi perleszállítást

követeinek. Fia négy maradt; Dénes, II. Bethlenem, II. Drágh
és II. P é t e r és egy leánya Erzsébet Miklós bán hitvese. Amazok
hárman 1296-ban Berencsi birtokuknak Fekete Demeter (Demetrius

Niger) általi elfoglalása és egyéb okmányok lefoglalása ellen tilta-

koznak.

1330-ban II. Péter és testvére Betlehem Rajosáuy helységet

kétfelé osztották. Ugyan ez évben Péternek, fki trencsini Csák Máté

Fejér, Cod, dipl. Toroo II. p. 8 i . — Koromak harmadik fiául említetik

Paika, kitol a Lipovnieaky stb. család eredeztetik; másutt Paska helyett

Bek áll.

( *Fejér, Cod. dipl. tomo IV. roi. I. pag, &tf,



590 ft*jeaányt

ellen harczolt) , fiaival Ipolyival és Miklóssal a nevezett Raj

csány helységbl Erzsébetnek Péter leányának, Dan nejének a leány -

negyedet kiadják,

II Bethlen es I. Péter 1325-ben birtokaikat Alsó-Korost,

Kis-Zelc3ént, Illust atjokfíának Koncsek Benedeknek 150 aranyban

elzálogitják.

I. Dénes nek egy leánya maradt J u d i t, Aranyi Kakas mester

bitvese, kiben ága megszakadt.

II. Betblehernuek gyermekei voltak Jak ab fejérvárt prépost,

és Klára Dereski Bálint fispán leánya. Ezekben ága kikalt.

Mint származtak Korostól a többi családok, a Korossy éa Li*

povniezky családoknál láthatni.

I. Péternek említett két fia közül I Miklós két fiában Bene-
dek és Bertalanban kihalt : szerencsésebb volt I. Péternek má-

sik fia

I p o ly, ennek nejétl Baragyáa családbeli leánytól két a ma-

radt : I. G y Ö r g y és T a m á 3, ki a csehek elleni hadban esett el.

I. György Nyitra megye alispánja volt. Hitvesétl Mojtech

Adv igától Öt fia maradt : Gergely, IL D i e n e s, I. János, Sala*

mon és Mátyás. Ezek közül

L Jánosnak felesége Elefántl Erzsébet volt, kitl fia I. Ist-

ván maradt. Ez Palásty Juliannától neoué II. Györgyöt, ki állí-

tólag Mohácsnál esett el, és Boldizsárt, ki Simoni Annától szüle-

tett gyermekei által a család tovább terjesztje lett; továbbá Kata-

lint Baracskay Domokos át, és Ö r s o l y á t Patvaróczy Jánosnét.

Mieltt a család egyes jelesebb tagjairól a nevezetesebb adato-

kat olvasnók, lássuk a családfát, J
) a mini következik :

*) Lásd Rajesanyi fölperességre alatt Sipcky ellen folyt táblai perében, to-

vábbá Rajcsányt Ádámnak Koros végets ai Üjfalusiak elle» folytatott euriális

perben, hol a Korossy család nemzékrend* n 1átkató, továbbá Bei M. Notitia

nova Hang. IV. p. 452. és LeUoezky Síemraat. ii. 324. némi hibákkal \ végre Ge-

ita&L Authent. tomo. I.
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I. tábla.

Bókon
1033.

Körua
1130.

zalai fispán

I. Betlehem
eomes 1244,

Eeha
de Kórus

«< Kvrossy

t salad se.

" '"i

Faska
de Koros

—. ctalád 6*t

I. Péter Drágh Márk
Mvitrai püap. de Rajcsány a Szepíinsa&y r*. se.

1255.

I. Dénes
1298.

Judit
(Aranyi Kakas

mester)

íi. Betlehem
1238

Jakab Klára
íejérvári (Deresjki

prép. Bálint)

II. Drágh
1298

II. Péter Erzse

1298. 1330. (Miklós
bán)

Ipoly
1334.

(Baragyán
AiinkaY

1. György Tamás
nyitrai alispán f

(Mojtech Ádviga)

Miklós
i3aa

Benedek. Bertalan,

f t

i—

í

Gergely
(Sambokréty
Krisztina)

II. Dénes
aluador

r-~

l János
1419.

(Elephánty
Ertie)'" < •«

Salamon. Mátyás
1419.

I. létrán

(F&íá«thy Julianna)

Benedek
de Nagy-Ko&tolán

I Mihály. II. Jáno*.

fr
II. György
1 1526.

II István

(Soóiy Rosa)

l Boldizsár

(Simoni Anna)

I I
m^m ii i -

&ata
(Báracskay
Domokos)

Orsolya
(Patvaróczy

János)

III. Péter
UAaezy
Eme)

I

Bora
(Zerdanelyi
Mihály)

II. György
(elav. Sándor

Margit)

I. Pál
1616. végrendel.

(eiav. Sándor Zsófia)

r'* *•• • "j

Jfa/yf. Jt iábtán.

II. Boldizsár
(slav. Sándor

Erzse)

5isófia

(za&t Epzár János)
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11, tábla.

1. Pál,** a* l táMúu-
I6í€L végrendel.

(Slav. Sándor Zsófia)

I Imre
nyitrai alispán

(1. Traresány Fruzsina
2. Matyasovszky Zsuzsa)

Bora

v Kosztolányi
üriel)

^«A«.

—

1 tót 1! Pál

(Eftresdy Bora)
I, Ádám

(SarnóoiKy
Mária)

2-tól Hona
(Rórossy
István)

Kata
(Buosányí
Zsigmond)

Anna
(Rakovssky

Imre)

IV. Péter

(Bofsiny
Erzte)

f

11. Ádám
1737-1700,

kamaraitanács.
(1. Szeged! Erzse
2 Plathy Anna)

..,.. -«w

II. Imre
(sz.-mik, Pongráoz

l
*"» —

n

László

Antal
(Bene

Xriszitna)

V, Péter
3744-46.
árvái urad*
iisztart

Idáim. Anna. KrzMb

3L Istvánnak négy gyermeke közül IBoldízsár lett a család

tovább terjesztje. Fiai és unokáiról nincs mit mondanunk. Egyik uno-

kájának I. Pálnak fia I. Imre Nyxtra váraiegye alispánja volt. finnek

els nejétl Turcsányi Fruzsinától többi közt fia I. Ádám, ennek IV.

Péter nev fiától egyik unokája Antal 1742-ben tartományi biztos *,

a másik II, Ádám 1737—1760 körül kir. kam. tanácsos és levéltár-

nok, J
) különösen a családi leszármazások tanának terén, is fáradozott és

kéziratban több család kidolgozott és szerkesztett nemzékrendét hagyta

bátra; nem kevesebb szorgalommai gyjtött okmányokat is. Meghalt

1760. táján. Nála nemzékrendünk megszakad. Csak gysnitaimnk lehet

adatok hiányában, hogy második neje is volt, és ettl voltak volna

gyermekei Ádám, Anna, Erzse, mint táblázatunkon neve alatt

állanak. II. Ádámnál megszakad családfánk, daczára, hogy a család je-

lenleg is él, és birja többi az si Rajesány helységet is, De a mai nem-

zedéket értesítés hiányában összekötni ég meg nevezni nem állt hatal-

munkban.

Azt sem tudjuk megmondani, a családból-e (vagy a följebb tár-

gyalt Rajcsán családból származott-e azon ftajcsány Sároue 1, kinek a

«) Bel 11 Ne*. Kova. p. IV. p. 452.
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mult század közepén neje nagyréti Darvas Mária volt, és ettl leányai

Mária Horváthy Mihályné, és Borbála Sebestyén Jánosné ma-

radtak.

Az bizonyos, hogy e rajcsányi Rajosányi osalád e századbeli iva-

dékai közül való volt R. Bálint, ki az 6si Rajosányban lakott, és

Nyitra megyének 1824-ben már másod, 1825-tl 1837-ig pedig egye-

düli fügyésze volt, és 1827-ben a Ludoviceára 100 ffcot adakozott. J
)

A család ezímere — mint följebb a metszvény ábrázolja — a

paizs kék udvarában a földön hever király vörös magyar ruhában,

arany övvel, fejérl a lehullott arany korona mellette hever, fölemelt

jobb kezét egy fa alatt ágaskodó medve els lába karamai val fogja, a

király lábainál egy vitéz áll, magyar ruhában vörös nadrág, fehér

kurta atilla-dolmányban, fején prémes vörös kalpag van, kétkézre fo-

gott kivont kardjával a medve fejére látszik a vágást mérni, feje fö-

lött balról ezüst csillag ragyog. A paizs fölötti sisak koronájából szin-

tén olyan kalpagos magyar vitéz köldökig emelkedik ki, testszín dol-

mányban, vörös övvel, jobb kezében kivont kardhegyén medve fejet

tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. 2
)

Megjegyzend még, hogy az I. táblán álló György ágán, mely

Nemes- Ko9ztolányban bírt, I. Jánosnak íla volt János, I. Mihálynak

pedig fiai G á b o r és G á s p á r, ez utóbbinak Mátyás és G y ö r g y,

ennek János és György jesuiták. *)

Rajcsy család. Bars vármegye nemes családai sorában em-

líti Fényes EJ. Geographiájában.

Raja kovlcix család. Rajakovich Márk 1801-ben I. Fe-

rencz királytól kapta czímeres nemes levelét. *)

Czímere a paizs kék udvarában vízirányosan végig vonuló két

arany pólya, a paizs alyján zöld pázsiton egy fehér liliom virít, fölötte

vörös szerszámos lovon pánczélos, sisakos , melyen vörös strucztoll

leng, vitéz ül, jobb kezében kivont kardot tartva, A paizs fölötti sisak

koronájából pánezéloa férfikar nyúlik kj, arany markolatú pallóst

tartva , két oldalról két arany s fekete strucztoll leng. Foszladék jobb-

ról aranykék, balról ezüstvörös.

Rajeesky család Turóez vármegyei család, 1722-ben élt

közú lök Rajeozky János.

') 1827 18 éi 1836 : 38- törv. ca.

*) Bargstaíler, Colleotio i&sígnmm^ie
•) Bel M id. m. IV p. 452. a táblán.

*) Adarai, Seuta gentii. íomo X
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Kajkovfch e#alad Alapítója Rajkovich János, ki 171$-

ban III. Károly királytól czíineres nemes levéllel jutalmaztatott. s
)

Czimere a paizs kék udvarában zöld mezÖn hátulsó lábain ágas-

kodó, ketts farkú arany oroszlán, els jobb lábával zöld ágacskát

tartva. A paizs fölötti sisak koronáján pánczélos kar arany markolatú

kivont kardot tart, annak hegyén arany csillag ragyog Foszladék

jobbról ezüstvörös, balról arany kék.

Rajkovics család* Egy másik szintén Rajkovich neve-

zet család. 1751-ben M. Terézia királyasszony tói kapott czímeres ne-

mes levelet.

Czimere három részre osztott paizs, úgy, hogy a fels ezüst ud-

var háromszeget képez, hegyével lefele állítva, ebben kék félhold nö-

vekszik, az alsó jobb oldali kei udvarban arany dárda áll, a ba !oldalt

zöld udvarban arany markolatú kivont kard áll hegyével fölfelé. A pa-

izs fölötti sisak koronáján pánczélos kar könyököl, arany markolatú ki-

vont kardot tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstzöld. *)

E két hasonló nev családból melyikhez tartoznak a következk,

meg nem határozhatjuk :

Rajkovics I g n á c z a Mersi ezredbl 1760-ban az akkor állított

magyar királyi testrségbe lépett.

Rajkovics Rozália verébi Végh Antalnak e század elején

hitvese.

1780— 1790 ben Komárom város udvartelki nemesei sorában ta-

láljuk. 3
J

Rajky család. tRajki; Zala vármegye s régi nemes osa~

láda. *)

1566-ban Rajky Gábor a határvizsgáló országos bizottmány

tagja. s
) Ugyan csak

1599-ben János Mösony vármegye alispánja volt. 6
)

1635-ben Imre Vas vármegye országgylési követe.

A múlt század elején ^1740. táján) Rajky Boldizsárnak neje

*) Collect. herald, nro 529.

*) Adami, Seuta génül, tomo X.

•) Fényes E. Komárom várm. 89
4
) Tán szintén é család sei és ivadékai voltak Rajki Zsigmond 1342 -

ben Arad vármegyei fispán. - Rajk (így) István 1536 ban kamarai tanácsos

;

és Rajki János 1645—1653-ban Szaimar vármegyei szolgabíró, 1670-ben azon

megyétl követ a királyi felséghez.
5
) 1569. évi 42. törv. ez.

•) 1599. évi 88. törv. c«.
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Jagasics Regina, kirl gyermekei : M á r i a Inkey Adámué és Lázár,

kinek neje Rajky Petronella volt.

Rajky Zsigmond 1831 -ben Zala megye alszolgabí rájár a ka-

pornaki járásban.

Rajiuan család. Trencsin, Bars és Nyitra megyei birto-

kos család. I»:<vtik neve leggyakrabban „Raymanu s^-nak is.

1626-ban élt Rajmannus Pál, midn Halácsy Fereneztl Bob-

rovnikon földet vesz,

1661-ben János Trencsin vármegye jegyzje volt. Nevét

R e y m a n nak írta. *)

1678-ban R. Mihály Trencsin vármegye alispánja volt.

1690'ben Kis-Sztankóczon lakott

Pét e r 1715 ben Trencsin várm. országgylési követe, 17L6-

ban fjegyz, utóbb alispán

1736-ban Trencsin megye összeírása szerint Kis-Biróczon szé-

keltek Sándor, Miklós, János, Pál és kiskorú József, Bars

megyében pedig ifjabb M i k 1 ó s és Nyitra vármegyében ifjabb János.

1748-ban A Trencsin megyei nemesi összeírás szerint az alsó já-

rásban laktak Sándor, József, Miklós és János.

1768-ban Hanzlikfalván János fiával Józseffel.

1803-ban és i837-ben szintén Hanzlikfalván lakott József és

fia János. 2
)

Egyik ágnak néhány íze így áll

:

Rajrnaa Mátyáa
(Pongrácz Kata)

István

Renáta
(Batothy Tamás)

A XVIII. század elején Rajman Julianna Grhyezy Imre

neje volt.

Rajner család. Ismeretes közuíök Pál 1848. eltt a m. kir.

udv. kanczeliáríánál fogalmazó. 1861-ben Hont megyében választott

els alispán, ugyan azon megyében Lonthó helységben birtokos

Rajner nev családnak Kassa város ellenében elégtétel szolgál-

tatására az ország nádora bízatott meg az 1649. évi országgylés

által 8
)

') Eredeti okirat alól.

*) Szontagk Dán. közi

•) 1649 : 58. törr. ez.

38*
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Rajner Miklós 1787-ben & kanczelláriánál a kiadói hivatalban

írnok volt

Rajxner család. Rajaner B e r n á t a horváth-, tót- , dalmát*

országi királyi táblán protokollista volt és 1790-ben II. Leopold fel*

rálytól ozímeres nemes levelet nyert. *)

Cxímere négy részre osztott paizs, úgy, hogy alul még gúla alak-

ban egy ötödik kék udvar ékeli be magát a két alsó osztály közé, ezen

gúla kék udvarban pánczélos kar könyökölve, zö'd koszorút tart; a

paizs rendes udvarai közül az 1. és 4 arany osztályban vörös kantáros

fekete mén ágaskodik hátulsó lábain ; a 2. ós 3. vörös udvarban ezüst

oroszlán ágaskodik, els lábaival egy ágon viruló két fehér liliom vi-

rágot tart. A paizs fölötti sisak koronájából szintén fehér oroszlán

emelkedik ki , els lábaival a leírthoz hasonló liliom virágot tartva,

Foszladék jobbról aranyfekete, balról ezüstvörös.

Rakaczay család. (Rakaczai f) Abauj vármegyei kihalt

család, mely ott hajdan R a k a o z a helységben birtokos volt és nevét

is arról vette. Bírt Zemplin megyében is Szeghi helységben, hol II.

Ferdinánd király adománya által lett birtokos. 2
)

Már 1498 ban Rakaczay Gábor szendrfti várnagy volt. *)

Rakarlcs család. Békés vármegye nemessége sorába ik-

tattatott 1820-ban.

Rakattyásí család. (Rakattyásí.) Zemplin vármegyében

Kázmér helységgel határos a Rakattyásí puszta, melyet hajdan a

hasonnev Rakattyásí család birt. *)

£ kihalt család egy gyökbl eredt a Lasztóczy családdal, mint

ezt 1436-ban a nyolozados törvényszék eltt Rakattyáai Bálás ki-

mutatta. *)

Rakeufels család. Magyarországban Rakenfels Mátyás-
Le o p o l d 17 1 5-ben honfíusitást nyert. •)

Rakitay család. Rakitay Jánosnak Szakolczán birt háza

miatt volt baja, melynek elintézését az 1649. évi országgylés a ná-

dorra bízta T
)

*) Ad&mi, Seiita gentií. tomo. X.

*) Srirmay C Zemplin not. top. 96. 173.

•) Leboczky Stemmut I. 325.

*) Súrmay Zemplin not. top. 249.

*) Ugy*tt ott 64.

*) 1715. évi 136. törv. ez.

"0 1649 : 58 törv. ca.
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RakftttevfCft család, (Topliczal) Alapítója Rakittievics

Miksa 1791-ben ozíracres levélben nemességre emeltetett „toplí-

e z a i" elnévvel.

Czímere négyfelé osztott paizs, az 1. vörös udvarban fejével

befelé forduló egyfej fekete sas áll, kiterjesztett szárnyakkal ; a 2-ik

és 3-ik ezüst udvarban zöld mezn fehér lovon ül kék magyar ruhás

vitéz vágtat, mentéje panyókásan hátán lobog, jobb kezében kivont

kardot tart ; a 4-ik kék udvarban zöld mezn nyitott kapuja fehér vár-

torony emelkedik, fölötte jobbról arany csillag, balról ezüst félhold

ragyog. A paizs fölötti sisak koronájából két kiterjesztett fekete sas-

szárny között kék ruhás, kalpagos, magyar katona emelkedik fel
;
jobb

kezében kivont kardot tartva. Foszladék jobbról aranyvörös, balról

ezüstkék. *}

Rakó család. Zemplin vármegye czünerleveles nemes esalá-

dai sorában áll. *)

Rákóczy család. (Rákóczi és fels-vadászi, f) Történelmi

fény család, melynek neve a XVI. századtól a XVIII. század elejéig

a nemzet történetének minden lapján ott lelhet. Felemelkedéséti

enyésztéig hazafiakat mutatott, milyeneket tán egyetlen más csalá-

dunk sem. Folytonos küzdésbl állt sorsa, mely a nemzetéve! volt

egybe forrva, s gyzött vagy bukott, — de áruló nem válóit közlök

soha. És midn letnt közlök az utolsó él ivadék is, megmaradt a

fényes név a nemzet osztatlan kegyeletében.

A Rákóczy család az els királyaink alatt hazánkba jött R a-

d o a n ésBagath nembl eredt. *)

A Bogáth-Radván nemzetségbl, mely Zemplin megyében volt

megtelepedve, hat család származott, úgymint a Rákóczy, Morvay,

Körtvélyesy, Czékey, Monoky, és Izsépy, mely (Szirmay szerint) most

is él, a többi kihalt, ezenkívül a Pósay, a Körtvélyesybi kiágazó Hosz-

szúmezey, és Monokyból kiágazó Bekecs ás Dobi — szintén elenyé-

szett családok.

Nem mervén a Bogáth-Radván nemnek Szirmay által emiitett,

de csak kivonatból merített *) 1247. évi oaztáiy levelére,— mely a Mc-

*) Adatni Seuta gentil. tomo X
*) Szirmay C. Zemplin. aoi top 118.

*) Kezai Simon de Nobilibus advenis írja Endlichemél a 126 lapon „Sed
illi, qui Radoao et Bagath nominatúr, eornm generatio de Boemia ortum h&be*. 4 '

V. ö. Horvát István fll orsz. nemzetségeirl 68. lap.

*) Szirmay C Zemplin not top. US
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oofey családnál e munka VII. kötet 561. lapján érintve van, — tár

maszkodní ; csak ott fogjuk fel a Bogatb-Radván nem ágazatát, hol ar-

ról oklevél szól. *)

IV. Béla király alatt a Bogath-Radván neonból két testvér neve

igényli figyelmünket, az egyik Gyapoiy, a másik Elias (Illés).

Annak fial. Pál, (az oklevél szavai szerint Comes Paulus, filius

Gropol, de genere Bukath-Radván) örökös nélkül lévén, 1278-ban IV.

László királytól minden javaira nézve életben vagy halála esetére is

szabiid hagyómányozási jogot nyert. 2
) Ennek folytán ezen Pál 1282-

ben, atyja testvérének Illésnek. László és István nev fiai

szárnyra rök vallást tett az egri káptalan eltt, mely szerint nekiefc

vallotta be si birtokait Körtvélyes, Hor, Morva helységet és Szinos

nev pusztát.

László és István közül egyiknek fia volt II. Pál, a ki nem tudni

mi okból Csíznek is neveztetett. Ez hitveséti Pazdicsi Péter nvé-

rétói nemzé II. G y a p o 1 y t, a ki ismét az egri káptalannak egy
,

1392 oklevele szerint atyja volt András nak, János nak, és L á s *-

lón a k.

Itt ismét hézag áll be a családfán egész Mátyás király koráig.

Ekkor már a Rákóczy név mellett találjuk e két testvért; Lászlót

és Istvánt. Amannak 1464-ben három fia élt ; Benedek, M i-

liály és Gábor; — Istvánnak pedig deregnyi Bessenyei Annától

négy fia volt, úgymint: András, Pál, Gá sp á r és M eny h é r t.

Ezen nevezettek egyikéhes sem birjuk határozottan kötni azon

két Rákóczyt, kik IL Ulászló ós II. Lajos királyok idejében éltek;

tudniillik Ferenczet és Zsigmondot. Amaz megtartá a „de

eadem í$ predikátumot, és maradt rákóozi Rákóczy j a másik t. i. L
Zsigmond 3

) 1517-ben megszerzé Ábauj vármegyében Fels-Va-

ri ászt, a közel fekv Selyeb ("oklevélben Zeiep) helységgel, s gyöke

l#n a íelsó-vadászi Rákóczy ágazatnak.

A Ferencztl származó rákóozi Rákóczy ágról, mely szintén ki-

halt, utóbb lészen szó; most nézzük I, Zsigmond ivadékát, a íels-v*-

;lászi ágazatot.

*>WaguerC. Collecfc. geneal. hist dec. IV. p. 89. ée Fejér Cod. dípl.

torao V. vol. 2. p. 463.

7
) Ugyan ott.

3
) E két testvérnek u. m. Ferenczaek és I. Zsigmondnak — úgy latszik —

atyjok azon Rákóczy Gy'irgy volt, ki 1526-ba© Zeinplin vármegye alis-

pánja lett.



I. Zsigmondnak két na lett : G y ö r g y és János,

György jeles katona volt; egy ideig Bebek György alatt

h&dnagykodott, midn Szikszó vidékén Kaza mellett a füleki Velicsán-

bék ellen harczolva 1559 ben vállán sebet kapott. 1562-ben Bebekkel

együtt Fülek elveszte után Balogh váránál török fogságba esett ; in-

nen ezer talléron válta meg magát. 1567- ben Hászán ostromolta a

Kákóczyak íeÍ3-vadászi várkastélyát, melyet Gryörgy emberei a pasa

által esiközlött felgyujtás után is vitézül a legutolsó emberig oltalmaz-

tak. J
) Györgynek három fia maradt ; Imre, László és Lajos.

Imre magnóikul halt meg ; Lászlónak két leánya maradt : Anna Uza
Bernátné, és J u d i t Anarchy Andrásáé, kikben fíágon kihalt. La-

jos 1604-ben Temesvárnál harczolt; 1605-ben Booskay egyik hadna-

gya volt; *) 1607-ben báróságra emeltetett. Meghalt Zomborban

1612- évi január 3-án, korának mintegy 40. évében magtalanul. Fö-

lötte a szerencsi egyházban Miskolozy István tartott gyászbeszédet,

ugyan készité a gyász zászló fölírását is, mely 8
) így hangzott;

„Generoso ac Magnifico Dno Dno Ludóvico Rákóczy, Grcorgii

filio, ecjuiti aurato, Saorae Mattis Regiae Generált campestrium inili-

tuíii Cepitaneo. Htrouli Hungáriáé, <£ui P&triam iüdefesso ausu pro-

prii oorporia obtento C?) provide juvit, clarioribus in Hungária et Tran-

sylvania oonflictibus interfuit, saepius hostes fudit, fugavit, ipse raris-

sime fusus aut fugatus, vix redux ex alpibus Transilvanicis in Zombor

<Ma die Január ii hóra 6-ta vespertina anno 1612. placidedcfuncto, cum
vixisset annor oireiter 40. Georgius et Sigism. Rákóczii, paíruo

optiuie merít lugentes p, p.

A zászló másik oldalán :

Hic Ego praecipiti Ltsdovicms morte Rákóozy

Sublatus posni corporis exuvias, etc. 4
)

I. János 1 558-ban dec 6-án Zemplin vármegye táblabirájává

») Pet Gergely Krómká^ 119. lap. 1*4viaffy . História 1585. évi kiadás

381. lap.

•
2
) Schoeider Diarium Coaventns Cassoviensis. Mi.. — Sz&I*y L. M. or*c.

tii/t IV. k. 440. lap mermt Rudolf szolgálatában alít ; hol feibái'an Zsigmond
testvérének ir&tik.

*) Még kiadatlan lévén, érdekeiek t&rtoífcam itt közleni.

•) Több e .versekbl nem tösöiteieti velem. Á gyáos lobogó a aterenoM

templomban volt.
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választatott; *) 1588-ban Likava várkapitánya volt,*} Két fia maradt

;

I. F e r c n o z és II. Zsigmond.
I.Ferencz 1583— 1 588-ban Zemplin vármegye alispánja volt.

Nejétl lipóczi Keczer Borbálától egy fia maradt : II. János 1620-

ban a Beszterczén tartott tanácskozásban a valiásbeli kérdések elinté-

zésére rendelt küldöttségnek tagja, 1622-ben szepesi kamarai tanácsos

volt A homonnai templom elfoglalásáért Eszf er'házy Miklós nádor el-

fogatta, mint ennek okát Zemplin megyéhez 1638-ban irt levelében eié-

adja, *) Neje Lövei Erzsébet volt, de volt-e tle gyermeke? nem tudjuk.

II. Zsigmond^ szül. 1544-ben ;
3
) érdemei s szerencséje által

ragyogó polczra emelkedett. Ifjú ko-

rában Pérényi Gábor udvarában ap-

róskodott, ennek halála után Eger vá-

rában Forgácb Simon és Ungnad Kris-

tóf alatt mint kapitány szolgált, hol az

ifjú vitézek hadnagya volt, innen

Szendr vára, innen (1587-ben) Eger

fkapitánya lett, 1593-ban czímer b-
vítéssel a bárók (nagyságosak) rend-

jébe emeltetett ; majd kir. tanácsossá,

Borsod fispánjává neveztetett. Ezu-

tán Erdély kormányzójává, 1607. febr.

8-án Erdély fejedelmévé választatott

;

melyrl azonban 1606 mart. 3-án le-

mondván, haza vonult P.-Vadászra^ hol 1608. deo. 5-én meghalt El-

*) Itt tévedés lehet a névben, mert a Rakovszky család szerint 6 k Szülök

•volt altkor íi kávai kapitány. Lásd itt 612. lap.

') Kazinczy F. A f.-magyarországi Minerva 1826. évi folyamában, hol a

9él-<$60. lapokon ékes tollal, és Wagnert sok helyütt bÓvit"e adta ki a „R t>

kóozy ház*'-afc

*) Ugyan ott 944. I.

*) Miskolozy István emlékkönyvében T. Miskolczy Károly ár közlése sze-

rint eczím alaíít Homiliae in fnnere Spectabiüs ac Magnifioi Domini Sigismundi

Rákóczy dictae 1609. 21. janaarii in templo Szerenosino t ezt olvassuk : „Szüle-

tett ez mi Tekintetes nagyságos szép emlékezet Rákóczy Si'groond nnxnk sze-

gény országunknak (A.ba-)Ujvármegyében az o édes szüleitol reá maradott

Felaö-Vadászon, mikoron imának Krisztus születése után 44 esztend fölött ezer

Ötszázban. Atyja Rákóczy János noha nem felettébb nagy méltósága, mindazál-

tal nemes ágyból született becsületes f ember volt ; úgymint ki dicséretes hirét

nevét jó erkölcsével s magaviselésével minden rendeknél beestilefeasé, kedvessé

tötte volt."



Báttcsy. 601

temettetett Szerencsen. *) Három hitvese volt, az els bekényi Álagh

y

Judit, Magócsy András Özvegye, ettl maradt egy leánya Erzsé-

bet, homonnai Drugeth Bálintcé. A második neje volt Gerendi Anna,

Gerendi Jánosnak leánya, ki Szerencsen temettetett el. Ettl I.

György^IIZsigniondósPál, kikrl alább. Harmadik neje volt

Telegdy Borbála) ki férjét túl élte, s kitl semmi gyermeke nem
maradt.

III. Zsigmond 1595-benjanuárban Szerencsen született Neje

Loránthffy Mária volt; azonban gyermeke nem maradt, mert lil.

Zsigmond korán elhalt 1620. dec. 26-án ; eltemettetett anyja mellé

Szerencsen. 1621-ben. a
)

Pál mostoha anyja Telegdy Borbála által a kath. hitben nevel*

tetett elbb kir. f ajtónálló mester, 1626 tói országbirája, egyszers-

mind Sáros és Torna vármegyék fispánja volt. Meghalt 1636. mart.

12-én. *) Nejétl hethesi Pétbe Annától két gyermeke maradt

:

László és Anna-Mária apácza a bécsi klastromban.

L á 8 z 1 ó Bécsben a osászári udvarban neveltetett IV* Ferdi-

nánd királyi örökössel Fölnevelkedvén Sáros megye fispánja lett.

Nejével nagy-mihályi BanfFy Erzsébettel együtt bírták Nyitra megyé-

ben Nagy-Tapolosányt, hol a várkastélyt 1662-ben megujjitaták *)

1664-ben május 17-én Várad ostromában elesett. 5
) Nevezett hitves é-

tl egy leánya Erzsébet maradt, ki elbb Erddy Ádámhoz, utóbb

Erddy György országbíróhoz ment férjnez, meghalt 1707. nov. 8-án,

kora 52. évében eltemettetett Klaniezoc; és Pál ága benne elenyé-

szett

L György, a legidsb fitestvér született 1591-ben. Éltének

megírása nem ide tartozik, azt a történelem lapjain olvashatni. Fiatal

korában váradi kapitány volt; utóbb 1630-ban erdélyi fejedelemmé

választatott és azon évi sept 20-án méltóságába felavattatott. Kormá-
nya szerencsés vala, ö eszközlé 1645-ben a iinczi békét, Erdély alatta

virágzott; pártolá a tudományosságot; és gyarapitá családi birtokait

Els neje a Bethlen házból volt, de valószínleg rövid ideig élt ; má-
sodszor 1616. aprií. 18-án nsült serkei Loráotfíy Zsuzsannával, a je-

les és buzgó hölgygyeL Ettl születtek gyermekei: II. Gryörgy, IV*.

*) Szirmay C Zemplla not. top. 161 -S6a köalí sír-iratát

) Miskolozy látván kézírstv

•) Wagner C. Analecta Seepusií. II.

•) Bel M. Not Kova fíoag. IV. p. 268.

*) Szalárdy Siralmas m. krómk*.
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Zsigmond és P e r e n c z, ki Öt éves gyermek korában halt meg
;

I. György maga 1648. octob. 11-én kora 55. évében; eltemettetett

(xyulaíejérvárott az Öreg templomban. *) „

ÍV. Zsigmond nagyremény ifjú vala. Számos könyveit a pa«

taki kollégiumnak hagyta ; mert ott neveltetett. Neje Henriette, Frid-

rik pfalzi választó fejedelem és cseh király leánya volt, ki azonban a

menyegz után három hónapra meghalt, ez érzékenyen sujtá IV.

Zsigmondot is, ki bujában és himlben 1652. fehr. 4-én követte nejét,

meghalt Fogaras várában, kora 29. évében, eltemettetett atyja mellé

Gyulafej érvá rótt. %
)

II. György fiatal korában, 1633. váradi kapitány, a hajdúság

tábornoka, Bihar megye fispánja, még atyja élteben 1642. febr. 19-én

erdélyi fejedelemmé választatott, mart. 4-én fel is kenetett. 1643. febr.

3*én nejével somijai Báthori Zsófiával egybe kelt. Atyja halála után a

fejedelmi székbe ült, de azt utóbb kevesebb számítással, több hiúság-

gal, fóleg a lengyel korona haj bászása miatt, elveszte. Vitéz katona,

gyengébb hadvezér volfe atyjánál. 166ö-ban május 22-én dönt esatát

vívott a török ellen Fenes és Gyula között, és elveszte, maga az ötö-

dik lóra ült és öt sebet kapott ; szegényt váradra vitték, s ott július

7-én meghalt. Eltemettetett Sáros- Patakon, 3
) Egyetlen fia maradt :

I Ferenc 2, ki 164-ben született. 1652. febr. 18-án atyja kí-

vánságára meg választatott ugyan az erdélyi fejedelemségre, de atyja

szerencsétlensége miatt kormányra soha sem juthatott. 1667-tl Sáros

vármegye fispánja volt lltábh a Wesselényi {élv összeesküvésbe ke-

veredett, melynek szerencsétlen megbuktat után anyja Báthori Zsófia

szárnyai alá menekült, és csak ennek, naiait ki az udvarnak mindig

nagy fcíve volt s kegyben állott, kífebeljárása mellett és 885,000 forint

fizetés mellett szabadult meg társai sorsától. Meghalt 1676-ban július

8-án Makovioza várában és eltemettetett Kassán. Neje Zrinyi Ilona

volt , kivel 1666. mart, 1-én kelt egybe : s ki utóbb 1682-ben mint özve-

gye, Tököly Imréhez ment férjhez, gyermekei születtek : III. György,
ki 1667. ootob. született, de még azon évben meghalt; Juiianna-

') Sírírat&t közli Wagner deo. i\
r

. gazioeay i& h. - Halotti beszédet

mondott felette Medgyesi Pál. Lásd nyomtatásban.

*) Medgyesi Pál fölötte mondott halotti beszéde szerint, Gyulafejérvárott

atyja nw»Ué ; azonban Kazinczy saererir.t Patakon temettetett el, igaz, hogy Pata-

kon neki és testvérének ía van sírirata, s azon halálozás napja is febr" 2-re téve.

Neje Patakon temettetett el Medgyssi Pál szerint.

*) Gyása záczJój* föliratat olvashatni Kaaiaczyuál id. helyin.
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Borbála, kit az apácza zárdából vett el gróf Aspremont Ferdinand-

Góbert, és de anyja \6n az Erddyek egyik ágának ; s végre

II. F e r e n c z, ki 1674. sept. 4-én született a Borsi kastélyban.

Muokáos várának bevétele után anyjával s nvérével együtt Bécsben

neveltetett. 1701-ben a Franczia királyival folytatott levelezésért bör-

tönbe jutott, oonan kiszökve, lengyelországba menekült, 1703-ban

forradalmat kezde, mely 271 l-ben a szatmári békével végzdött.

ennek kedvezményeivel élni nem akarva, törökországba vonult, és ott

Rodostóban 1 735, april. 8-án épen nagypéntek napján meghalt. Elte-

mettetett Konstanczinápolyban a görögök templomában 3
) anyja

mellé. Neje Carolína-Amália Hessen-wanfriedi herezegn vala, ki elbb

meghalt Párizsban 1722. évi febr. 28-án Ettl két fia maradt: Jó-

zsef és IV. G-y örgy, kik Bécsben neveltettek az udvar által, és

amaz markgraf von Sanet Kari, emez m. v. Sanet Eliaabeth nevet ka-

pott a a Rákóczy név helyébe. Elszöktenek mindketten. József atyja

után az emigratio fejéül állott és betörést kísérlett, mely meghiúsult,

s melyhez járult még a pápai excommunicátio is. Meghalt Bolgáror-

szágban Csarnavodán 1738. nov. 10-én.

IV GrySrgy, kit atyja makoviczai berezegnek akart czimez-

tetni, Párizsban nsült a Bethune marquis családból; de házassága

magtalan maradt. Meghalt ugyan ott 1732-ben.

így enyészett el e nagyfény család, melynek emléke története-

inkkel összeforrva maradt. a
)

A család leszármazása következ :

•

N.
rTfi" Ti i— i

'

i nfciii ir~ i T ^
i i iimi ""-

i—m'- — i—HTi

I. Gyapoly Ilíés

r
Pál László István

fispán 1282, 1232. 1282.

szék cayikéneh fia

II. Pál
(Pazdicsy N.)

II. Gyajjoly
ynwwpiiiw -iik^w** imiwi ii iiiiii»ip--ij—wpAk., „,- , !
András János László
1392. 1392. 139*.

- h é a a % —

*) Mikes Kelemen levelei Kiadta TcMy Fer. 66.

*) A köz történelmi mveken kivni tüzetesen olvasliatni a családnak törté-

nelmi szerepéri Szilágyi Sándornak ^Á Rákóczy ciGÍád u XVII. siátndlttn éi a

XVtIÍ. tltjén" ezímu, Pedten 186i-&$n megjelent Jfázeikéjebea is.
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László

Benedek Mihály. Gábor,

pap 1464. *~~*

litván
( deiregnyóí Besenyi

Anna)

András Pál Gáspár Menykért
követ 1505,

h é M a gr
—

Ferenci
1617. 151

I. Zsigrocmd
7. szerzi F.-Va dászi

«pA»*

György
166$

1. János
likovai kapit. 1588.

Imre

f
László Lnjos

báró

f 1611

Anna Judit
(Uza Bernát) (Anarehy

András)

I. Fetencz
zenipl. alísp.

3583. 1588.

(Keczer Bora)
r1-—~-*— n
IS. János 2622.

szepesi kam. tan.

(^Lövei Erzse)

II. Zsigmond
ez. 1644. f 1608.

erdélyi fejedelem

(1. Alaghy Judca
2. Gerendi Anna
a Teiegdy Bora)

1-tól Erzse
(Homonnay
D. Bálint)

2-tót 1. György
erdélyi lejed.

1630. i 1643.

(1 Bethlen N.
2. LórántJTy Zsuzsa)

H|. Zsigmond
szül. 1695 f 1620.

(Lorántffy Mária)

t

Pál
országbíró

f 1636.

(hethesi Pethe

Anna)
-—«v—

2-tól 11. Györgv IV. Zsigmond
az. 1621. f 1660. t Í652.

erdélyi fejed. (Pfaiz-Rhemi
(som.BáthoriZsóf.)hzg. Henrika)

L Fertncz
sí. 1645 f J676,

választ, fejed.

(Zrínyi Ilona)

Ferencz
gyermek-
korában

*

László Anna-Mária
fóisp. f 1664. apáoza
(n.-mih. Bány

Erzse)
r~
Erzsébet f 1707.

(1. Eidódy Ádám
2. Erdody György)

III. György
tl667.

Julianna-Bora

t 1717.

(gr. Aspremont
Fer. dobért)

II. Ferenez
sz. 1676. f 1785.

a szövetk* fejed.

(Bess> n Wa»i£. Carol.

Amália bigno;

József IV. György
f-1732.

(Bethune N)

lm ez a f. -vadászi Rákóczyaknak I. Zsigmondtól kezdve teljes

nemzedékrende.

A másik ág, a rákóczi Rákóezyak 1. Fereaczli jónek le. E Fe-

rencz I. Zsigmondnak — úgy vélik — testvére volt, st K6váry e két

testvérnek atyjokat is megjelöli a táblázaton álló Gáspárban ; de erre

nézve forrását nem ismervén, azt puszta állítással el nem fogadhatjuk.
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Ugyan csak Köváry megnevezi I. Fereneznek hitveséi is, Tomori

Margitot j és ennek leányául teszi Rákóczy A n n á t, a ki 1550. tá-

ján Ibrányi Jánosné volt. ')

Még egy személy van a XVI. századból : Rákóczy M i h á 1 y, ki-

nek kezét, két, 1563. évi tanú vallatás szerint Szent-Iványi György

szolgája Lajos Izbugyán elvágta 2
) ; ezen Mihályt is a táblázatra il-

leszteni bvebb adatok hiányában nem lehet, noha bizonyos, hogy e

család ivadéka volt. Éhez járul Rákóczy Magdolna is, 1622-ben

Széchy Györgyné, kinek helyét a táblán szintén ki nem jelölhetjük.

A rákóozi Rákóozy ágnak I. Ferencztl lejöv ivadékát ízrl ízre

nem ismerjük, csak annyi bizonyos, hogy ez ág végs ivadéka volt

András, kirl Zemplín megye jegyzkönyve azt tartá femi emléke*

cetben, hogy Bányai István, és Sziráky András nj helyi prédikátor vád

perbe vonattak, és megbüntettettek, mivel Rákóczy Andrást Rákóczon

floco non articulari) 1754-ben *) eltemették, ') Ennek özvegye Fúzy

Márta hasonlóképpen fiscalis pör alá vétetett 1749-ben, minthogy a

római anyaszentegyház kebelébl kilépett. *)

így fogyott ki a Rákóczy ház.

Vallására nézve a család a reíbrmatio kezdetétl a helv ref. tan

követi közé tartozott, de II. Zsigmondnak fia P ái, az országbíró, és

ága a kath. vallásban élt.

Utóbb IL Györgynek özvegye somlyai Báthort Zsófia, férje, és

napa Lorántffy Zsuzsanna halálával a kath. egyházba térve vissza,

fiát I Ferenozet is e vallásban nevelteté, és innen kezdve a esalád is-

mét e vallás követje volt.

A Rákóczy családnak f.-vadászi ága az si osztályok által eléggé

feldarabolt jószágokon felül 1. Zsigmond által kezdé meg már a szer-

zéseket. II. Z gigmond, az erdélyi fejedelem ezt még nagyobb mérv-

ben folytatta ; 1 590-ben mint egri kapitány, Heves és Borsod fis-

pánja, Veseny Gáspár magvaszakadtén Rudolf királytól a kecskeméti

részbirtokát kapta királyi adományban *) 1596. 1601. és 1603. évek*

ben szintén Rudolf királytól nyerte Hernád-németi, Ond helységeket,

«) KoVáry L. Erdély ner. csak 211.

*) Kazinczy F. M. orsz. Minerva 1826. 843.

•j Szirmay C. Zempiin not. top. 390. szerint 1750-ben hali meg, tehát aem
1764-ben, mint ugyan ugyan ott a 96. lapon.

*) Kazinczy szerint zemplini levéltár faso. juridic. 352. nro 64.

*) Szintén ott íaac. 364. nro 82.

*) Uomyik, Kecskemét L k. 236.
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Bass pusz .át, Zemplén megyei Zomborban és Megyaszón részbirtokokat,

továbbá Tarczal mvárost, majd a szerencsi uradalmat. Ónod és Debr
várát, Sajó-Szent-Péter helységet, Kisfalud pusztát, és Mád mezvá-

rost. J
) 1601-ben szerezte meg a makoviczai uradalmat 80 ezer aranyon

a lengyelországi Janus herozegtl. *} Hitves társaival szintén szép bir-

tokokat kapott, ezek közül Gerendi Annával Erdélyben is nagy birtokú

lett. Ingó javakban pedig egész kincshalmazt 9zerzett. Fia I. Gryörgy

második neje LorántíFy Zsuzsanna után még inkább szaporodott, *)

már 1630-ban kir adomány mellett, (de 313 ezer forint lefizetése mellett)

jutott a sárospataki uradalom birtokába. Ugyan ekkor kir. adományt

vitt a tokaji és tarczali uradalmakra is. A munkácsi uradalomra már

1631-ben brandeburgi Katalin neki köté le az elsséget, *) és azt

1633. II. Ferdinánd beleegyezése mellett is 200 ezer forint lefizetése

mellett adományílag birtokba >*evé. *) Még több ingó kincset gyj-
tött I. György Erdélybl, hol Kodort szerzé, Sárdot és Kisfaludot stb.

bírta, és hol fiának II. György nek, az exfejedelemnek az állada-

lom javaiból (púra fisoaiitas) Görgény 22,000 for. Gyuía 40,000, Csa-

nád, Sorostély, Monora, Holdvilág, és mindkét Csergöd 24,000 fórt.

valamint Fogaras beiratképen 1657. nov. 1-én adattak. Mint családi

tulajdonát birta Balásfalvát, Radnótot, (Székelyhidját Magyarország-

ban) Tasnád, Bábolna, Kodor és Örményes helységeket e
) Neje Bá-

thori Zsófia, mint kihalt családja egyik utolsója szinten szép javakkal

szaporitá a Rákóczyak már akkor fejedeimi házát. Már 164-ben kir.

adományt vitt a gazdag ©csedi uradalomra. ') E temérdek — itt fele-

részben sem elsorolt — birtok, a kegyelem el nem fogadása után

számzött II. Ferencz bélyegén az államra háramlott és kir. adományo-

zások folytán több más családokévá vált ; egy negyed részben Rákó-

czy Julianna által Aspremontra ós ennek utódaira szállt.

A Rákóczy családnak, fleg Erdélyben s Sárospatakon oskolák

alapitása és gazdagítása, könyvtárak szaporítása, st könyvek kiadása

által is a mveldés és irodalom irányában is tetemes érdemei vannak.

*) Szirmay C. Zemplín not. top. 100.
2
) Ugyan ott.

8
) Ezzel nyert szép jószágokat Nógrádban is.

*) Tabórly, Munkács 162.

&
) Ugyan ott 40.

•) BeoköTransyivumá generális libro II. cap [[ pag. 13. Radnót Köráry,

Erdély régiségei 213- lap szerint 1610. után Jeti állami tulajdon

') S2irmay Szatmár II. 72.
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A osalád ozímere — mint följebb a metsxvény ábrázolja, — sze-

lént osztott paizs, a fels vörös udvarban koronás egyfej sas kiter-

jesztett szárnyakkai emelkedik fel, egyik lábával kivont kardot tartva
;

az alsó kék udvarban hármas zöld halmon kerék látszik. A paizs fö-

lötti sisak koronáján szintén a leirt sas látható. A sisakról szokásos

foszladek hullámzik le ; II. Ferenoz pecsétén a paizs már herczegi ko-

rona és palást alatt diszlik. j
)

A báróságot — nagyságos rendet — miot emiitk 1588-ban

Zsigmond kapta, a más ágon Lajos 1607-ben lett báróvá, grófok

1664-ben lettek Lehoczky szerint. A berezegi rang bz erdélyi fejedel-

meknek jutott, és r. sz. birodalmi herczegi ez iraméi is ersítetett.

Rákóczy család. (Rákóczi.) Elbb Zólyom, jelenleg Honi

vármegyében van R á k ó c z helység a selmeczi út mellett fekv Né-

meti helység szomszédságában. Itt bir és innen vette nevét ezen ne-

mes család, mely jelenleg Hont, Nógrád, Pest megyében él. Gyöke

JakabdeLáncza XIV. század-

ban kapta az említett rákóczi földet

(peres terram Deutsch azaz Németi

helység mellett) , és ott Rákóczy

Sándor, 1861-ben Hont megyé-

nek választott f6szolgabi rája , most

is birtokos.

Czímerök — mint itt látható

— a paizs kék udvarában rák, tag-

jait kiterjesztve ; a paizs fölötti si

sak koronáján férfi kar könyököl,

kivont kardot tartva. *)

Elttem ismeretes , s mint*

egy a XVII. századtól kezdve, a csa-

lád származási táblája *) következ.

') Az itt közlött ozímer raj?: II. Ferencznek 1709. évi, jól kivehet pecsét

nyomata után rajzoltatott
f
) XVU, és XVIII. századbeli több pecsét nyomat szerinfég után. A rák

ezélzáaképen a Rákóczy névre utal.

•) Lásd Wagner Tab. geneai. tab. XLVIII. Tán e kötet végén a család egy
terjedelmesebb, teljesebb családfa lesz közölhet a családról.
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Rákóczy János
1630. kórul

(Géczy Zsuzsa)

Eva
(Podmaniczky

András)

Jánoe

Gábor

János

László

János
i, /c—

Mihály

Márk 172&

p—WI i II I II I n i I i i I. I » I
'
r> -. , III i

János Sámuel Sándor 1786. Ádám László
(Ajtica Horváth N.) Rákóozon h&ceiéa zólyomi Fetten f

f táblabíró ügyvéd
(Vághy Anna) f

Sándor
{l S*al»y Ü&Z8S

2. K. N.

Anna Mária
(Tlaohy (Hajtmann N.)
ammnel)

f-tól Sándor 2-tól Ferenz
György

(Rákóczy Klára)
i

János Sándor Karolina
Pest v. fjegyz iak. Rákoczon (Spech

1861. Hont várni. János)

( Rutkay

/

Térés) fszolgabíró

Aladár ~~ZostoT 18W

Terez

Endre
Pest v. ftügvéq*

f 1842. sept 6.

(I. Vicztán Zsuzsi
2. Richtcr Anna)
<

~7-töl Erzse"^

A most él ág Mihálytól j. Ennek fiai közül egyik János, ki-

nek ága Nógrád megyében él, másik fiának Sándornak Vághy Annától

fia Endre Pest megyének volt fügyésze, meghalt 1842. sept 6-án

kora 51. évében, els nejétl maradt leánya Erzsébet; másik fia

G y ö rg y, kinek Rákóczy Klárától négy gyermeke maradt, ezek kö-

zül János Pest megyénefc 18-18. eltt is már jegyzje, 1861-ben is-

mét választott fjegyzje. Testvére S á n d o r, ki az si fészekben Rá-

koczon lakik. Hont megyének volt 186 1 -ben fszolgabírója.

E családból volt Mátyás is, kinek ivadéka így áll

:

Mátyás
1618.

< Doinaniky
Magdolna)

Imre
kitl a

Rákóczy c*.

László

1642.

(Caúthy Anna)

Orsoiya
(Lithomericzky

Dániel)

Judit

(Korponay Izsák)
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Valószínleg e táblán álló Imrének fia volt János, kitl az

elbbi táblázat j le.

Imrének testvére László feleség! bírta Köteles Sámuel özve-

gyét, Csúthy Aonáí, ki 1642-ben alsó-sipéki zálogos birtok része miatt

perelt Bory Judit ellen., 1
)

Lákóczy Pál élt 1672-ben, kivel Gyürky Gábor bizonyos szer-

zdésre lépvén, azt az említett évben Gyürky Gáspár vissza vonta. a
)

E Páloak volt fia Mihály, ki nejével Gyürky Katalinnal együtt 10

tallérral kielégití Rákóczy Mária követelését. a
) ÉTMihálytol szárma-

zik a Rákóczy család kath. vallása azon ága, melybl a táblán álló

Györgynek neje Rákóczy Klára eredett ; a család másik ága protest.

vallású lévén.

A Nógrád megyei 1684. évi nemesi lajstromban ©lefordul Rákó-

czy István. Az 1709. évi nemesi összeírásban R M á t y á s n a k öz-

vegye mint szegény jelöltetik. Az 1 7 1 1 - ben Ferenoz és Sándor
azok sorában voltak, kik honn maradtak és a császári hadsereget vár-

ták, 1755-ben Nógrádban a kétségtelen nemesek közé írattak: Fe-
renc z, továbbá Antal, István és András.

Ugyan e családból származott, de helyét a táblázaton kimutatni

nem tudjuk azon Rákóczy Menyhértnek, kinek nejétl Luka

Zsuzsannától leánya Rákóczy Zsuzsanna, elbb Koncz Gábornak

utóbb Gonda Mihálynak volt hitvestársa. *)

Rakolubszky család. (Rakolubi ) Trenosin vármegye

adományos régi családa, mely nevét Rakolub vagy Rakalub helysége

rl kapta. 1582-ben élt a családból rakolubi Rakolubszky László,
mint a Roson család azon évi adomány levelében olvashatni.

1657-ben Rakolubszky Imre Trencsin vármegye esküdtje volt.

A család hajdan Rakolubon kivi birt Drietomán Í3, jelenleg Trenosiu

megyében a család nem létez.

Rakolubszky Klára Í7114>en Hodossy LóVinczné, 1726-ban

már Péchy Adámné volt.

Szintén 1711-ben élt R. István.

Rakouczay család. (Fela-rakonczai.) Hont vármegyei

Rakoncza helységrl vette nevét, már a XVIÍ. században éléfordúí Ra-

kouczay Bálint, kinek Zelozi birtokába 1517 ben bágyoni Zente Bá-

lás beiktattatott.

*) Ssc-benedeki Convent Faso 81. nro 18.
l
) ögy»ö ott Protoc. Q. pag. 300.
») Ugyan ott fasc. 135. nro. 24
*) Tán e kötet végén e családról teljesebb tábla lesx lcötölheío.

39
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1583-ban Rakonczay Mihály f.-rakonczai birtokát Voxith

Horváth Jánosnak elzálogosítja.

2605 mart. 27-én R. János végrendeletet tesz

1&22. april. 6-án Bory Judit a Rakonczay M i h á 1 y 1 ó l zálog-

ban birt birtokrészeket Rakonczay Jánosnak visszaadja.

1633. novemberben említtetik Rakonczay Franko vagy is F e-

r e n c z.

1637. sept 21. Rakonczay Gergely rakonczai birtokait Pa-

lásthytól kiváltván, egy jobbágyát felmenti.

1649. febr. ll*én Rakonczay Gergely feleségének, ki pogány

kezekbe került , kiváltására f.-rakonczai birtokát elbb Lestárna!;,

utóbb Sindler Györgynek elzálogitja.

1652. jun. 30-án élt R János*
166! april. 2-án Rakonczay litván, testvére József Özve-

gyét meginteti, hogy Özvegyi jogon birt birtokaiból neki élelmezést

adjon.

1672. jan. 22-én R. Istvánhoz levelet írt Gyürky Gábor. 1
)

, 1 751-ben Uakonozay András fia S á ra u e 1 n e k, a ki fia volt

Rakonczay Mátyásnak, — 1 751. april. 5-én Zólyom vármegyétl

nyert nemesi bizonyítványát Nógrád megyében azon évi sept. 15. ki-

hirdetteté. 2
)

Rakoiburg c«al4d. Rakosburg István III. Ferdinánd

királytól kapta czímerea nemes levelét y utódai valószínleg kihaltak.

Az eredeti armali* Arad megye levéltárába került.

Háatoajr család. Zala vármegye nemes családal sorában áll

Fényes E. Geograpbiája szerint.

RÁkosi család. Erdélyben e néven többféle elónev csalá-

dot találunk ; mindnyája — úgy látszik — székely eredet, Elónév

nélkül olvassuk azon Rákosi Mihályt, ki székelv nemes volt és

1655-ben Kolosvárott megégettetett. •)

A n.öranyosi Rákosi akból Károly 1840. körül Alsó-Fejér

vármegye szolgabi rája volt.

Az illyefalvi Rákosi osaládból Ferenci Illyefalván

1837 ben városi tanácsos, György ugyan az 1843-ban, József
ugyan az 1848-ban, Mózses duiió 1843-ban,

*) Okirat Bzeriat

*) Protoeol. C. Neográd anni 1755.
é

) Kállay nei-int Székely nemz. 278. Kazy libro VII.
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Azon Rákosi, ki külföldön tanalt és 1657-ben Kolosvárott az

unitáriusok fiskolájában tanár volt, elönevét Aranyos-Rákosról
írta. »)

Bels Szolnok megyében jelenleg birtokos Rákosi Peren ez

ttzvegye Galambos Jusztina.

Rakovlozky család Közülök György 1628. és 1649. is

kamarai tanácsos, ez utóbbi évben a 74. ttfrv, czikk szerint az adó be-

szedési számadások alól fimentetik. Neve Íratott „Rachoviczk y
4t-

nak is.
x
)

Rakovszky család. (Nagy-rákói és Kelemenifalvi és nagy-

8elmeczi.) Turóez vármegyei eredet igen • régi törzsökös nemes csa-

lád, elszármazva az si fészekbl több, nevezetesen Liptó> Zólyom,

Árva, Hont, Szatmár, Heves, Nógrád, stb. megyékbe is. Eredete a

XIII. század elejéig terjed fel Els ismert gyökeik Márton udvari

káplány és testvére L á s z 1 ó, kik a sajói szerencsétlen ütközet után a

király, IV. Béla kíséretében voltak. Hségök jutalmául ezek IV. Béla

királytól 1245-ben kapták Turóez vármegyében Rakov vagy Zana-
sac földjét. •) Ezek tulajdonképen a Jeszen családból valók voltak,

és nemességöket III. László király már 1204-ben megersítette. A ne-

vezett Rakov földjét azonban tlök nem sokára Loránd, Urinnak

bátyja (fráter) hatalmaskodólag elfoglalván, azt 1283-ban IV. László

király nekiek újra visszaadatta. *) Lászlónak fia László 1286-ban

azon földnek egy részét eladta Latibor fiának Jakabnak. •)

1363-ben I. Lajos király Rakói Mátyásnak, Rakói Pál fiá-

nak (Rak et Palus fílii Matbiae de Rakov) nemességét megersité. 6
)

1356-ban (Sabbatho prox. ante fest. b. Jacobí ap.) Rakovszky

Miklósnak (Nicolai de Rakov) fiai P á i és Demeter magok és

testvéreik Jakab, János és Lrincz neveikben is egy részrl, és

A n d r á 8, Rakói István fia maga és P á 1, valamint István, Miklós

*) Székely Sándor, Unitár egyház tört. 156. lap.

'} Janual növi anni. eto. a loanne lgn. Veszteniczy.

•) Regestrum de Turóez, Engelnél Monumenta Ungariea p. 84. Bel M«
Notit. nova Huug. II. 339. Katona, Hist. eritica V. pag. 1075. és a családi le-

véltár.

4
) Ugryan ott.

fi

) Családi levéltár, és Regestr. de Tur. pag. 93.

•) Családi levéltár és Regestr. de Turooz, n. ott. pag. 93. ez utóbbi szerint

Rak és Pál voltak Mátyásnak fiai : „Rak et P a u l i f i 1 i o r u m M & t-

tkiae44
és Bel id. k. 339.

39*
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fia nevében is más részról birtokcserérli szerzdéseket a sz.-becedeki

Convest eltt bevallják. r
)

1 399-ben L 6 r i n c z, Rákói Pái fia, Márton, Jakab és

György fiai neveikben, Pétert, kis-F&kói Pál fiát kis-rakói bírtok-

afészc eladásától eltiltja a turóczi eonvent eltt, (Peria 3u prox. post

festum Epiphan. Dom.) *}

141-4-ben Zsigmond király meghagyja a turóczi eonventnek,

hogy Jakabot, Rakovszky Lrinoz fiát, a kis-rakói birtok iránt

kto-r&kói János ellen támasztott prében idézze meg, és az ügy meg-

vktígáíására X&rocezy Márk fiái Jánost, n a g y-r ákói Tamás fiát

í a t v á n t vagy pedig Valentfaívy Lászlót küldje ki. ?
)

1410. körül születeti rákói és kis-jeszeni Ií. Mátyás, kinek

itiyJA szintén Mátyás volt (Mathiás Maíy&sovich de Rakov et Kis-

J^ecea)' Ezen II. Mátyás Turóoz megye aíwpáaja volt és állítólag

1498-ban halt meg. Ettl kezdve a család leszármazása ízrl ízre le-

hozható, mint ezt a következ táblázatok mutatják :

I. tábla.

Mátyás
f 1496.

turóczi alispán

i. György
flö65.
&1nádor

I. Menyhért

I. Simon
híatni«zai

várVapif.

I. isivén
kapit.

I. Jánoa
turóczi aiiapan

1Ö5,
^——-'N— —

i

Lóriucz Jeromos

"Mária. L Albert

( Kiszely
Anna)

í

I. Miklós Dorottya
Csehországba (Beznák

költi. György)
(Saiouie)

II. Mátyás. I. Márton
turóczi alisp.

1674.

és kamar. tanácsos

(Kr.ivay Dóra)

Bora
(Kabinyi Gáspár)

Dávid. Dóra.

I. András
(Stmreesányi

Margit)

Folyt, « klic, lapon.

Anna II. János II. Miklós. Zsófia

(Szmrecsányi likai kapit (Zmeskal
János) 1588. Gábor)

(Pottornyai Margit)

Folyt, a IV. táblán.

!) Családi levéltár, és Regestr. de Turócz p. 93.

*) Családi levéltár Rakovszky István közlése szerint.

*) Ugyan ott
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Kata
(Üetrich
Ferencz)

I. András, hi az elbbi lapon.

(Szrorecaáöyi
Margit)

Zsóa !^- Andrá3
(Rutkay posihunmia
Hikfcl? < l. Baar, Kata

1. Rutkay Fniíáina)

Ilona

(Zolaay
Péter)

Kata ilona. Ili. János
(Kabinyi lione)

lí. György
(Dubszky Ráta)

Zsón*
(Révay

Zsigmond)

i
—

—

II. Menyhért
turóczi követ

f 1707. Ónodon
(Huszár Kiéra)—*--

Foty. IL táblán.

II. tábla.

IV Menyhért, ki a* /. IáUá*.

tnróezi követ

f Ónodnál 1707.

(Ysgóczi Huszár Kiára)

Sára Imre Magdolna Mihály Ignáca
(1. Ilovay Pái (Koronsy 1723 orszbjf.jegyz.

1. Akács Sjórgy) Mária) (Marsorgjiky (Gosztonyi
I Gebor) *

k

Klára)

Mikló?
{Szögénél
Zsuzsa)

i

-— - - -
-

- *— "^ » • * "^ » ^ n ü*w i»— rn wn i ím

látván A utal. Gábor. Gáspár
kapitány f f (I. Beniczky

{ gjonabory Ilona) Angelika)
'" ""

5 H Utráa t AndráT i "Jl**
£ rnagy -

t

F*/#/. fi/. I&&K.

35 .János

£ kapit. 2
? (Tarkó A»na) S, ?

5*

Farkas Emercnczia

- <W*ffy»
g»fa> 1 -, K»»

Ferencz Kata Karolina János (Fara&s)
(Sántha (Némák zólyomi
Ágost.) Imre) d e bános

1865.

Löriacz Boidi~ ili. Many>*éri
zaár (Hal^zer

f Apollóm*)

!

Asrifcsd. Alttal

•f lak- Berezel.

(N. N.)
i

Angelika As.toöi&

(?a«xohty
-f*

Páí)

SCálmán

fl853.
Valéria
(Pogány
Jánoe)

Oktavia
(Schiadlor

Amália
(Piiy

Gejza. Mariái

ödöa) j4ao3)
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ül. tábla.

Miklós, ki a 11 tahién.

(Szogényi
Anna)

Flórián £; §
Turócz v. *

József W J György Elek
uróczv. l ~ Kis Hont v. f 3 piarista I7ST 1815

jegyz 2,£ alispán * g
jcer. tábl. ninök Ist-+

Boni György-
idMo- (l Haiassy Emer.
róoz 2- Koiler Anna)si&tmári aiísp-

ker. tábl. nlnö*. t ,t- , .

,

(Plathy Zsuzsa) rán) *•%'• "'-'•«•««.

AlajoS

az. 1782. nov. 28
barii plébános.

I r

József
g<"-möri

fószbiró

1829.

(Torok Janka*

a
M

B
3
9

Agostou
turóczifós^biró

1827—42
(BemVzky
Marcit)

i

Flórián

t

PT

st
<
3*

«+

Adolf
iaróczi

fóezbhró

1827-32.
(Detrich
Czeczil)

Fe- Fer- Károly Koc*tan-
rencz. dinand. (Vagyon czia.

Judit) .

Mária
(Reviczky)

János
(b Mausburg Angel)

J_
Izabelli

S

János
^dy
na) r

IV. tábla.

H. János, ki ai L tálUn.

(Pottornyay Margit)

Ferenc*
(Thalt Hóra)

IV. János
(Knbinyi Anna)

FóUii. V. táblám.

Péter
fKubiayi

Kata)

László
'Sembery Mária)

Magdolna Péter

Zeu7&r. íLisssovénvi Sarouel) fKisfa' ady kapit. nos

(b. Sto- Kata)

Tmra Meny
(Rajcsányi bért

Sámuel Já-'
Anna)

L*k)
Elek

(Detrich
Janka)

Kata
(Prónay László)

Bora.

Márton bt
tábornok aíiaoáa

1812. (Draskó-
báró. ezy N)

Sándor
(Rntkay
Krisztina)

Janka
ZaíLoreczky

izrael)

1

K*röly Albert

Réray Zsiusa)

Imre

t
Pál

ateaeti 1773

Mária
(Ralácfy
Mártor)

£at* Elek
(Géezy (Rndnay Erzse)

(Heilebranth
Jndit)

Lajos Antal

kapit, Pál szerzetes
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Péter

t 1703.

V. tábla.

ÍV, János, ki a IV táblán.

( 1 . Kubínyi Anna
2. Horváth Ml adósa, Anna f)

János
(Okoücsányi

Mária)

H. István

CGuzich Jaüa)

Péter János
(.Görgey Julianna) f

Sándor—. /v^

—

Folyt. VI. tábla*.

Péter. János. Lajos
(Ugróczy Mária)

VI. tábla.

II. István, ki iti F, táblán.

(Guzics Julianna)

János
(Okolicsányi

Júlia)

Miklós
(Görgey Mária)

IV. Jstv&n

(Okoücsányi
Rozália)

Miklós

t

Vi, István t 1832. jan. 20.

kir. láb. ülnök
{Gaazner Seraphin)

Ví!. István

lak. Lon íhón
(Majtuér.yi liona)

Vili, Igtván

III. István Elek Tamá.-i V. litván
liptói alispán 1770. zólyomi f tartom

alispán 177. biztos 1815.

— *-» ^Aw-

Antal. Tani is

+ zólyomi
fadószedo

1829.
i

*
1

Albert
(Huszágli NT .)

litván

Elek
alezredes

(Pfessen Bora>

Móricz Petronella

Ferencz
Pest v.

jegyzó
(Tarkó N.)

iánOS
(Raciovio*

Anna)

Antal
liptói

fszbíró
!827- 2£.

József Ferencz

t (Majthényi
Magdolna)

» *" ..».—•

Magdolna.

VIL tábla.

György, &* a J//. fáblán,

(í. Ilaiassy Emer. 2. Koller Anna)

Lrincz. Antal. Janka
(Huszár Mihály)

Teréz
(Beniozky Marion)



6I Rakovsxfey.

A táblázat élén álló II. Mátyáso&k hárorr fia maradt : I. Gr y 8 r gy
Simon és János, ki fiaiban Lörincz es Jeromosban kihalt.

T. Györgya XV. századb&ü a család legnevezetesebb embere

volt, A „de Rakó" elönév mellett a kis-j eszén i nevet is hasz-

nálta. 1541- ben Tarócz vármegye alispánja volt, 1542-ben Révai Fe-

renoz alnádor mellett itélfl mester lett> 1543-ban követ a királyboa a

besztercei törvényezikkek megersítése végett. 1552-ben Izabellához

Kassára, sót tán a lengyel királyhoz is követségben járt, valamint

1555-ben I. Ferdinánd király által

nevezetes ügyben küldetett Len-

gyelországba Izabella udvarába. *)

í558-ban már beszterozei kapitány,

alnádor és kir. udvarnok volt. *)

Mint Turócz megyének egyik fö-

családbeli embere, Révay Ferenoz-

czel a fispánnal együtt családi

czímerét Turócz megye hivatalos

pecsétéül kezdé használni. 3
) 1663-

ban I: Ferdinánd királytól családja

nemességének és régi törzsökös

származásának megersítését nyer-

te egy új czímerbvitó* nemes levél-

ben, melyben többi közt ez monda-

tik : „ex üde digna «nim apnnullo-

rum fidelium noatrorum relatione

f*ompertum babemus vos ex antiqua et de patria optime merita iami-

milia origtnem, stemmaque dacere." *) A következ 1564. évben ismét

kiküldetésben járt Bornemisza János püspökkei és Alaghy Jánossal

Balassa Menyhért elleni vádak vizsgálatara, midn Munkácshoz közel

Kászon faluban munkás életének a Halál véget vetett. G- y ö r g y mint

latin költ is jeleskedett 5
) Csak egy fia maradt Menyhért, de ébhtn

ága kihalt.

') L. Budai Fer, Polgári hisi, lexicon III. 147—149.

*) Családi levéltár, és Leboczky Stemmat. íí. 334.

•) Bel M. Notítíft nova lí. 314. Tarécz megye e családi C2ímerekkcl sokáig

öem élt, ieTsaét visszatérvén a régi szokás szerint a ftisztviselk pecsétéihez. De

1639-bea ismét elfogadá azokat: 1715-ben
,
pedig az ónodi szomorú esemény

iiíán törvény czikk jnttatí a Rakovszky ctimert Turócz megye czímarébe.

*) Oaládi levéltár.

*) Korányi Memória Hungar. U-I. ki Lehoczky !I. 333.
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Simon blarniczai várkapitány volt. Ennek fia I. István, kirá-

\y\ kaprtány. Ennek hat gyermeke maradt : 1. Mária, 2. I. A 1 b e r t,

kirl alább, 3. Miklós, ki Salome nev nt vévén feleség}, Csehor-

szágba telepedett, 4. Dorottya Beznák Jánosné, 5. III. Mátyás,
és végre 6. I. Márton.

I. Márton 1579-ben és 1592—1595-ben Turócz vármegye alis-

pánja volt, utóbb kir. kamarai tanácsos. Szintén verskölt mint nagy-

bátyja, r
) irt egy könyvet „De pariibtii liepublicae et cavsi* mutationum,

Regnorutn* imperiorumque* eto. mely Miksa királynak ajánlva Bécsben

1590-ben nyomatott. %
) Nejétl Krivay Dorottyától született gyerme-

kei kihaltak.

I. Albert nak nejétl benedekfalvi Kiszely Péter leányától Ki-

szely Annától öt gyermeke maradt, úgymint: 1. Anna Szmrecsányi

János neje, 2.1. András, kirl alább, 3. II. J á n o s kinek ágát a IV.

táblán láthatjuk j 4. M i k l ó s, & ki kihalt és 5. Z s ó fi a Zmeskal Gá~

borné.

I. András feleségül vette Szmrecsányi Margitot, ettl szülei*

tek : Z s ó f i a Rutkay Mihályné és II, András atyja halála után, en-

nek két neje volt, az els Báan Kata, a második Rutkay Fruzsina.

Ezektl három gyermeke maradt : Kata, Ilona és III. J á n c»s.

III. János hitves társától Kubínyi Ilonától neiozé II Gr y ö r-

gy öt, a ki nejétl Dubszky Katától született három leánynak 63 z%y

fiúnak II. Menyhértnek lett atyjává.

II. Menyhért Turócz vármegyének jegyzje, és Árva megyé-

nek alispánja volt; l?07~beo az elbbinek országgylési követe a szö-

vetséges rendek ónodi gylésére, hol társával Okoücsányi Kristóffal a

béke mellett szónokolván, a fellobbant kedélyek áldozatai lnek, Tu-

rócz megye pedig, zászlói és pecsóte összetöretvén, a megyék sorából

kitöröltetve, mégsem misítetett. A forradalom után a megye visszaállí-

tatott és örökemléki mind a két követnek, a fispán Révay családéval

együtt családi ozímere a vármegye peesétczimerébe helyeztetett. 9
) II.

Menyhértnek felesége regczi Huszár Klára volt. Ettl hat gyerme-

ket hagyott maga után, mint következnek: 1. Sára Ulovay Páíné,

a
> líorányi Me/üorift Hung»i\ III. 138; Bel id h. 312. a jegyzetben.

*, £bbeu magát nékoi R a k 6 c z y m*k. mrtsnU rákoi Rakovszky nak

írja; és ez idben állandósult roeg a oaalái íiakov*zky neve Rakó si

birtok helyrl származtatva.
8
) 171Ö. évi 46. törv ez.
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.

utóbb A kacs Györgyné, 2. I na re, kirl alább, ti. Magdolna Mar-

sovszky Gáborné, 4. Mihály, országbírói hivatal jegyzje, kirl

aiább, 5. I g n á o z
f
kihalt, és 6, M i k 1 ó s, kiróT és gyermekeirl alább

leszen szó.

Emii tett í m r e Korossy Máriát vette nül, ettl fiai maradtak :

Gábor, Antal és István; ez utóbbi a Nádasdy ezredben kapitány

volt. Felesége Zombory Ilonától a táblán látható bét gyermeke közül

kett a katonai pályának szentelte életét: János kapitány volt, nejé-

tl Tarkó Annától gyermeke nem maradt, a másik István rnagy-

ságig vitte, de testvéreivel együtt szintén magnóikul halt meg.

Említeti Mi h á I y, ki az országbírói hivataljegyzje volt, Goss-

tonyi Klárát tartotta nül, ettl fia Gáspár — úgy látszik— Zólyom

megyébe szakadt,, ela hitvestár3j* Beoíczky Angelika volt. Gyerme-

kei Farkas, Menyhért, Emerentia, Lr in ez és Boldi-
zsár. Ezek közül

Farkas 1827—29. körül Zólyom vármegyének fsfolgabirájai

neje Nógrád megyébl P. -Szántóról Nagy Katalin voír. Ettl gyerme-

kei : L ászló, kihalt; Katalin Sánta Agostonné Deménden, Ja*

nos a beszterczei megyében pappá lévén, zólyomi plébános lett,

F erenoz, K ar olina Némák Imréhez ment férjhez.

III: Menyhért szintén Nógrád megyébl házasodott, felesé-

gül vévén Balezer Apollóniát, kivel Berczeten s egyéb helyütt Nógrád

megyében birtokot kapott ; ennélfogva ága Nógrád megyébe származott

át. Gyermekei közül él Antal, volt táblabíró Berezeten, kinek a táb-

lán látható gyermekei közí egyetlen fia G ej z a él.

Miklós (II. Menyhért fiának) hitves társa Szögényi Zsuzsanna

volt, ettl a táblázaton látható tíz gyermeke született. Ezek köz! két

György volt, az egyik kegyes iskola rendi szerzete^ a másik házas-

feágbaa élt elbb Halasssy Emerentiaval, utóbb Koller Annával, ezek-

tl gyermekei ; Lrinc z
;
Antal, Janka Huszár Mihályné, Teréz

Beniczky Mártonné.

M i k 1 ó s nak gyermekei közül F 1 o r i á n Ttirócz megyei jegyz,

Józsefamult században Ki3-Honfc megye alispánja volt

Elek.í787*ben a Jószef osászári rendszer alatt Szatmár vár-

megye alispánja; majd kir. tanácsos és már 1810—1815-ben a Dunán
inneni kerületi tábla ülnöke. Birt Pttten falván. Feleségétl Píathy

Zsuzsannától kilencz gyermeke maradt; ezek közül

'j 1787. évi országos Schemaíismus.
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Alajos barsi plébános, szül. N -Rákon 1782. nov, 28-án.

J 6 2 3 e f Baktiban lakott a Gömör s Kis-Hont megyének 18$7,

1828-ban al, 1829-ben fszolgabirája volt 1835-ig. Nejétl Török Jo-

hannától hat gyermeke született, de mind magtalanul elhalt.

Ágoston Turócz megyének 1827- 1842. években fszolgabí-

rója volt. Feleségétl Beniczky Margittól a táblán látható gyermekei

közül Károly 1845— 47-ben Turóoz vármegye alszolgabi rája volt.

A d o 1 fTuróoz megyének 1 827-~ 1332 ben fszolgabirája 1833—

1849. fjegyzje, egyszersmind 1843—44-ben országgylési követe

vfeft. A forradalom után a beszterczei es. kir. törvényszék elnöke. Ne-

jétl Detrich Czeozíliától gyermekei köziül János (Iván) 1861-ben Tu-

róoz vármegye helyettes alispánja volt Neje báró Mausburg Angelika.

A IV f tábla élén álló II. János 1565-ben Turócz vármegye al-

ispánja, *) 1588-ban Lika vára kapitánya voin *) Feleségétl Pottor-

nyay Margittól fia Ferenez Tholt Borbálát vette nül, ettl nemzé

IV. J á n o 8 t és Pétert. Amannak ága az V. táblán látható.

Pé ter ne k hitvesétl Kubínyi Kataliatól három fia maradt,

úgymint János, ki leányában Zsuzsannában báró Szobeknéban ki-

halt ; L á s z 1 ó és Imre.

Lászlonftk gyermekei közül Sámuel kapitány volt, másik

fia Péter nemzé Eleket; ez pe^ig Detrich Jankától Istvánt
1790—92-ben Liptó várraegye alispánját és követjét, és Mártont,
ki a katonai pályára lépvén, altábornagyságig emelkedett, és érdemei-

ért M. Terézia rendjét nyervén, 18 i 2-ben ezíüerbvitéssei báróságra

emeltetett ) de ága kihalta

Imrének nejétl Rajcsáuyi Annától négy gyermeke maradt,

ezek közül Oai Sándor és Elek. Amaz Albert fia által nagy

atyJ3 volt P á 1 n & k és I m r é n e k, két jeles katonának, Imre, az if-

jabb, Sziléziában az Oberschordelidorfi csatában 1779. eotob. 18-án

ágyú golyó által lábát veszítvén, harmadnapra meghalt ; bátyja P á i

huszár kapitány sziotén ott esett el, egy lövés és tizenegy szúrás kö-

vetkeztében, miután a 24 éves korú hs szétveré a porosz négyszöget,

Sírkövén, melyet az ottani templomban gróf Merci állítatott, e föl-

írás van:

„Hic RequiescU hero3 Paulus Rakovszky, qui perrupiis

cuneis inimicis sibi neois, ncstris, suisqu© viotori&e causa fit ; dum
~~~

') Bel, Notitia nova IT. 214.
2
) Cs»táili levéltár. E Lik&va vári kapitány — úgy Htezik •— egy fz«-

asély a Rákóczy csalác-aal emiitett Jánossal,
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enim cuneum sínjére, nosfrosque ab aditu moníis aroere oonaretur v

soluto ftgitiie. sibi ad mortem, Caesarí ad vicíoriam additum aperuit,

jaeet undecini vulneribus oonfosatis et totidera viis ad irioipUum gio-

riosus, du4» per Iíudo soium piena vietoria stetít 1*

Eleknek ') áa Gábor, ennek egyik fia Lajos kapitány

vo!t> magnóikul halt- saeg, másik fia P á 1> ki AnU 1 név alatt szerze-

tes volt,

Az V. tábla élén áll IV. János, enaek fiai közül Péter, 1703-

ban, János pedig unokáiban balt meg, TI. István azonban egy

máig leszármazó ágnak terjesztje lett,

íí. István (VI, táblán) Guzies Ilonától nemzett két fia J á n o a

és M i k i ó s áita) két ágra terjeszie cs&Iádját.

Jéa os gyermekei közi Hl. István Liptó vármegyének alis-

pánja és kir. tanácsos voit. Meghalt magtalanul. Elek Zólyom vár-

megyének alispánja és 1790-ben országgylési követe volt. Nejétl

Langer Katalintól született gyermekeirl alább.

János fiának iratik egy más István is, ki 1810— 1815-ben a

besztereze* kerület tartomány biziosa, továbbá J áaos, ki Radovios

Annától nemzé ifjabb Antalt, ÍS25— í829-ben Liptó vármegye

föszolgabiráját

Eleknek a zólyomi aHspánnmk következ négy fia maradt:

1. Antal, tán az, ki Abauj megyében Gyerkében lakott és

1827— i833öan azon megye fszolgabírója volt.

2. Tamás 1829— Í883-baa Zólyom vármegyének fatfiószedje

volt. Ennek a Albert Zólyom megyében 1834- 87-ben esküdt,

1888-ban aK 1841-ben fszolgabíró. 1849-ben alispán, Fia ifjabb

István.

3. Elek alezredes, nejéitl Plessen Borbálától' fiz Móricz
1839—40-ben Liptó várm. aljegyzje, 1845—47-ben úti figazgatója,

í 849-ben alispánja.

4-. Pere a ez Fest vármegyének volt jegyzje, ennek gyermeteg

közül F e r e n c z Zólyom megyében 1831-ben esküdt, 1832—33-ban

al-
t
1834—37-ben ftedtószed.

II. I s t v á n n a k másik fia M i k 1 ó s öörgey Máriától egyik fia

IV. I s t v á n. ki Okotiesányi Rózától nemzé VI. Istvánt, ki a kir.

tábla ülnöke és kir. tanácsos volt. Megbalt 1832-ben január 20-áa

•) Ki Un fczoii £ 1 e k, a ki It&bociky szériát (I. 814.) I7ÖÖ-ben Turdcz me-

gyei els alispán és követ volt.
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Nejétl Gaszner Szerafintól egyetlen fia VÍI. István, lakik Hont

megyei birtokán Lonthón, többi közt idejét történelmi tanulmányokra

szentelve, és e szakban több becses dolgozatot is közltt folyóira*

tokban.

Nem találjuk a táblázaton a következket: Kálmánt, ki

1849-ben Zólyom megyének tiszteletbeli aljegyzje, és Istvánt, ki

ugyan ott 1861 -bon rendszeriüti esküdt volt. Ezek valószínleg a zó-

lyomi ágon Farkas, Tamás, vagy Albert nak gyermekei ?

A család legrégibb idk óta esak a „n a g y - r á k ó i" elnevet

viselte, azonban a XVI. században János megszerezvén a osalád lip-

tói ágától a Liptó megyei jószágokat és ezek közt a „u a g y-s e 1 m e-

cz i-t is, innen elónevét „de N a g y-S elmecz" írta. Utóbb, a XVIIL

század elején felosztván a család maga között Turócz, Liptó és Zólyom

megyei birtokait, a turóezi-ág(mely a 11. táblán áll)
>f
dc N a gy-R akó

és Kelemenfalva ;'' — a liptói ág pedig (III. — VI. táblán) „de

N a g y-R a k ó és N a g y-S eiraeoí" einevet viseli királyi beleegye-

zés (consensus regius) folytán.

Megjegyzend, hogy a Pej a család, mely elnevét szintén a

Turócz megyei N.-R á k ó r ó 1 írja, egy ágon magát „R a k o v s z k y"«

nak kezdé neveztetni, azonban e családnév Ót nem illetvén, miután a

Rakovszky családdal sem gyök-származási sem osztályi semmi ösz~

széköttetésben nem áll, annál fogva a Rakovszky osalád azon név

használata miatt a Féja család ellen a m. kír. udv. kanczellária eltt

annak idejében tiltakozott is.

A család czímere, — mint följebb ábrázolva is van, — a szelént

osztott paizs fels vörös udvarában egy, térdig kiemelked magyar vi-

téz, jobb kezével ölébe szorított kivont pallóst, a balkezében zöld pál-

maágat tartva ; fölötte, jobbról félhold, balról arany csillag ragyog;

alatta a fehér udvarban kiterjesztett rák látható, (a család si Rakó
birtoknevére czélozó) A paizs fölötti sisak koronájából a leírthoz min-

denben hasonló vitéz emelkedik ki Foszladék jobbról aranykék, bal*

ról ezüstvörös.

Raksáiiyi család. (Raksai.) Turócz vármegye egyik legre-

giebb gyökös családa. Els tudható gyökere Eekse, ki hagyományi-

lag R a k s a nev helység els telepítje volt. Ennek fia M i k s e, ro-

konaival Drahen, M i kló ^ Here h, Ruthen és Úrban neve-

zetekkel együtt a turóczi vár jobbágyság alól felmentetvén, cemes«

ségre emeltettek Raksa nev föidjökkel egyetemben IV. László ki-
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r&ly által 1280-ban. ') Utóbb a békétlen idkben Raksa-föld említett

birtokosai birtokjokban háborgattatván, 1340-ben Károly király azt

Drahen fiának M i c k n e k (Mihály) és G á 1 fiának D a m i á n n a k

és a többi benn irott atyafiaknak ujoiag átadja és megersíti. *) 1388-

ban pedig Zsigmond királytól a család Raksa földrl osztályos ítélet-

levelet nyert. E három rendbeli levelet Raksai Istvánnak fia

Gergely és Jánosnak fia István 1391-ben a Bebek országbíró

által véghez vitt Turócz megyei birtokjog vizsgálatkor felmutatta. 8
)

A fentebb nevezettek közül Ruthennak sarjadéka családi szár-

mazási tábla szerini *) következ *

Ruthen
1230.

,——^—

i

Buien
!" " "^—^-i
Eudre

Barnabás

Pál
'

-—

j

Miklós Antal Fukács János Margit 1436.

1436. 1436. 1436. 1436. (Lipóezi Péter)

Audras Pál
1436. 1436.

Az, e származási táblán álló Miklós, és testvérei Antal,
Lukáos, János és Margit, ki Lipóczi Péterhez L. András fiá-

hoz ment férjhez, Albert királytói Turócz megyei L i p ó c z hely-

ségre adományt kapott. Nevezett Margitnak gyermekei Lipóezi And-
rás és Pál voltak, kik nevezett Miklós ivadékával (rae!y Mitnik név

alatt is ösmeretes) együtt a r a k s a i birtokot Drachen és Mikse olda-

las vérségének átengedték, magok pedig a lipóezi kúrián véglegesen

megtelepedtek, és utódaikban ott helyben Lipovszky név alatt let-

rek ismeretesekké.

Eképen történt, hogy Drahen és Mikse utódai maradván

a raksai birtokban, és pedig Drahen utódai a raksai felsö-kuria

urai lettek, míg ellenben Mikse utódai a raksai a l s ó-k u r i a birto-

kában maradtak.

*) Regestruru de Turócz, füngelnél Monumenía Uiígr. 98.

*) Regestrum de Turócz, Engelnél Monumenta Uugr. 98.

5
) Ugyan ott, és Bel. M. Notftia »• Hung. II. 345.

*j Mert e leszármazó igazolására okiratok nincsenek.
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Drahennák C9aládi nemzékrend szerint ivadékát c táblázat mu-

tatja.

Drahen 1280.

Mihály {Miek)

István

János
a f.-kuria birtokosa

A Drahen és Miksa oldalrokonai voltak ason emiitett Gergely
és István is, kik 1391-ben Bebek országbíró eltt produkáltak.

A családnak kezénél lév okiratok alapján a hajdan R a k s a y

,

utóbb Raksánszky majd Lipovszky, utóbb s jelenleg pedig

többnyire R a k s á n y i névvel élÖ nem *

zeiség további történeteinek némi ada-

tait a következk állítják élnkbe :

1473-ban Lipovszky Borbálának

Trnovi Mihály hitvesének,mínt Lipovszky

Margit és Péter leányának a nász és jegy

ajándékot kifizetik Raksai Benedek és

János, egyszersmind ez alkalommal

Miklósnak (Mitník) fia 1 8 1 v á n is az t
illet V3 rész fekv birtokból kielégítetett

S6t ez alkalommal Raksai Simonnak fia

Benedek, és Lászlónak fia János a

Lipovszky Miklós féle J

/a
rész zálogbir-

tokból is részét kikapta.

1470-ben Hedvig, raksai Budusz István Tamás fiának özvegye
Peck Pál Turócz megyei alispán eltt bevallja, hogy neki J a k a b,

András, és Péter raksai Remeticz Benedeknek fiai

t a hitbér és nász-ajandok fejében 8 arany forinttal kifizették, oly

feltétel mellett, bogy Budusz János, mint a feljebb emiitett Istvánnak

testvére az igy átengedett birtokot, ha kívántatnék, vissza bcesássa.

1480-ban Raksai Remeticz Benedeknek fiai Jakab, András,
és P é t e r, nem különben János, Szauiszló és Lrincz Lász-

nak fiai, a reájok esett hitbér és nászajándok illetéket Borbálának
Trnov Péter nejének, Katának Kosztolány Mihály hitvesének és Er-

zsébetnek Lukov Márton feleségének, mindnyájának mint Lipovszky
Miklós leányainak kifizették.

1503-ban Raksai Jánosnak fiai György és Bálás és e2
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utóbbinak fia Márton minden birtokaikat László fiának János-
nak és ez utóbbi fiainak Gáspár nak, György nek és Menyhért-
nek örökösen bevallották.

í 523-ban Raksai Ádám Turóoz megyének jegyzje Szelepesé-

nyi N. alispánnal egyességet eszközlött cseposányi Batisz János

és szabad kir, Körmöoz város közt fenforgott határ villongást kér-

désben

153 l-ben Raksányi György, Mátyásnak fia raksai birtokré-

szét Raksányi András szentandrási plébánosra átruházza örök be-

vallás mellett.

1560-ban Tomka János meginteti Erikeánsxky Felixet, hogy az

általa birt „reszetarovszkau nev raksaiféie negyedet adja vissza;

miután Félix csak fogadott fiú a raksai birtokban. Állítólag e Félix
(Bódog) nevét is onnan vette, mivel csupán ezen negyed által bol-

dogult.

1560-ban Raksánszky Feüxnek fiai u. m. János és Meny-
hért ellen Zorkovszky Gergely és Dániel a Raksai és zorkóczi határ*

halmok és vonalok megszegése miatt versengenek, és ez iránt 1590-

ben osztályigazítás i per kezdettetvén, az csak 1673-ban végeztetett

be, a melybl a családvonalok különbsége és a vérségek egymássali

összeköttetése is kivehet.

1624-ben Raksányi MikiÓ3 „Stefanovje" nev raksai birtokát

Raksányi Andrásnak akkori blatniczai evang. lelkésznek 280 ftban

elzálogitá, mely zálogitás 1628-ban megerdítetett.

1657-ben Raksányi Andrásnak fia Mátyás tanulmányait

164 i-ben Königsbergben bevégezvén, midn haza jött, Körmöczön ta-

nárrá választatott, és ott mintegy 20 éy folytán nagy ügyességgel

mködött. 1657*ben adta ki >,De propagatione animae hu-

mán ae" ozim értekezését.* 1
) Tanítványai holta után ie kegyelettel

emiékeztek róla.

1666. sept. li-én gr. Wesselényi Ferencz nádor osztoztató pa-

rancsa folytán Raksányi András és Kvetoni Zsuzsa mint R&'/sányi

Sámuel és Dániel anyja és gyámja között a Raksán fekv ma-

tusovszkaféle rész felosztatott.

1687. Raksányi János a Dessewffy ezredben kapitány s az

evang. egyház buzgó tagja, CarafFa tábornok által elfogatván, az eper-

jeai börtönben kínoztatott.

*) M Tudományos Értekez 1862. I. köt. 361. lap.
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Raksányi János Nógrád megyébe költözvén, 1731-ben Turóez

vármegyétl nemességérl bizonyítványt vett ki és azt Nógrádban ki-

kirdetteté.

Í750 ben Bakabányán lakott Raksányiak kaptak Túró az vár-

megyétl nemesi bizonyítványt.

1750-ben Hont megyében Bakabányán axékel Raksányiak vet-

tek ki Turóez megyétl nemesi bizonyítványt.

1770-ben Raksányi András, Sámuel, és Lajos mint Er-

délyben lakozok vettek ki Turóez megyétl nemesi bizonyítványt.

1777-ben Abauj megyében lakó Raksányi Péter kapott Turóez

megyétl nemességérl szó!ó,bizonyitványt, mely szériát atyja Gr á b o r,

nagy atyja idsb Gábor, s atyja pedig Tamás volt*

A család egyik ága Beszterczebányán székelt, valószínleg ezen

ágból származott Mária,, Spielenbergné, ki 1837-ben a szepességen

a hanusóczi birtokosok közé tartozott Ugyan csak a Zólyom megyei

ágból Pál Besztercze város bírája volt; fia Mihály Turóez megyei

esküdt.

Veszprém városában 4akoit Raksányi A c s György 1772» év

köri, ki Turóez megye eltt nemessége igazolását megkezdvén, nemesi

bizonyságot is nyert, azonban 1788-ban bvebb próbákra lett utasítva,

s végre I. Ferencz király által nemességében ujfeól aaege»etiését kel*

lett megkapni* Veszprém megyében, nevezetesen Csernyén "a Raksá-

nyi Jakab utódaiból is laktak, úgymint idsb Mátyás, ennek fia

szintén M á t y á s, és unokája szintén Mátyás.

Ugocsa megyében e század elején birtokosnak iratik a család

Mátyásfalván. a
)

A családnak származási táblázatai, a mennyire tfsszeáUltfcbatók

voltak, következk. 2
)

Szirmay, C. Ugocsa p. 7.

*) Szoaiagk Dán. kosi.

40



ttafesányl.

I. tábla.

Rekse

Aíikse

1*80.

Gál

Üamián
1340

M»któ*
(liipíufe M*rg*«)

j !» !
| .l||| I. , l>l|l I 1 I» —— I H — «— - M^>- M l II . .ll . li i l, | —*^»«

Borba!* Istvéft *Cat* Rww
(triov f*ét*f> '"TTaIíP (KiMfctoNfi (Lrnkov

Mihály) Márton)

r"

SttnieikS. Lórinez
1480.

t~

Gáspá? Meayhért György
1HW. i ; J^t 1 1536.

— . *». > , I. Félix

Benedek fogadott fin

Jáni*> Menyhért
1590 1602.

»» iiEV l.J ii i J i » I in i^l i i _.,

-

^.< • — in ' «« »*«
j

György Jánc* II. Félix János

i
Gábor tt« Ferencz Ádá

jtgysü
m

r a.
Gábor János

i '
**~ — •n

HL Ferenc*;

II tábla.

UHfo Donal&M töredék.

János

András János
mt « n t »\ i » » n

András idsb András
1690.

(Kvrttony Zsnisá)
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III. tábla.

i——

—

János

ítivjáinin te Jakab omaltu

Benedek
Dlhosl579.
(Kata)

Gáspár György
1588.

r—
György
Benhorje

1923.

András

AnínU
l*2>2, kikftlfffs

fihos a fwtfprinl

^e*~ok iyyeko*ttÍL

csathkotni

Simon

Márton

Jlaoi

t r

Jakab
1623.

(Kai*)
! Al —

—

Miklós

Dániel

(Zorkovszky
Zsuzsa)

Dlmel 170Í
— ~A. „

JfiWtt

Nógrádé kftf«dc
1731. eWU

« i n ' »8><b« n i iiiiii

XlWA
(Kevfííiky Gy8rgy)

MiHáJy
1788.

i^ i^i» ii

Mihály
1667.

(Faraszka N*.)

Mátyás
1664.

János
IS75.

György
a cseposíai tzvészben

f

3£áté

(Textoris
Zsuzsa)

György
öskói lelkiz
Veszprémben
(Balogh Anna)

Mátyás
Vsstprémben
Cseroyén

Mátyás András Pá)
öskoí «*nit© Párizstan

(Szigeti Buta;

mm^-m.

József Sámoel
Gömör 1760.
árm. Gömör várni,

mérnök

Imre GyOrgry
árvát iiróczi

rnéruök
1785-1814

(H*jnöc?í Zsuzsa)
János

(Hrdlicska
Z.Torsa) _____

Adolf
(Jedlicska

(1. Petróczy Karolin Lujza)

János
ISBLker. táb_Je£ys»

röfi

Imre
(Ruttfcav Anna)

Imre
sz. Orosházán 1818
bonvéd alezfedes

ménekült
?. Scepessy Teréz)

Emma Matttd
(Xabaán Sándori (?«ányi)

Árpád
i862

» »^— ^k-i

Ádám
(Moceáry
Fr-meziika)

Antal
ijyótfysztírász

Veibón

Károly LteM
tnroosi fftstbírrf

mwi.

40*
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ivr. tábla

Knastjeféle vonal.

Jakab

János

János 1666. András MiUály
neje evang. lelkész 1629.

(Koctoni Zsuzsa) (Zorkovszky Zsóífa)

Sámuel Dániel András János
ügyvéd 1681.

,
*—, _;

Miklós Mihály Imre Zsuzsa Kata
(Okolicsányi (VeHcs

Pál) Gábor)

A családból többen viseltek megyei hivatalt, fleg Turócz vár*

megyében, így

:

Ádám j 523-ban Turócz megye jegyzje,

György 1555-ben azon megye alispánja,

János I6l5*ben ugyan ott szolgabíró volt.

Sámuel Turócz megyei táblabíró 1735. táján, ugyan -akkor

testvére János Nógrádban.

IcL György és Sándor a mit században ugyan azon me-

gyében pénztárnokok.

József Turóezban szolgabíró, István hasonnev fiával együtt

esküdtek Toltak.

Az ujabb idkben pedig Turóoz megyében a következk szol-

gáltak :

László 1829—36-ban tiszt alügyész, söt az 1327— 1849-beo

is. Tán másik

László az, ki 1843—49-ben esküdt, 1854-ben cs, kir. törvény-

széki ülnök, 1861-ben Turóoz megye fszolgabírója volt.

István 1829 -1833-ban esküdt, 1834— 1842-ben úti-igaz-

gató volt.

Ferenoz 1329—33, alügyész, 1834— 1842 ben fszolgabíró,

1843—á4-ben pörtári elnök, 1853-ban cs. kir. törvényszéki ülnök,

végre 1854-en áttéve Nógrád megyébe os. kir. járásbiróvá, hol P.-

Szántón meghalt 1854. táján

Antal 1840—42-ben Turócz megyei esküdt.

Bertalan ugyan ott esküdt 1861-ben.
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Fe rdi na n d ügyvéd 1862-ben, Bernát írnok 1354-ben.

Jónásnak fia J á n o s Hont megyében viselt megyei hivatalt

1845 tói 1849-ig fügyész volt, azután ugyan ott ce. kir. számvev

1852-ig, ezután ugyan ott cb. kir. iörv. ülnök, 1854. sept. 24-tói a Fo-

zsony megyei országos törvényszék titoknoka a államügyészihelyettes,

1856. (jan. 25-tl) a pozsonyi öa. kir. nrbéfi törvényszék titkára, 1861.

(maj. 1 ) a Dunán inneni kerületi itél-tábia helyettes jegyzje s ik-

tatója.

Zsigmond 1 790-ben a nagyszombati ker. táblánál ügyvéd.

Az evang. lelkészi pályán is több tagja mködött, így András
BWtniczáo volt 1624-ben. lelkész, ennek a András ügyvéd

1666-ban.

György öskón Veszprém megyében volt ev. lelkész 1722-ben,

Többen a mérnöki pályán álltak : így Imre 1766-tól Gömör

megye mérnöke mintegy 30 éven át.

György 1785-ben Árva- 17ÍKM61 1814-ig pedig Turócz me-

gye mérnöke volt.

Sámuel 1742-ben Pozsonyban gyógyszerész.

A katonai pályáról ismeretesek I st v á n 1550. táján Léva va-

rában lovas seregbeli százados. l
)

János, 1687- ben a Dessewflfy ezredben kapitány.

Imre és Zsigmond, a Nagy-Szombatban volt Zsigmoc4

ügyvéd fiai, és pedig az elbbi a Wurmser huszároknál, a másik pedig

a Ferdinánd fherczeg ezredben alezredes 1806-ig

Imre, 1" a III. táblán áll, honvéd alezredes, 1849-ben mene-

kült. Családja Békés megyében 1827 ben hirdetteti ki nemességét.

Végre megemlítend Raksányi Antal, kinek neje nándori Ben

e

Krisztina volt.

A esalád ezímere — mint fötjebn a metszvény ábrázolja — a

paizs kék udvarában alul arany korona van, azon magyar mez kar

könyökül, kivont kardot tartva, fölötte jobbról ara.ny csillag, balról

félhold ragyog. A paizs fölötti sisak koronáján a leírthoz hasonló Kar

könyököl, kivont karddal. A sisakról a paizs két oldalára szokásos fosz-

ladék függ le.

Rámér család. Sáros megyei enyiozkei birtokos csaíáa,

melynek egyik ága Békés megyébe telepedett; névseerint János-

*) Forgich Conunent 62. hol „S t e p h a* u s R % k «* * n ns z
u

- aak
vftairva.
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nak fia Sándor (szül. Enyíezken Í773-ban) mint asztalos mesier

Gyula városi lakos lett, hol h Sáros megyctftl nyert nemesi bizonyít-

ványát 1808-ben *) birdetteté feí, fia J ózsef pedig pesti lakos, Bé«

kos megyétl 1839. évben vett ki személyére nemesi bizonyítvány* *)

Ez ág nemzékrende kvetkez

;

Jánoa
Sáros v. tbiró

Enyiezken

József Sándor
Enyíe&fceatisk. G-yoUu lak.

megyei esküdt (Oppenltauser
Apollón'*)

József Bora Teréz
Pesten (Va?j£a (Bfogyorössy

Bénjátuúi) János)

fltaiaoosailá&y család. (Ramoesaház?) Szabolcs várme-

gyei régi nemes osalád, mely nevet azon megyei Ramocsaháza
helységtl vette ; a helység pedig nevét tán azon Zeretvai Ramo-
esá tol kapta, kinek fia Péter egyik társa volt 1379-ben a Paló-

czy-aknak a leleszi convent ibiverésében és fóUtalásában. 3
) Nevok is

elébb Ramoosay volt s utóbb lett Ramocsabázy.
Lehoezky szerint *) zeretvai Ramoesai Jakabnak fia volt

János.
1486-ban élt ramoesaházi Ramoosay Mihály. *)

A család nagyobb része Szabolcs aiegyében élt és birtokolt, de

egy része Szatmár megyébe is elágazott, ho! Rairocsaliázy T* raás

már 1449-ben többed magáv&l Tyúkodon részi nyert kir. adomány-

ban «)

Ugyan csak Szatmár megyében László 1592-ben, Pál pedig

í629-ben szolgabíró volt ; *)

Oyörgy 1696-ban részt kapott kir adományban Szatmár

megyei Enosenes helységben. b
)

a) Békás megyei jegyzkönyv 115. sz. a.

*) Ugyan ott 618. sz. alatt.

, •) Szirrasy <?. Zemplio aot top. 315

*} Lehoczsy Stemmat. II 334.

*) Budai F«r. pol|f. les. III.

•) Szirmay Szatmir váruL II. 127.

*) Ugyan ott I.1U. 133.

•) Ugyan ott II. 64.
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Zamplin megyében 1760-ban Alsó és Felsfi-Berecaki helységben

Kart a család. *)

Szabolcs megyében már 1412. eléfordúl Ramocsaházy László,

mint odavaló nemes

1492-ben tett végrendeletet orroai Ramoosai Bálás, ki Bereg-

szászon báfat birt, melyet István fiának, és Agathaés Dorkó
bányainak hagyott, és Kovács Péternek *)

A XVr
I. század elején élt Ranjoosabázy István ki J 603-ban

vette feleségül Zoltay Jánosnak Garay Annától született leányát Zol-

tay Uor k ó t, kivel 1619-beö is élt, ily családfát alkotott. *)

(ZoJtay Hürkó)

A»i»a II. István
(Kvárady (Palágyi Krwitiim)
Miktó.) ^^

(Petry Bora)

György Éva
szabolcsi hlinp. 1711. (Lftvev

(Tolvay Eme; ÁdAn.)

IV. !«tv*n Kriastisa J7ftl.

w&boicsi helyettaa (Niczky Ferenos)
alispán 1748

Egy, másik ágnak töredékes kimutatása ez

:

Marion
fJaVnbbá*? Kata)

F*re©oi

latváa

25*nz§a

(Paksy J&nosné)

A család — úgy látszik — az elóbbi táblán álló I?. István-
bao, ki 1748-ban helyettesített alispán volt, fogyott el.

R&imtcsdi család* (Menyót) Erdély kihalt osalád&i közé

soroztatik. 4
)

') Szirmay <3 Zeroplin noi top. 296.

•) Katona, Híst. eritica XVII. pag. 528.

*) Tömöavárynak Nagy-K6r8f elleni táblai pert.

•> KSvftri, Erdély ne* esat. 271.
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Rán CMl&d, (de Löwen-Anoker.) Ran de Lowen-Ancker

János-Jakab 1710-ben I. József királytól kapott czírneres nemes

levelet. 3
) Eredetére nézve német, 3 valószínleg katona volt. Eineve

is német szokás sxerint csak puszta czím, és mint látszik — czímere

tartalmára czéloz, nem pedig birtokról szól.

Czímere következ : a paizs kék udvarában zöld halmon szem-

közt kettösfarkú arany oroszlán ágaskodik, els lábaival egy, köztok álló

ezüst horgonyt tartva ; fölottök három arany csillag ragyog. A paizs

tetején két koronás sisak áll, a jobb oldalin két kiterjesztett fekete

sasszárny között a leírthoz hasonló horgony áll, a jobb oldaliból kei;-

tösfarkú. koronás oroszlán emelkedik, els jobb lábával három nyilat

tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ézüstvörös. 2
)

Haiaacli caalád. (Ranaehi.) Ranach V e n c z el 1790. nov.

15-én nyert czímere3 nemes levelet, mely 1807. deo. I4-én Krassó

vármegyében kihirdettetett. Jelenleg azon megyében már nem létez.

Másképen neve Raunaeh de Raunacher iratik.

Czímere elször szelént osztott paizs, az alsó ezüst udvarban

széles folyamon (vagy tengeren) bárom vitorlája hajó éank, fölötte

joblbfól arany nap és ezüst félhold ragyog, a felsÓ osztály fúggÖleg két

udvarra oszlik, a jobb oldali kék udvarban zöld téren magas vártorony,

alul nyitott kapuval, fell három vörös fedel tornyocskával látható
;

a baloldali vörös udvarban ketts farkú koronás oroszlán hátulsó lá-

bain áll, elsÖ jobb lábával kivont kardot, a balban arany pénzt tart, A
paizs fölötti 8Í3ak koronájából szintén a leírthoz mindenben hasonló

oroszlán emelkedik ki. Foszladék jobbról ezüstkék, balról aranyvörös. *)

HauiTl ccaiád. (Elbb RaoíFt) Ranfft Zsigmond nevét

Ránffi-ra változtatván, 1790-ben nemességre emeltetett. Czímere

négyfelé osztott paizs, az 1. és 4. kék udvarban hármas fehér sziklán

ugró helyzetben arany szarvas áll, a 2. és 3. fekete udvarban jobbról

balra rézsútosan vonuló folyam hullámzik. A paizs fölötti sisak koro-

nájából szintén arany szarvas emelkedik ki. Foszladék jobbról arany-

kék, balról ezüstfekete. *}

Utódai többnyire dioasterialis hivatalt viseltek > igy 1844-ben két

József szolgált a na. kir. udvari kanczelláriánál.

*) Collect. herald, aro 751.

*) Adarai Seat* génül, tomo X.

*) Ugyan ott

*) Üí?y*n ott



Bangóul. — Rápolthy. 03-8

Rang-otit család Olasz vér. Ismeretes közölök mint hazánk-

ban fpapi méltóságot viselt férfiú, Gábor, kinek atyja Miklós
olasz fó ember volt ; Gábor elbb szerzetes, Kapistrán társa, utóbb

1473 ban erdélyi, 1474-ben pedig egri püspök haláláig, noba 1478

óta nagyobhára Rómában lakott, ott halt meg 1486-ban. í
) Családja

vele együtt hazánkból eltnt.

Ránky c#alád. MüUer Antal 1830~~40. közt Abauj me-

gyei ranki helységben birtokrészre királyi megegyezést nyerve, nevé-

nek is „Ránky"-ra változtatását nyerte, 1850. után cs. kir. állam-

ügyész Nógrád megyében, 1862-ben Pest megye törvényszéki kiue-

vezétt ülnöke.

Rautz család, (Csik-szeredai.) Három székben Csik-Szereda

városánál többnyire hivatalt viseltek. Így Ágoston és József ta-

nácsnokok 1836. köri; A nta l ugyan az 1846. köri. Dániel stb.

RanJtz család. (Kadicsfalvi) Valószínleg az elbbinek ága-

zata. A múlt században élt Gergely, kinek feleségétl kadicsfalvi

Trök Erzsébettl fia szintén Gergely, ennek Hunyady Erzsébettl

fit J ó z 8 e f, kinek Czikó Zsuzsitól J ó z s e f és A n d r á s; J ó z s e f ki-

rályi aranyváltó Toroczkón, szintén József sóhívatalnok Tordán

1846-ban.

Raphael család. Erdélyi család, örmény eredet ; közlök

Sándor 1846—47-ben Erdélyben honfíusitatotí, Angliába szakadt.

Rápolthy család- fRápolthi f) Szatmár vármegye kihalt

régi, gyökeres családja; mely hajdan azon megyében fekv Rá p ölt

helységet bírta, és arról vette családi- és elnevét.

1425-ben éltek Rápolthy András és Gergely, •) 1430-

ban Lászlónak fía A n d r á s, ki miután a Domahídy-ak Rápoltot elfog

lalták, azt a jelölt 1430. évben Zsigmond királytól nyert új adomány

jogán visszakapta. 8
)

1549-ben étt Rápolthy Bálás és Máté, kinek részökre többe-

kével együtt Sámely helység határjárása tartatott 4
)

Nevezett Balástól eredt & következ 5
) nemzékrend

:

*) Budai Fer. Polg. Lex III. 149—152. Pray, Hierarchia í. 213.
f
) Szirmay Szatmár várm. II 250,

•) Ugyan ott 123.

*) Ugyan ott 220.
4
) Décsey Miki. kö*L
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Báííní 1549.

(ngrai Hajas Kata)

Sersphin Ráta Bálint.T *~Z
' (Horváth György)

jAnna Erzse
j

(Csegedy (Yasalav r— — ------ -* —

i

András; Gábor) latváh. Mihály. András Kata. Anna
,

*
,

i ^—

—

t (Almátay
(rápolti Vasalay „M >»»* Miklós)v

Pál) (fhúry János)

Erdélyben is tfsmereies volt a rápolti Répoitny család, J á n o st

ott nótáztatta meg 1612-ben Báthon Gábor, utóbb kegyelmet ka*

;>ott. 1 740-ben Erdélyben Háportonban nsült András a Kaproncza)

.s&iádbó!, tán ezen András a táblázaton álló Bálintnak fia

?

A család — mint látszik — a XVII. században kihalt, de— mint

hiszem — egyik ága Nagy nevet vévén fel, r á p o 1 1 h i N a g y né-

ven élt, s él tán mai napig; errl többet olvashatni e munka VIII. kö-

tet 44—45. lapjain.

Rápolti nev család — most is él Erdélyben, Károly birtokos

B.-Szolnok várna. Alsó-Ilosván, Zsigmond F.-Fehérben Pestinek,

Szaraz-Patak s több helyben.

Rapon család* Trenesín vármegye 1690. évi nemest össze-

írása szerint Veliticzen lakott Rapon nev család. *)

IS&ppacli család. Rappach Emészt 1687. évben az or-

szággylés által hon fiusí tátott. 2
)

R&skay caalád. (Ráskaí.) Zeroplin vármegye s régi kihalt

Családa, mely a Guth-Kcíed nemzetségbl eredt a Butk&y s több csa-

láddal együtt, mint e munka II. kötet 268—268. lapján 3
) olvashaté.

Els tudható gyöke Raskai Demeter 1209-ben királynéi fpohár-

nok Sáros megyében az ujfalasi vámot nyerte adományban. *) Tán en-

nek fia volt azon Miklós 1224-ben bán, kitl az egész verség leszár-

mazott, mint a következ táblázat mutatja r

s
) Szontsgh Dán. közi.

*) 1687. évi 28. törvt ez.

') Hol egy íz kimaradt, mert Miklós bánnak íla István voli 1254-ben

azíntén bán, ennek fiai voltak: II. István, László, loákim és Pál.

•) Wagner, Diplomát. Sáros pag. 46. Fejér Cod. diplom, tomo III. vol. 1.

pag. 7a
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I, t á b i a.

Miklós
ím bán

I ííiván

báo 1254.

II, István 1278.

országbíró
mosón, fispán
megbélyeg. 1280

Lássió
1280.

Joakim
1280

I. Fái
22«i. bán

III. litván
*i Chaivri Mrirky

ét Máh*«? ff. ój,»

i. Vid fVitás)

Lm
R átkai c*. áss

1320.
BnHikiti es öíc

1. Iáránd
de ftáska 134b.

f. Jáll- £

1346.

t

JLI^ránd

IV. Miklós
1412.

II. Vid l Menyhért llí. MWós
1382-95. f~lF£—

1410.

Lukács
(zerelvai

RamoosH'
Kata)

Ju-
f. Sebestyén. V. János IV. István. III. Loránd.

I. László
14jt

Folyt. II. Mbl<í+

II. János

II. László V- Miklós
1477-78.

(Eraso ösvegy)

I. Ambrus VI V Miklós
(Ágnes

Özvegy 1443.)

VI! János

II.Baiás
diói us Gazdagh.

( H. Bom)

I. Ferencz

I. Balas
táruck no est.

t 1617
(Zubor Kata)

Ilona
(Naményi
Gergely)

VI Jutván
difiig Fejes

i Ptlsö-Xtubíczai
Dorkát,

IX. János
(sóvári Sóos Margit)

Srzse Mátyás X. János
(l . Belezet György Rdska* f
2 Ortnándi Benedek) Sfot »gi*í

III. Andris 1592.
(Terebcsi

Zsófia)

Miklós

£ Margit w a
H <f«rs«i

jj jjj

£ Pethó r ?
& Ferenes)

T. Gáspár
J640

nógrádi
fispán

IX- István Dorkó
154*. fBebek

Ferencz)

Ilona Zsófia
(líndvai (gyórgyi
Bánffy Bodó

Farencs) Ferenez)
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II. táblft.

í. László, ki a* T.i4Miiu.

141*.

V. István 1. Tamás. IV. János I. Auilrás

1428. 1466. 142&
(Margit özv, 1476.)

r~—
I. György

(1. n. m. Bánffy
Zsófia

2. Palóczy Kata)

K Mihály II András
csanádi prépost 1574.

1526.

VII. István.

II. György
zemplini
alispán

elesett

Mohácsnál
1526.

«II. Mihály
5(ÍUpolthy

o

Margit)

Kata
( Bessenyöí
Lukács deák)

VIII. István 1. Zsigmond
(anarcui
Tegzes
Bora)

Kata
(l. Horvátit

Muranics Fer.

2. Barkócay
L*szió 1589.

Annna
(llosvay
Mihály)

Fruzsina
(rédei

Horváth
György)

IV. Ferencz.

1566.

( Vicz tnándy
KaU)

1

X. István Bora Zsuzsa Magdolna

f (Bakolczy (1. Palojlhay (1. Lorántffy

László) Miklós Farkas
2. Vny 2. Eödönffy
Sándor) Kristóf)

II. Ferencz
1550.

(Csegedi Orsolya)

__i

Krisztina 1563
(1. Csahol yi Imre

2. Kis-Várdai János
3 petropolyai Horváth Ferencz)

III. Ferencz, 11. Zsigmond. III. Mihály
zemplini

követ 1506 -96.
(Pinkóczy Zsuzsa)

I

György.

György. II. Gáspár.. Y. Ferencz. XI. István Anita

(1. Lövey Bora (P»rl*g*y
2. Péchy Kata) latvá*)

VII. Ferencz
(Pankotay

Judit, l&vegy
1661.)

Éva. Anoa. Erzse. XII. István



Ráskay. 637

I. Vidoek fia I. Lóránd ráskai birtokáról már állandóan , Rás~

k a y*'-nak kezdett neveztetni. Öt gyermeke maradt ; ezek közül

Menyhért magnélkül halt ki, II. Lóránd és III. Miklós f
)

fiaikban enyésztek el ; L u k á c 3 unokáiban végzó be ágazatát ; Csak

II. Vid terjeszté két fia I. L á s z 1 ó és II. Jiao s nev fiai által to-

vábbá is két ágon családját.

II Jánosnak egyik fia V. Miklós volt, a ki 1477-ben élt és

kieráskai birtokrészét, fiának I. Báládnak térikét is magára vállalván

,

elzálogitá Euthkai Andrásnak. a
) Négy gyermeke maradt, ezek ktizl

legnevezetesebb volt I. Bal ás, ki L Mátyás királynak életében és ha-

lálakor Buda vára kapitánya, János herczeg híve, elbb i'Ökoraornok,

utóbb tárnok mester volt, 8
) és birta Fülek várát is. Halála 1517. tá-

ján történt Nejétl Zubori Margittól három a és hat leánya maradt.

Fiai közül

I Gáspár II. Lajos király alatt fókamarás, tárnok mester és

temesi fispán volt. Megmenekülvén a mohácsi ütközetbl, 1526-ban

Szapolyay híve ln és Nógrád megyének fispánja. 4
) Magnélkül halt

meg. N testvére volt Magdolna Palóezy Antalné is, kinek férje

Mohácsnál esett el. Fitestvére

IX. István 1540 ben Nógrád vármegye fispánja volt. Birta

Végtes várát is, melyet Turri Kristóf stájerfi elfoglalván, az 1542. évi

beszterczei gylés neki visszaadatni rendelt. 5
) Szintén magnélkül hal-

ván el, a javakban a leányágak örökösödtek.

I. Balásnak testvére volt VI. I s t v á n is, ki másképen
rt
F e j e %%

nek neveztetett Ennek fia IX. János sóvári Soos Margitot vévén

feleségül, fia Mátyás „ráskai Soosu-nak neveztetett, azonban én

fiaiban ágazatát betart*.

II. Vitu s nak másik fiától 1. Lászlótól származó ága az elbbi-

nél tovább élt Ennek négy fia maradt: V. István r
) I. Tamás,

IV. János éa I. András. Ezek közül

IV. János, kinek 1476-ban már osak özvegye Margit élt,

') Egy táblázaton III- Miklós fiának III. - JánosnaV fiául állanak azok, kik

itt * táblázat szerint V. Miklósnak gyermekei voltak. Az itt közlött nenuékreod

pedig Wagner Tabulae geneal. Ms. XXVII. táblájáról vétetett
s
) Szirma/ C SSemplia aofc top. 101.

C
J Jásza/ P. M. nemz. napjai 126. ~ Budai tat. III .

•) Jászai P. A, m. nemzet napjaUmonácfi rész ntánlS^ Hl. 534,

•) Ugyan otUULlöl
•) 1542. évi 10. förv. ez. Budai íex. III. 15*.

*) Szirma/, Szaímár Tárca. II. 60.
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négy íjat iiemtett : L O y « r g y öi, M i h á ! y t, ki csanádi prépost volt

l&26-bao, J) Hf. András* és YII. Istvánt. Ezek közül

I. öy ö r gy tartá fenn ágát, els neje nagymiliályi Bánffy Zsó-

fia, R»á3odik Paloczy K*tn volt Ezektl hat gyermeke született: II,

G y r g y, VIII. J á n o s, í J, M t h á i y, IC a t a 1 i n Bessenyey Lukács

deákné, VIIÍ. Istvánéul. Zsigmond. Ezek kezi csak M j h á l y-

nak és Zsigmond nak maradt xség ágazata.

II. György 1507-ben lett Zempiia vármegye alispánja, részt

vett a Zempün megyei nemességgd az 1526. évi gyászos mohácsi üt*

kötetben, és ott el is esett *)

L Zsigmond anarchi Tzgz&a Borbárától három leányt és egy

ut IV, Ferenczct nemz*, ennek Yic/míndy Katalin feleségétl

csak leányai maradván^ aga fiágon ©enyészett

II. Mih álynak neje Rápoltht Margit voit 3
) Ettl csak két

gyermeke maradt : II. Ferencz és Krisztina kinek három íerje

a táblán áll %
)

fi. Ferenosnek nejétl Cscgedy Orsolyától négy fia közüi III.

Mihály 1595-1600. körül élt.
5
) Felesége Pinkóozy Zsuzsanna volt.

ettl gyermekei közül XI. István kétszer házasodott, els neje L<5-

vey Bora, a második Péchy Klára volt. Az elbbitl három leánya, két

üa maradt, de ezekbl

VI. Ferenc z 1651-ben már nem élt, István pedig úgy látszik

1691. táján vitte sírba az s Ráskay nevet

A család czímere -a Buthkai osaláddal közösen a paizs kék udva-

rában három farkas fog volt.

Kasé család. Szabolcs vármegye nemessége sorában említi

Fényes F. Geographiájában

ftaftsy csal iá Ismeretes k&uxlök R&ssy K a t a 1 1 n, ki anyja*

2
) Szirmay 0. Zutnphvt wot. top. 102.

*) ugyan ott not. hís. 45 49. sib. és fetriziffy.

*) A. múlt század végén bizonyos Kap?Eö«ky é'it> nagy gensalogus, ki

azonban — úgy Htízik — ösezesógorositá osai4<iji* Magyarország rciadeD n«vt>-

zeiesb családjával ; igy ezen Mihálynak is els nejétl Ki'p-asrW Klára
iratik, ki valóaiináleg e genealógiákról jafcoit a Wagner tábláira is Ezen emli-

tett KupíoszkytÓl gróf Széchényi Ferenoz ia iöbb családfái másoltatott, melyek

a* itt idézett Geneai. Aoihenfc. féle kfzirai két kötetében U találhatók.

*) Tán negyedik ia, de ezek közt els férje volt rofFályi Kan Pál, kirl éa

nejérl iáad Szirmay, Ügoesa 80.

*) Szirmay C. Zempiin not kist 04. 3&



ftaasovszkv. ~ Ra&Javfczy. tffrü

ró* a Kolos Horváthok ivadéka lévéo, Komárom megyei Ács helység*

be ti bírtokrészét 1752-ben peralku útján bocsátotta át gr. Eszterházy

Jánosra. *)

Rassovszky csalid (Rassovi.) Trencsin megyei curiális

nemes család. A megye nemesi összeírásai szerint; *)

1748-ban Rassn lakott idsb Ádám, Kis-Csermén ifjabb

Ádám.
1763-han Rassou tektak Gábor és M4*yí*> Kis-D;Viokán

pedig Mihály fiaival Károlyival és Zsigmonddal; Nemes-

Kvassón György 4a fiai J á n o s és Imre.

1808-ban KiszueziUjbelyben Mihály ét fiai &sÍ£mond
és J á n o s.

1837-nen KUzuezaUj helyben Mib^lyoak Örökös* Jóslás mint

katona, Drietomán pedig J á n oa.

Itosxlavteay család (M.-Raszlaviezai) Sár^ ^rmegy&
gyökeres legrégibb csaiádainak egyike, mely a csaUdnak nevetés el-

nevet adó Raszlf vicza helységben jelenleg is birtokos.

Már a XV. század közepén bírta a csaiád Sáros megyében Ma-
gyar és Tóth-Raszlaviczát, Geráltot, Abraot és Lapos?-, a midn ts

1466-ban Istvánnak fia András 1466-ban !<VRászívviczán és Ábrán-

falván újra beikrattatott

A XV. században élt a ciaUdból Rasttavfozy Péter, ennek 5a

Bálás volt, aki már 1476 eltt az élk közöl kiszólittatván, csak

fia G e r ge 1 y maradt, kinek gyámság* és örökségének kezelje Bá-

láénak testvére Raazl&viczy György volt, ki is a feljebb elsorolt java-

kat unoka öesose részére birtokolva*, miután azok Perény István ál-

tal a feljebb nevezett Raszlaviezy András beleegyezteve) elfog iaItat-

tak, I476*ban Mátyás királytól parancsot eszköziött a szepssj kapta-

lanboz, hogy a nevezett birtokokba újra behelyeztessék. *)

1547-ben a szepesi káptalan cJtfc jószágaik iránt barátságos

egyességre lépnek egy részrl Raszlaviezy Ferenci éa Leonárd
más részrl Raszlaviezy Katalin Reszlaviozy Benedeknek leánya és

keresztes-komlósi Lipthay Leomurdnak felesége. *) 1559-bert & % t *•

*) Fényét, Komárom rámigya T4?

•) Szoatagh Dán. köi! «.

Wagner Diplom. C. Sáros p. 881

,

*) Saepeai kápiaUn Protoool. álttti J52& Jur>. A-u föHo 126.



640 KUszJaviezy

l i n már mink Özvegy protestál -néhai férje vagyona végett Pesthy

Ferencz deák ellen. *}

1587-ben végrendeletet tesz Usz Kíára Raszlaviczy János nejei

Ugy létszik, hogy az említett Leonarduak. fia volt azon Raszla-

viczy Bálint, ki 1573—1603. köri élt, és kitl a családfa legalább

egy ágban következleg ágazott le :

I. tábla.

Bálint
1573- 1603

II. Lsonard
I595í~f634.
1615. osztoz.

(Szinyey Bont
özVégy 1639.)

Anna
i üfcran&ny i

Paláé 1629.)

Bora Ud2.
( Föidessy
Fereauz)

II Ferenci
16l. oszt.

1654.

(Czóky Zsóna
1666. özv.)

Er/se
Í592.

(Bajony
Benedek)

Zsigmond
1639-1656.

í

János
1631-61.

Miklós
1639.

JáfiOS

1676.

Ádám
1666 -79

1706. végrend.

Zsuzsa ?

fKükeraezey
Jónás)

István
1667;

(Puky Kata)

László

1686.

tiáiint Bor* Péter
1687.1717 169*. 1666-90.

(Sztankay (1. Berthóty Eva 1677.

Zsigmond) 2. Szatay Mária 1704.)

Gábor 1727. Zsófia

(Bornemisza 1727—49.
Verona özv. 1734.) (Sztankay Dénes)

Julianna 1784
(Vinkler
Márton)

Zsigmond
1662-1688.

(Setasey Klára)

Bora* Éva. Zsuzsa
(Ázary Gáspár)

Pál István Zsuzsa Éva Sándor
végrend. 1708-16. 1676. 1676. 1680—1716.

1691. (Schobert (Csudai (Varannay (Mediy
(Balióürzse) Erzee) Bálint) János) Klára)

vi-

lii. Ferencz
kapitány

(Jóhhy Kata)

g* IV. Ferenoz
W (l. Bosaányí
3 Eszter

2. Tahy Erise
»zv. 1743.)

Zsigmond László

1727, 1760. 1760-

(1. H«dry Zsuzsa
2. fialku Krisztina)

Sándor 2-tól Pál Ferenc*
1790. helyt, szárav, 1794.

1788-ig

J

Miklós Erzsébet
1794. 1785.

(Tahy László;

Miklós Ferenoz

*) Szépen káptalan Profertol antti 1S22. Jitr. 4-o felío 1'J.



Egy másik ágnak, melyet ebez csatolni nem bírunk, származási

táblázata ez :

IX Tábla.

András István és tém L**zló

1620. végrend. 1624 -37.

(Görgey A -Méri* (Sztáray

3zv, 1027-63.) Julié)
n B iifc ! i

- *^ i) na ii i ii i ii nri ím ~~~~l fm mmá~ mmam•^•*

Miaaly András Id. János Ferencé

1632. 163Ö-7. 1683-52. 1637.

1652. eltt I
A~~

Jasofi András
1672. 1694. 170&.

(Kaazlavíczy Zsuzsa)

Mari* Zsuzsa László
(Izdenezy hajúdon (1771. TaUy Erzee^

istvAn) 1771-

Az 1. táblára vonatkozólag megjegyezhetjük, hogy Bálintnak

fiai II. Leonard és II. Ferenoz 1615-ben osztozkodtak,

II. Lecnardnak í 639-ben már Özvegye élt; három fia közül csak

Zsigmondnak maradtak gyermekei, azonban ezeknek utódaikat már

megnevezni nem tudjuk.

II, Ferencznek, ki 1654-ben még élt, de 1666-ban már csak öt

vegye Czéky Zsófia említetik; iít gyermekét látjuk a táblázaton. Ezek

közül Péternek fia Gábor volt, ki 1727-ben éit, 1734-ben már csak

özvegye Bornemisza Verona élt, gyermekeit nem ismerjük. Péternek

testvére László 1686-ban osztozik Andrással, 1687-beo cserél Bá-

linttal Táblánk szerint három leánya és két na : Zsigmond és Ferenoz

maradtak. Zsigmondnak Semsey Klárától többi közt fia Sándor, ki-

nek neje Hedry Klára 1718—24-ben özvegyen élt.

Ferenczoek, ki kapitány volt, lí66-ban már csak tevegye jam-

niki Johoy Kata élt, ki utóbb Dobay Istvánhoz menvén férjhez, 1782-

ben ezt ig mint özvegye gvászoita. Egyik a szintén Ferenoz, k«&*

sz*r nosült, els neje Bossányi Eszter, második Tahy Erzsébet .1743*

ban már özvegye, 1754. táján pedig férjhez ment a II. táblán álló

Raszlaviczy Lászlóhoz, a kitl már alig volt gyermeke, els férjétl!

gyermekei a táblázaton láthatók, ezek köziii Sándornak gyermekei

Miklós és Ferenoz már e században élnek.

Még néhányat nevezhetünk meg a családból, kiket % család-

fára illeszteni adatok hiányában nem lehet, ilyenek :

4X



ftU% Rásstoesfcy* - ftáth

Benedek, ki nejével Gál Katalinnal 1599-ben említetik.

Rasziaviezy János neje Usz Klára 1587-ben tett végrendeletet

1597-ben említetnek János, István és Mihály.
1622-ben gyámság alól szabadul Ferenozés Sára.
1627-ben J á u o s nak özvegye él Fuió Bora.

1655-ben Ilona Lencsés Pálné.

1633-ban élnek Krisztina, Zsuzsa és Erzse.
1666-ban idsb János, kinek neje íCörtvélyesy Klára volt,

egyességre lép Péterrel.

1672-ben Anna Szalay Pálné volt

1 752-ben László neje Sziray Zsuzsa.

175 l-ben Borbála Tahy Istvánné.

1828-ban J ó z s e f Sáros vármegye fszolgabirája volt, jelenleg

él a családból és birtokos M.-Raszlaviezán Eduárd stb.

R&szíoczky család (máskép Derajényi.) Czímeres ne-

mes levele 1625-ben Trenesin megyében hirdettetett ki.

RáaretokA? család. (Rasztokai.) Liptó megye régi birtokos

esaládainak egyike. Ügy ik ága Motusz név alatt is Ösmeretes. ')

Hátit cralád. Pozsony vármegyei nemes család A czímeres

nemes levelet Ráth Bálíntés Márton hadi érdemeikért nyerték,

mely szerint Bálintnak neje Maurooh Rozina és leányai Zsófia és

Anna, és Mártonnak neje Ruderstorfer Rozina, valamint nóvérök

Ráth Rozina és ezek utódaik nemesi rendre emeltettek Rudolf király

által Prágában 1593. aprii. I*s5 napján kelt armalisban, mely 1000.

évben (feria 2-da prox. post festum beatae Elisahethae viduae) po-

zsony vármegye közgylésén kihirdettetett, -*)

Czímerök kvetkez, a fenn álló hadi paizs egy lovag zászló ál-

tal függlegesen két részre oszlik, a jobb oldali udvarban két kék

pólya között egy vörös pólyán (lamina) két fehér liliom látható, a bal-

oldali udvarban hármas hegy sziklának baloldali alacsonyabb csú-

csán természetes szín szarvas ágaskodik, els lábaival a paizs köze-

pén álló zászlót fogja. A paizs fölötti sisak koronájából a leírthoz

mindenben hasonló szarvas emelkedik ki. Foszladék jobbról aranykék,

balról ezüstvörös,

A család több tagja szolgált a katonai pályán , Így János
1858-ban, András 1750-ben mint fhadnagy, ez 16 évig katonásko-

*) Siontagh Din. köalése.

*) Ugyan attól közölve.
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dott. és 1756-ban vette n6ul Stabel M, Friderikát; ezuláu János-
Frigyes 1776-ban, s Srn-Miksa 1847-ben mint kapitány halt

meg Salzburgban. Ennek testvére

Ad d r á s-G o t i o b Biliczea volfc gyógyszerész, feleseget! Gásoh

tfohannátol Öí gyermeke közi két fia volt, ezek egyike Károly mag-

nélkül halt meg, hasonlóan Sándor is, ki Sziléziában Jablunkán volt

gyógyszerész, így jutott ez ágon a fiúknak magvaszak&dásával ag ere-

deti nemes levél nvérüknek íláth Mariának férje Pálesch Károly kö-

zeibe Besztercebányán j noha úgy látszik, hogy a családnak másik

ágán férfi ivadékok is élnek, névazerint L r i n o z nek í\a Jakab
Pozsony vármegyében volt keresked, kinek utódai Sopronyban mint

vaskeresked&k, sot Kassán 19 éltének, st valószínleg élnek mai napig.

Á nemzékrend következ

:

Ráth N.

fiáiint

1599. na.

(M&urock Róza)
r— ——-*-———

j

II. Márton
ttiil. K5CÖ.

I. Játtoe

szül 1831.

katona

Márton
1599. ns,

{itüdersdorfer Róza

inna

II. János
BZ&1.16&8.

I. Jakab
szál. 1680.

t

I. András Mihály II! János
síül. 1686. ez 1590. szül 1693-

Mátyás II. András
fókadnagy
U76.Síabel
M. Friderika)

János- Frigyes. Károly,
katona Jósxöí

t 1776. f

II. Jakab
sziíi. 1666.

, » .Ai i i
1

1

Kristóf
ügyvéd

151- Jakab
ügyvád

György -

Trangott

t

András-Gottíob
gyógyszerész

Biítezen

(Gáseb Janka)

I^ríiicz

szfíb 1705.

Jakab
Pozsonyban

Ern Miksa
kapitány

+ Salzburgban
Í847

Károly. Ángnszta. Sándor Emma
t t gyógyszerész hajadon

Sziléziában 1880.

f 1845,

(Látszotta Adél)

.Mária-Kriszt

Beazterszé*
(Paieaea Koroly)

41*



$44 Hátit - BACftmiyl.

Nem merjük álH&ani, de valószínnek látszik, hogy e családból

ssácm&zott azon Ráth Illyés, ki a XV11 században Levél nevii Mo-

sooy megyei: helységbl szakadt Gyrbe
v
hol polgár és mészáros

vokt, l
j s kmek déd-uaokija volt azon Ráth Mátyás, ki Gyrött

1749. aprü 13*áa született, iskoláit Modorban, Pozsonyban, és Sop-

roayb&n járta s bevégezte adta ki az els magyar hírlapot „H, Bir-

mtmáé' czím elatt Pozsonyban 1780—82-ben, 1783-ban gyri evaog.

ieikéaz lett, és attól elválván^ ismét az ln 1789-ben, meghalt 1810-

ben mpt. 16-áa. Irt egyéb mveket is.
%
) Ennek rokona Károly

s&mié$ gyri lakos- kinek nemes Kéler Zsuzsannától 1820. febr. 20-án

születeti na Károly az ismeretes fcöstéfiet bu?ár 3
} a magyar akadé-

mia tagja. 186i~ben Gyr megyének volt levéltárnok*, valamint a

gyri evRng. gyülekezetnek is levéltárnok*, a gyri olvasó egylet

könyvtárnoka ; kinek több jeles dolgozata közt egyik nevezetesb a

„Magya r királyok hadjáratai, utazásai és tartózko-
dás i hely e i

u czún, mely 1861-ben jelent meg. Neje nemes Hencz

Emília lelkes magyar honleány , kivel Í862. aug 28-án Csikvándon

Gyr megyében keit egybe.

Ráth nev kihirdetett nemes család él Nógrád megyében is, hol

Ferenoz ÍS31—34-ben B.-Gyarmat városa bírája, Í854—56-ban
polgármestere volt, ennek üa János, valamint Ferenoznek testvére

Károly, kinek gyermekei L á s z 1 ó és Anna.
Ráth e%&lhú. Ezen családnak aiapitója Ráth Ágoston, ki

1792-ben í. Ferenoz királytól ka&ta czímeres nemes levelét,

Czimere négyfelé osztott paizs, az L és 4-£k udvar szelént fe-

kete és ezüst udvarkákra esziik, közepén kinyílt liliom van, úrgy> hogy

az udvarkák színeivel ellenkezleg félig ezüst, félig fekete ; a 2. és

3-ik osztály kék udvarában hármas zöld halmon keresztbe helyezve,

es hegyeikkel fölfelé állítva három kard áll, kett egyenes, a középs

görbe , mind a három egy arany koronán van átütve. A paizs fölötti

sisak koronájából ket kiterjesztett íokeíe sasszárny között arany koro-

j&ás ezüst oroszlán ni ki, els lábaival ezüstfekete liliomot tartva.

Foszladék jobbról ezü3tfekete, balról aranykék *)

ttiUhomyi család. (Nagy-ráthonyi és adorjáni) Ügocsa,s

Szatmár vármegye egyik legrégibb gyökeres osaláda. Bölcsje Kraszna

•) Ferenczy és Daaíelik, Magyar Írók li, 263.
l
> Ugyan a* I. köt 381-

•j Ugyan ott II. 263. Magyar akadémia Almanach 1863. évre 233. lap ; éa

a Vasárnapi Újság 1862. evi 48. számában, hol arczképe is látható.
*) Axiami. Súuta geatil. tomo X.



vármegye* melyben fekszik & családnevei adó E á t o n y helység. Itt

élt és bnr* a XIV. század második felében Rátbonyi István 138CX

korul ; ennek két. a volt : T a m á 3 és Benedek,
Említett Rátbonyi Tamás a Simon Medgyesi bán régi nem-

zetségbl ered Szatmár megyei Adorjanyi paládba házasodott, fele-

ség! vévén Adorjányi Demeternek János fiától nemzett unokáját

Adorjá&yi Ilonát, raeljöí! fogva az ipa Adorjányi János 1 41 3-ban

szerzdésre lépett vejével Eáthonys Tamással aképen, bogy ha o és

fia Adorjányi Jascs magnóikul balnak el, akkor az egész Adorjáay

helység Gitáros-Löv pusztával együtt vejére Rátbonyi Tamásra és

ennek, valamint testvérének. Rátbonyi Benedeknek nemzeisegére szál-

jon. 3
) •

Ádorjányj Jánosnak csakugyan magvaszakadt^ de vénség jogar;

Medgyesi Móricznak £bi, (Simon bánnak unokái) László és látván a

medgyes&llyi kerületbea íek?6 Adorjánt, mint oldalas örökséget elfog

lalták : a hat&loias foglalókat az 14IS. évi szerzdés alapján perbe

idézték a RáthonyÉsk,névszerint Tamásnak Rátbonyi Hónától ssdleteit

fiai MihályésJácos,a pernek -sgyesség lc a ^ége
?
mely Í4C6-

ban a vártdi káptalan eltt köttetett meg> és e szerint Aáorjány hely-

ség megmaradt a Rátbonyi nemzetségnél, még pedig oly kötés mej&tt,

hogyha Mí-dgyesi Sitaon ivadéka valaha per ttjitásí kezdene, azoan^i

mint bajvivási ügyvesztettek, nagyobb b&ialmaskodástdijjb&n marass-

t&ítasssnak. *}

Már Í4$§-ban t.evezett R. Mihálynak gyerroeksi I. W&retk&z
éalG-yörgyés Margit, S&aga Bebay Györgyné as egész Ador-

ján helységbe! Mátyás királytól nyeri adomány leva! mellett a koloa-

monostori konvent által mi ndoa ellentmondás nélkül beiktattattak. *)

1496-ben Sáo^on szent Tamás ünnepe 12tani 3-ik napon II.

Ulászló király is tnngersité a Eáthonyi osrJád részére ezeknek a Med*

gyesi bán ivadékával kolctt egyességet. *5

1545-ben Rátbonyi I. Györgynek sSa Gáspár és I. Fö-

renr.znek fía II. G-yörgy, néhai Eáthonyi Mihály deák {iiierafcis}

nnokái megintetik a Kraszsa megyében lakó Ráthooyi Benodek«t|

Ráthonyban laké Rátbonyi György Ha.it MíklógtésMihályí, ugy

Rátbonyi Istvánt, másik fá i h á X y t, J á n s t és F é t e r t és mé--

a
) 8s\rm*y* Ssatasir várna. II. 323.

*) Ssirmay, Ssatmár vdrm ÍI 823

») ügy** ott II. 324.

*) ügyita ott.



sík Györgyöt, a Ráthonybán lakott néhai Ráthonyi Péternek fiait,

hogy a Kraszna és Közép Szolnok megyei ráthonyi jószágokat illet

leveleket, melyek Margit asszonynak elbb Ráthonyi Ferencz utóbb

almás; Hftgy János feleségének kezeibe, ettl pedig a nagy-ráthonyi

vagy alszögi Antai fiainak Antalnak, Györgynek és Péternek kezeikbe

kerültek^ az idsb ágnak visszaszolgáltassák, az 1 545-ben áltelok er-

szakkal elfoglalt rátonyi és Közép-Szolnok megyei birtokaikkal együtt.

Mieltt lí. Györgyrl és máig leterjed ágáról adatainkat to*-

v&hb {olyt&trkánk) szóljunk unoka testvére í. Gáspár ágáról, mely táb-

lázatunkon csak ötöd ízig terjed.

L Gáspár 1545-ben Szirmay Lajossal Várdai Pál kir. helytar-

tótól nyeri adomány folytán Szls-Vég-A rdóban beiktattatott, de

Vcrbczy János az iktatásnak elleoe mondott *) 1551-ben G ás pár,

unoka öcsosevel II. Györgynek fiával 1. Pállal Ujiaky György gyri

püspöktl és kir. helytartótól királyi jóváhagyás záradékával adományt

nyertek Adorjáayra, úgy, hogy elnevöket is arról írhassák ; ez

alkalommal ugyan azon helységben Berendy Györgynek és Sárköz-

l^jlaky Péternek és Jánosnak is részbirtok adományóztatott *)

1550, után 3
) Gáspárnak özvegye Ujiaky Ilona, vtgy Rátho-

nyi I. P á 1 n é Ujl&ky Kata és gyákfalvi Deik Ferenezoé L Ferdinánd

királytól rendeletet nyertek az Ujiaky fiágtól leánynegyed kiadása

végeit

L Gáspárnak hitvestársától Ujiaky Ilonától fia volt II. Pál, ki

1560-ban Báthori Györgyöt aTurcz vizén lév malma iránt kártalaní-

tási perbe fogja. Ugyan esak ezen P ált és Szirmay Lajost 1573-ban

az Újhelyi nemzetség idézteti az Ugoesa megyében fekv Ujhely, Ka-

racsfalva, Újlak, Szls -Vég-Ardó, Máthéíalva, Verbcz és Rakaez

helységbeli birtokokat illet okmányok kiadása végett. *> Hitves társa

volt Jófce Erzsébet ; ettl született fia

I, Máté (vagy Mátyás), a ki Ujiaky Ambrusnak özvegyéi Uj-

iaky Juditot bírta feleségül 16í6han 3
j ettl született fia

*) Szirmay C. Ugoeaa, p. 76,

a
) Szirmay Szatmár várni. II 324.

*) Családi közlés szerint I650~ben, de miután ínég a följebbi adat szerint

G-áspár 155í-bea élt, íehúi 2550-beu még özvegye nem lehetett, éa így másolási

hifca, eshetett az évszámba, minden esetre 1550. után lehetvén csak Gáspárnak öz.

végyéri említés :

•) Szirmay C. Ugocsa pag 71.

*) Szirmay £zatmár várm. fL 322.
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I Gergely, ki 1649-ben Szatmár vármegyének szolgabirája

volr. *) Ennek feleségétl Nagy-Iday Annáié] gyermekei valtak : 1.

I & t v án. I. L a j o 8, I. Józsa 1 665-ben Szatmár vármegye szolgabi-

rája, *) III. Pál, Z au *8 a q n a és III. György, kinek két gyerme-

két ismerjük I. Lászlót és Zsófiát Bydeskúthy Tárnámét. To-

vábbi folyásáról ez ágnak, nincsenek adataink.

Visszatérve II. György köz, ennek feleségéil Kaky Fruzsina-

tói fia vojt I. Pál, mint ezt az ÍSöl-ben a Tarnóczy fiú-ággal kötött

szerzdés tanúsítja. B Pál — mint följebb' említettük, — 1551-ben

nagybátyjával Gáspárral uj adományt nyert Adorjányra, ugyancsak

nagybátyja özvegyével neje részéri az Ujlaky íiágtl a leány negye-

det követelte. Neje Ujlaky Kata volt ; ettl nemzé fiát.

I. Andrást, ki anarcsi Tegzes Annát birta feleségül, és aty-

jává ln két gyermeknek : Szabinának, Bencze Istvánnénak és í.

Péternek.
I. Péternek Mándy Borbálától négy gyermeke maradt: II.

Ferenc z, I. Zsigmond, Kata elbb Uszkay Jánosné, utóbb

Bökény Istvánné, és Anna elbb Munkácsy Ferenczné, utóbb Ra-

mocsay falué.

II. Férc ej* Ugocsa megyébe Halmiba költözött. Nejétl

szoklyói Szabó Zsófiától következ gyermekei maradtak : II. István,

II. Péter, ki nejétl Lrinezi Sárától született leányában M ária"

b a n Fekete Lászlónéban kihalt, III, F e r e.nc z, és E r z s é b e t. Ezek

közüi fi. István és III. Ferencz két mostanáig terjed ágat alapítot-

tak, itt mind két ágról külön leszen említés.

//. Isttáu ága

II. I s tv á n 1678— 1685-ben Ugocsa vármegyejegyzje volt, a
)

és többször fontos ügyekben bízatott meg követséggel. Els felesége

volt balogi Szabó Mária, kitl gyermekei IV. Pál. Mária Jéke

Zsigniondné, Bora Kerekesné; és második neje volt Kölcsey Judit,

kitl leánya E va, Tolnay Györgyné lett.

IV. Pál szolgabíró volt 1 ^17-ben az utolsó tatárfutás al-

kalmával, a midn családját a Halmi tamás- várai lyai sziöhegyek-

mögött fekv erdségekbe szállította, maga udvarát rendezve, ló-

háton hátul maradt, midn már ménekv útjában s a szomszéd hely-

') Szirmay Szatmár várai 1. köt. 132.

*) Vfgyaxx ott

*) Szirmay 0. Ügossa 56.
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segek füstölögnek, vesz* eszébe, hogy leveles ládáját ott felejtett* ;—
vissza megy, irományai egy részét elássa, javát zsákba tömi, s nyer-

gébe veti, de útjában egy odvas fába dugja, és úgy tér meg családja*

hoz, A tatárok elmenetelével hiába kereste Báíhonyi ne odvas fát és

leveleit, nem bírt reá akadni; utóbb is a vármegye hajtatta meg a? er-

dt, és úgy akadtak az okmányokra. Felesége Pap Julianna volt, leánya

Pap Mihálynak, ki Rákóczy kapitánya és huszti kapitány volt. Ettl a

táblán látható öt gyermeke közi említend,

I. Gábor, kinek neje matolcsi Bíró Erzsébet voit, gyermekei

:

Mária ífagyiday Jánosné. Ií. Gábor. I, J ó z s e f, és István
j7?-ben ; ezek közül a két középsnek voltak gyermekeik.

II. G á b o r Terjényi Katától nemzé III. Gábort és Annát
Deosi Perencznét, ki elhalt magnóikul 1782-hess.

III. Gábor neje volt Uray Mária, ettl gyermekei; Gerely,
voH megyei tiszti-alügyész, elhalt ntlenül; Polexina mist haja-

don, élnek még Alajos (kinek neje Tóth Magdolna) éa Ferenoz.

I. J ó z e e f fiatal korában katona lett, és Török tábornok segédje

volt, meghalt ifjan 1768-ban. Nejétl áarvai Darv&y Erzsébetté! fia»

II« Péter 1830-ban Ugoosa vármegyének íszoíg&birája volt. Meg-

hat 1835-ben. Hitves társa osokályi Fényes Krisztina volt; kitl négy

leányán kivl aégy üe volt ; L a. j o *, K á re 1 y* I m r e, ez utóbbi mag-

SíélkUÍ halt el, és B e r t a l a n, ki nejétl Tis?3~Ujhelyi Júliától elvál-

ván, ntlen maradt, 1848-ban a xs*egyei önkéoyias száradban szolgált.

Lajos 1830-ban az országgylésen báró Peréoyi János kép-

viselje (absentiaís), 1833—40-be utí inspeetor,' 1941-*- 1843-ban ai-

szolgabiró, 1847-ben a Tiszaszabályozás igazgatója, 18$l-ben ország-

gylési képvisel volt Ugoosa megyébl Els neje mez-telegdi Csa-

nády Eszter, (kitl törvényesen elvált) ettl gyermekei; I lona Dö-

mkSiekné, Dezs, Sándor, Bálás, Jen, Sándor, ki 16éves

korában szép reményekkel szállt kora sírjába, Második nejétl szent-

iványi Gaal Esztertl gyermekei B é \ a. és B e r t a,

K-á>rolj 1842—47-ben Szatmár vármegye szamosközi járásá-

ban alszolgabiró, utóbb Ugoosa megyébe visszaköltözött, 1848-ban a

megye a rögtöni bíróság elnökének nevezte, e téren & forradalom ér-

dekébea tett mködéséért 1852. évben nyolez évi várfogságra Ítélte-

tett melybl Józsefvárban két évei szenvedett, s aztán bazaboosáttatott.

Neje Szentpáli Mária kitl a táblán látható gyermekei közül Ákos
1861 -ben Ugoesa megye alkotmányos szolgámra}* volt.
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üt lerems ága.

Ül. Ferenci (il. Ferencznek fia) 1697-ben Ugocsa váemegys

szolgabirája volt, J
) Nejétl Kökényesdy Zsuzsannától két fia maradt:

IV. György és II. László.

IV. Györgynek nejétl szatmári Király Erzsébettl két leá-

nya és egy fia maradt: 11. Zsigmood, ez tanult és szerz ember

volt, 1746-ban Szatmármcgyci Övári helység egy részére nyert királyi

"adományt *) 1750 ben pedig midn állítólag b. Perényi Károly Í- és

Hagara a'i^pán Ugocsa megyei Ferts-Almás, Dabóloz, For-golány,

Tivadar és Péíeríaiva* helységeket adcmányos fbikérés mellett slha~

ráosoloi akarták, Eáthonyi Zsigmond eszktfzlé ki a nevezett hely-

ségbeli nemes családok részére a nádori adományt, mely által a

nemzetiség érdekében is nem kevés szolgálatot tett A nevezett urak

ez ofcbóli boszújokban marasztaltatták le a pestis dúlása alkalmával

nyolcz napig egy belybeni veszteglésre a pásti pusztán a mostani

Halmi határába?). Els neje Szegedy Erzsébet, a második Podbra«zky

Johanna volt, ezektl négy leányán fcivü! esak egy na J á n o s maradt,

de az is magnóikul halván el, ága elenyészett

IL Lászlónak feleségéti Ssolnoki Katától gyermekei : 1 . III.

István (kirl alább) f . L á s t \ ó, ki fiatal korában kir. testr volt,

öreg korában ntlenfii halé meg f8$4«beo. 3 IV. Gábor és 4 Má*
ria GálíFy Gyürgynk

ÍV* Gábor Pesten lakott, mint agyvéd és jeles jogtudós elbb

gr. Erddy Józsefnek, utóbb hzg Grassalkovicb Antalnak directora, s

ttfbb családok megbízottja, elbb reform, utóbb kathoí. vallású ; meg-

halt Pesten 1819. febr 6-én, kora 65. évében magtalanul. Testvére

IV* István katona volt, és éltesb koréban mint rnagy lépett

nyugalomba 1782-ben. Feleségéti csebi Pogány Ágnestl egyetlen

fia V. I at v án maradt, a ki 1852-beo balt me^. Hitves társától orosz*

faji Fogarassy Erzsébettl három gyermeke maradt ; *) VI, I s t v á n

ntlen, &) 3 í a o s 2 848-ig volt megyei tisztvisel, 1849-ben vadász

százados, neje nagy kallói Kállay Laura, ettl leánya L e o n a, }
Amália erzsébetht Török Istvánnak, 1848-ban ugcosai képvisel-

nek neje.

A család származási táblája kvetkez ;

*) Szirtn»y C. Dgö€«a p. 5©

•) Szirmzy Szatmár várn 11 134.



650 Ráthonyi.

Adorjányi Demeter
| II I !<*%

János
1413.

L tábla

Ráioíiyi István
I3S0. köréü.

Adorjánéi Ilona férje 63"* Tamás
1413. 1413.

1

g I ii m l Am ii—

Benedek
141a

l Mihály (deák) I. János
1466. f 1488. e»tt 1466.

I. György
1488-95.

Margit
(Dobay György)

1. Ferencz
1468-95.

1. Gáspár
1545-1550.

(Ujlaky Hona)
i ••

•
•*

1

11. Páí
1560-73.

CJóte Erzse)
i "

-

—*
1

f. Máté
1616.

(Ujlaky Judit)
i

->

I. Gergely
szatmári szbiró 1649
(Nagy-Iday Anna)

I

II. György
1551.

(Kaky Fruzsina)

L Pál
1550.

(Ujlaky Kata)

I. András
(Aaarcsi Tegzes

Anna)

Szabina
(Bencze István)

I. Péter

(Mándy
Bora)

—

i

í. István. I. Lajos. I. Jós* Hl. Pál Zsuzsa. III. György.
szatmári !

szbiró 1666 r——

-

i. Láazió. Zsófia
(Bideskúty
Tamás)

II. Ferencz I. Zsigmond. Kata Anna
Cgocsába költ. (1 Uszkay János (1. Munkácsy
(Szabd Zsófi) 2. Bökény István) Ferencz

2. Ramoesay Pál)

II István
Dgocsa v. jegyz

1678-85.
(1. Szabó Mária
2. Kölcsey Judit)

11. Péter Srzse. III. Ferencz
(Lörinczi ugocsai szbiró 1697.

Sára) (Kökényesdy Zsuzsa)

'"IPtlyt. a UI.tdbiánT
^u.

f<Afd. U tábtán.
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II. tábla.

1-461 IV. Pá*
ugoosai azbuó Í7i?.

II. i*tváiv. hi 05 1. táblán.

ugocsftzjegysó

1678 85.

(1. Szabó Mária
2. KoJcsey Judit)

Mária
(Jékei

Z-sigmosd)

Bora 2 tói Eva
(Kerekes) (Toioay György)

I. Gábor Jóassa Éva Julianna Maria 1764-

(matolcsi (Genosy (Lengyel ^[Sebes (Radica

Bíró Erzse) Júlia) László) József) Sándor)

Maria
(Nagy-lday

kivon)

II, Gábor
(Terjényi
Kai*)

ül. István

1776.
1. József

mhait 1768.

(Darvay Erzse)

III Gábor
18X0.

(Dray Mária)

Anna
<Dec*y Fer.)

i r~
II Péter f 183.
ngocsai fazbiró

(Fényes Krisztina)

Gergely Poiexina Alajos Ferencz
tiszt, ügyész f 1863. 1863.

t (TtfthMagd.)

Xiajos Imre. Peírosüüa Czec&il Karolina Bertalan Karóid
1861. képvisel f (óvári (n.-eüyedi (l Buiykay (UjUelyi 1842-47.

(1. Gsanády Szeóke Egry Lajos Júlia) szatmári

Esztér Zsigm.) János) 2. Ceóok szolgabíró

2. Gáai Eszter) Bálás) (Szenteli Már.)

Ákos Anna
ug. 1861. azbfró (cselei

(Nadányi Bora) Ferenczi
Lajos)

András. Aladár. Emma, Péter.

1 tol Ilona Deuü. Sándor.
tDotnök Elek) f

Baiás. Jeu6. ?-tól BéU Berta*
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DL tábla.

10. Ferencz, ki az 1. iáblé*.

agocsaz szbiró 1687.

(KofcényescSy Zsuzsa)
,^Aw

IV. György
(szatni- Királyi Erzae)

U. Zérómon*** Zsuzsa Kata,

174f. (Bogárdy (Fráter

(1. Szegény Erzse György) Antal)

2 Podhraczky Jaiefea)

II . I*szl6
1720.

(Szolnoki
Kata)

l*idl Jácos Erese ííoaa

f (Cheruel (Onereel
György) Miklós)

2-tól Zsuzsi Krisztina 1762.

(MifcáJyi (Zsigovényi)
Bálás)

VI. István
ntlen

János
(fCáliay Xaura)

.1111 Mlill'llftl *l ! II

Amália,

<T8?8k
István)

IV István Lászlé IV. Gábor Mária
nyg óruagv 1782. testr jogigazg. fG^lffy

(eseti Pogány f 1824. T 181& öyörgy)
Ágnes) (Klaozái N.)

Á tábféaaton I. Máié ága a- mint látjuk — nincs egészen le-

&cs?&. Többen Tannak, kiknek neveiket tudjuk, de a táblázaton he*

ijket kimutatni nem ; ilyenek :

Bálint, k!t !54$-beo menyi Foda Nagy Bálint idéstetott.

Lorínez* ki ellen S47 I-ben Báthori Miklós és Domokos pert

indít.

1551-ben Fruzsina Darabi Jénoané.

2 587-ben Petronella Szentmarjay Mátyásné.

1602-ben Fereneas
kinek neje Kemeesey MÜrzse.

1686-ban Bo 1 d i z s á r, kinek neje Akosi Kata, kinek ivadéka

így áll :

, Boldizsár
(Akosi Kata)

Péter. Gáspár. MÜiáb
( Almásy Zsófia)

Mihály
(Vbs Anna)

Zsuzsa
(Fekete István)



Báifc? - SWtfesy %m

A család ozímere •— mint itt

a metszvény ábrázolja, — a paizs

három részre oszlik, az alsó kup-

alakú udvarban magyar huszár vág*

tat lován, jobb kezével kivont kar-

dot tartva, a két felró föggönyös

udvarokban mindenikben egy egy-

fej sas látható kiterjesztett szár-

uyakkal. A paizs Matti sisak ko-

ronáján két kiterjesztett sasszár-

nyak között a paizsbefihez hasonló

lovas vitéz vágtat. A paizs sisakjá-

rói szokásos foszladék hullámzik le.

A czímer színeit nem ismerem,

S&áilsy család. (Ráthi.) Eredetileg Uog vármegyei régi ne*

mes család ; azon megyében van K'iBr é$ Nagy R á t h helysége, mely-

ben Ráthy Gergely örökösei birtokosok. *) Utóbb átszakadt Ugocsa

megyébe is a család.

1630. táján élt Ráthy Zsigmond, kinek neje xiagy-niiuáryi

Bánffy Magdolna volt.

Ugocsa megyében Ráfrby György 1712—1 71 4-fcen eltó alis-

pán volt *) 1715-ben ellene nagy hatalmaskodás miatt Csatáry Imre

az országgylés eltt emelt panaszt, melynek elintézése a nádorra bí-

zatott a
)

Ráthy Györgynek, (ki egj személy-e a íbntebbive! ? nem
tudjuk) nejétl Török Annától fia voltM i h á 1 y, ennek fia D á n i e V
ennek fia J ó z s e f.

Ratkay család. (Nagy-thábori) Lásd Rattkay cs.

Ráikay csal&il. Gömör vármegyei nemes *) család. A ne-

mességet Rátkay Péter nyerte Mária Terézia király asszonytól

1769. évi júliusban kelt czímeres nemes levélben. 4
)

Czímere a paizs kék udvarában zöld pázsiton fehér ménen vág-

tató magyar vitéz, nyereg takarója, csizmája és dolmánya sárga, nad-

') Fényes Geographiai stótár III. 281.

*) Szirmay C. Ugocsa pag. 54.

») 1715. évi 67. törv. ez.

*) Barthoíomaeidea Jíot. 0. Gömrr. 146.

»> üoüeet. herald, aro 118.
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rágja és kócsagtollas prémes kaipagja vörös, Öve zöld, jobb kezével

kivont kardit villogtatva. A paizs fölötti sisak koronájából szintén

olyan vitéz emelkedik ki, jobb kezében kivont kardot, a balban üstö-

kénél fogva levágott törökfejet tart. Foszladék jobbról aranykék, bal-

ról ezüstvörös. f
j

E családból Rátkay P á 1 Abauj megyében 1836-ban esküdt, majd

al- 8 utóbb 1839— 1842-ben fszolgabíró volt. Lakhelye F.-üegmecz.

Ha£&<& CSttlÁd. Gömör megyébeb lakos. A czímeres nemes le*

velet Ratkó Márton kapta 1716 ban iü Károly királytól »)

Czímere a paÍKs kék udvarában zöld balmon királyt koronából

kiemelked kcttósFarkú oroszlán, els* jobb lábával kivont kardot tartva.

A paizs fölötti sisak koronájából két bivaly szarv között, melyek kö-

zül a jobb oldali szelént osztva félig kék, félig arany, a baloldali félig

ezüst, félig vörös, fekete medve emelkedik ki. Foszladék jobbról ezüst-

vörös, balról vröskék. *)

Ratkó Miklós 183-1849-ben Gömör vármegyének aljegy-

zje volt.

RatkóYftZky család* Nyitra és Esztergom vármegyék ozí-

merleveles nemes családaínak sorában áll, Ratkovszky István és fiai

János és Mihály 1714. octob. 21-én Hl. Károt* királytól kaptak

czíineres levelet, mely I71ö-ben (feria quarta post Dominicam S. P«n-

theeostes). Nyítra vármegyében hirdettetett ki. •)

Czjmerök következ : a paiza kék udvarában vörös ruhás 8 kai

pagos, sárga csizmás magyar vitéz áll, jobb kezében három búzaka-

lászt, a balban egy fürt kék szlt tart. A paizs fölötti sisak koroná-

jából kettsfarkú oroszlán emelkedik ki, els jobb lábával szántó va-

sat tartva.

I. Mihálynak ha I. J ó z s e f Csejtén szül. 1742. maj. 25-én, ne-

jétl Redl Rózától három fia maradt: II. József, IL Pál, és I.

Károly.
II. Pál esztergomi érseki tiszt, 1826. évi feí>r s 22-én Nyitra

megyétl nemesi bizonyítványt vett k'^ melyet azon évi aprii. 27-én

Esztergom megyében kihirdettetett ; utóbb 1833. mart. 2lón i*mét

Esztergom megyétl nemességérl bizonyítványt vett ki
>
nyolcz fiú

') Adami Scuta gentil. tomo X.

*) Collect. herald, nro 469.

*) Adami Scuta gentii. tomo X.
ft

) Szootaga TJ&a. közlése.
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gyermeke nevét is beleiktattatvári. Nejéti BekÖ Erzsébettol a táblán

látható kiiencz gyermeke született, kik közül III. J ó z s e f szintén ér-

seki tiszt.

I. Károly 1792-ben született Nagy-Czitvyben, lS60-ban os.

kir. hadi gyógyszertári felügyel. Els nejétl Zolnay Máriától gyer-

mekei II. Károly Alsó Fejér megyében törvényszéki ülnök 1862-ben,

Adolf os. kir. cadefc és Márta; második nejétl szentlélek i Gaál

Alojziától leány& Amália.
A nemzákrend következ

:

István
1714. m.

m m m i.

János
1711- m.

István. I.Tál

I. Mihály
U14.BS.

Csejtén lakott

János II. Mihály Antal J. József
srtíl 1743.

(aedl Róza)

Sándor

*^-tr- —

II. József
(Brhlovícli

Jtrtis)

II. Pál
érseki tiszt

1826. 33.
(Bek Krzse)

I. Károly
sz.1792.

gyógyszert, fefögy.

(I. Zolnay Mari*
% Gáal Lniza)

1-töl II. Károly Adolf
&-. fejéri törvtz, kadet

ülnök

Mária 2 tói Amália
"""%

III. József Móriez Lajos
érseki tiszt.

István Alajos-

Sándor
Miklós Franciska

Rátky ctel&d. Dunántúli esalád. í 59 i-ben Rátky Meny*
h é r t ki s-komáromi kapitány lett, az volt még 1600-ban is, msdop

vára alól a törököt elijeszté, 16ö3~ban a Koppány vidéket didó rácso-

kat véré meg. *)

Rátky György 1671-ben Soprony vármegye alispánja volt. *)

Rattkay *»alAd. (Nagy-thábori gróí f) Horvátország! régi

nemes család, melyrl azonban adataink csak a XV. századvégéig ter-

jednek föl : daczára annak, hogy a családnak több jeles férfía közt

egyik tagja történetíró is volt, és hogy Horvátország bánjairól irt mun-
kájában nem mulasztá el eldei jeles tetteit felemlíteni, st buzgalma-

*) Petho Gergely, M. Krónika 132. 161. IÖ&
»} Kazy Húrt. III. 108.
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han még a E&skay család egyik tagját Gáspárt J
) is családjabeliének

követelni* mind & mellett a hányiorgatoti családi levéltár mellett U
biztos adatokat s teljes családfái leszármazást nem közlött.

R íitíka ? György szerint Rattkay Benedek fegyveres osaput

vezérl kapitánya Corvin János szolgálatábarj, ettl kapta volna rövid-

del halála eltt Vrbor.7, máskép N, Tábo r várat a gyürketiaczi vár*

kastélylvai együtt. *) Ellenben én okmányos adatok után 8)iigy tudom,

hogy Thábor várát Rattkay Pál kapta 15G£ bea Corvin Jáuostól, és

ugyau akkor Gyürketinczet is ugyan attól
f
és ugyan ezen évben Cor-

vin János Kotvioz Miklós thábori várkapitányt, miután ez Thábor vá-

rát Rátkay Pálnak kezébe adta. minden felelsség és számadás alól

fölmentett Rattkay Pál 1503-ban Corvin János adományára il

Ulászlótól királyi beleegyezést nyert, melynök következtében 1504-ben

a nevezett vár és várkastély s hozzá tartozó birtokokba a zágrábi káp-

talan által be is iktattatott;, ft

)

Említett Rattkay Pál (a családfán L) volt Corvin Jánosnak ka-

pitánya és 1503-ban halván meg, Lepoglaván temettetett el.

Rattkay í. Pálnak testvérei *) voltak : I, János, l.lamás, 1.

László és Katalin sztregovai Madách László felesége. Ezekhez

adhatjuk valószínleg azon Rattkay Zsigmondot, ki 1505-ben a

rákosi országgylésen Pozsega vármegye követe volt. ö
)

L Ján os és I. Tamás 15 1 3-ban haltak el magnélktil. 7
)

L László 1513-ban Tábor várra és Gyürkeíinezre II. Ulászló-

f
) Memória Regum et Bánomra Regn. Dalm. Croatiae et SUvoni&e. Vien-

nae 165? pag. 122. A mohácsi csatáfcan részt vett R á a k a y Gáspárt család-

jából rMón&k követeli, kit noiia — úgy mond — Istváaffy „Raío* i'
(-nak,

Bi*odaritli .,Ra6caí;'-nak írja, de nemzetsége leveleibl és cönject'ura után Rett-

kaík&k kell tartant, és pedig Rattkay ÍAzz\ testvérének. Én e puszta állításra

nem hisztm es, és Gáspárt— míg világos adatokkal ellenkez nem tanu.«í-

tátik, mindig „R á s k a y'-nak fogom tartani

*) Memória Regum et Banorum p. ll€l utáuna Katona Hist. critio. XVI IL
389. De Benedeket máshonnan mi nem ismerünk, st itt még & gyakran té-

ved Lehoczky is, úgy látszik —jobb adattal bírt, és ámbár említi Benedeket, de

Pálról mondja azt, hogy Lepogiáváu 1503-ban Corvin János mellé temettetett

Lehet az is, hogy Rattkaynai sajtó hibából áll Benedek Fái helyett.

*) A. sztregovai Madách család levéltárából.

*) Ugyan ott meg vannak az oklevelek.

*) Lehoczky Stemmat II. 337.

*) Kovachich, Supplem. ad Yesügia Com
') Lekoczky id. k
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tél tij királyi adományt visz, *) és 1517-*>en II. Lajos királytól iktató

parancsot kap. *) 1520-ben a kir. azemélynök eltt rokonaival Madáoh

Jáncssal és Péterrel a Tábor vári birtokok iránt egyeaségre lép, és

ennek folytán 1521-ben Gyürketinczet bevallja Madách Jánosnak)

melyre nézve II. Lajos király tói beleegyezés adatik. Azonban utóbb

György a brandeburgi rgróf, ki Corvin János özvegyét bírta nlWH,

igényt támasztott a Corvin János által a Rattkayafc-nak adomá-

nyozott Nagy-Thábor máskép Verbováez vár iránt, mert oklevél

szól arról, hogy is— valószínleg valamely teljesített föltételek után

bevallást adott Nagy-Tháborra Rattkay Lászlónak, ki 1524-ben ezen

bevallást is kir. beleegyezéssel sietett ersíteni, ö
) László -a mohácsi

ütközetben esett el 1526-ban. *) Két fia maradt : I P é t e r és II. P á l

X Péter Illyricumban biztos volt, és magnélkül halt meg.

II. Pál 1542-ben Várasd vármegye alispánja, a midn E'rddy.

Simon zágrábi püspök alattvalóinak javait a törökök ell Varasdra be-

engedte takarítani, de azután kiadni vonakodott. 1543-ban már Pápa

vár kapitánya volt, a midn Zrínyivel a Somlyóhegybez közel a törö-

köt megverni segített. 1549-ben részt vett Veszprém mellett azon csa-

tában, melyet Telekessy a törökön vívott *) 1552-ben a bányaváro-

sokba járt Teuffel Mátyás tábornok rendeletébl ágyúkért, azonban

megérkezte eltt a csata megtörtént. 1556-ban Nádasdy Tamással a

a babocsai hadra menvén, Perlakon a német katonák közt támadt ve-

rekedés közben egy véletlen jött golyó megölte. e
) 1547-ben Madách

Istvánnal perelt egy gyiírketinczi nemes telek végett ; 1549-ben Ma-

dáoh István bevallá neki Gyürketinozet ; e bevallást 1556-ban a zág-

rábi káptalan átírta. Felesége Hassádt Kata volt ; ettl gyermekei
;

Zsófia Keglevioh Simonné, Orsolya elbb szentléleki Castellaníiy

Látzlóné, utóbb gerseí Petb Lászíóné, III. Pál, ki 1560 ban halt

meg, és végre negyedik gyermeke volt:

IL Péter, ki 1575-ben a nagyságosok rendébe emeltetett, azaz

báró lett. Ennek három neje volt, az els lindvai Bány Erzsébet, a

») Madáoh levéltar.

*) Ugyani ott.

B
) Ugyaii ott az okmányok. Lekoczky szerint auciit fizet a brandeburgi

ftrgrófnak.

*) Rattkay Memória 121. 122.
s
) lstvánffy Hist, 1685. kiadáa 190. lap.

•) Utváuffy HUt 1685. kiad. 237. 1 Ratttkay, Memória I3S. PetUS Ger-

gely, Krónika 1X7.

42



656 Itattkfty.

másdik Budacskai Bora, elftbb Ghyezy Farkas özvegye, és a harmadik

szomszédvár! Henmngh Kunegunda. Ezektl gyermekei voltak : a) I.

István, jesuita, 6) I. György zágrábi olvasó kanonok, és a „Jfe-

moria Regum et Banorum Regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae ete.

Viennae i652 u ozim munka szerzje ; ki mind e mellett az erfordi

hadban is részt vett 1648-ban, és császári biztos is volt. *) c) Anna
Gregoriánoz Pálné, és d) II. János.

ÍI. János 1646-ban jelesül barczolt Szlatinánál a török ellen. *)

Felesége Konszky Anna, már 1878-ban özvegy volt. Ettl következ
hét gyermeke maradt

:

1. Márta Orehóczy Gáspár né.

2. Erz se Orehóczy Ferenczné

3. I. Ferenoz, kihalt.

4. Zsuzsa.
5. Orsolya.
6. Ili. Péter, ki mint íratik, 1646-ban halt meg. 3

)

7. Gáspár élt 1671-ben. Ennek fia volt IV. Péter ezredes,

ki 1695-ben halt meg. Ennek két üa és két leánya maradt ; II Fe-

r e n 02, ki magnéikül halt meg, I. Zsigmond, kirl alább, Rozina
Keglevich Lászlóné, és Mari a-R e g i n a Szotaupoth <?) Zsigmondné.

I. Zsigmond ezredes volt. 1687-ben gróf lett. *) Els neje

Erddy Katalin, a második gróf Gaísruck Rozina volt. Els nejétl

gyermekei: Ádám 1715-ben szegniai és modrusí püspök; László és

József magnéikül haltak el, második nejétl fia K á r o 1 y - J ó z s e f,

kinek gróf Keglevich Krisztinától három gyermeke maradt : Anna
báró Wintershofen Jakabné, J ó z s e f és János, kik 1750-ben még
éltek, s bennök tiágon a család kihalt.

Ezeken kivl még e csalidból voltak Rattkay Miklós, ki az

1647-ik évi országgylésen a ftáblán ült 5 és

Rattkay Antal-Péter 1697-ben a pozsonyi kamaránál taná-

csos. b
)

A család nemzékrende következ :

*) Memória Regum et Banorum 23*. 246. 264.
•) ugyanott 179.

•) Lehoczky szerint Stemmat. I. 237. II Péternek volt György •
történetíró, és III. Péternek fia lett volna György a zágrábi kanonok ; azon-
ban e két György ugyan egy szímély lévén, Lehoczky kézzelfoghatói** té-
vedett

*) Lehoczky Stemmat. f 170.
*) Bel M. Kot n. Hang. 1. 460.
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Rattkay N.

I. Pál
kapit.

tI60ö\

I. Jánoe

t 11S.
Tarnál

f 1513.

1. László
elesett 1526.

Moháéinál

Kata
(Madaen
László)

II. Pál
váradi alkapit.

tl66«.
(Hassad? Kata)

1 " \

I. Péter

r—
Zsófia

(Keglevích
Simon)

Orsolya
(l. Castellánffy

László

2. gersei Pekhö
László)

III. Pál

f 1660,

Ü.Péter
1675. báró

(1. 1. Bán íly Erzse
2. Budacskai Bora

3. Henningh Kuneg)aga

1
i: István

jestiiU

György
zágrábi kanon

történetíró

Anna
(Gregoriánéi

Pál)

II János
1641.

(Konszky Anna)

Gáspár
1§71.

IV. Péter
ezredes f 1695.

Ili- Péter Márta I. Ferencz Erzse Zsuzsa. Orsolya
164?. (Orehóezy f (Orahófizy

i Gáspár) Ferencz)

I. Zsigmond
1687. rróf
ezredes

(1. Erdódy Kata
2. gr. Gaisruch Róza)

II. Ferencz

t
Rozina

(Eeglevich
László)

Maria-Regina
(Szotaupctn
Zsigmond)

Ádám László. Jószef 2 -tói Károly-József
17J. t t (gr. KeglevioK Krisztina)

József
17K).

János
17Ö0.

Anna
(b. Win(«rshofen Jakab)

Rátz család. 1762-ben M. Terézia Királyasszony tol kapta

czímeres nemes levelét. *)

Czímere a paizs ezüst udvarában nyakastól levágott fekete lófej

;

* paizs fejében vörös pólyán két ezüst liliom között arany rózsa látszik.

A paizs fölötti sisak koronáján két elefánt ormány áll, a jobb oldali

szelént osztva félig arany, félig vörös, a baloldali félig fekete, félig

exüst. Foszladék jobbról arany vörös, balról ezüstfekete.

Ratvai család. Sáros vármegye kihalt családa, mely a Te*
kule családból eredt. Lásd Usz cs.

') Collect herald, nro. 541.

42*
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Rauber család* (PlankensteiDÍj báró.) Jelenleg Erdélyben

él. krajnai eredet régi család, 2
) Egyik ága állítólag plaokensteíni *)

és karlstetteni Rauber Leonard személyében 1516 dec. 24-én

birodalmi báróságra emeltetett.

A család származását 1370. évtl bizonyos Rauber Mátétól sza-

kadatlanul hozza le, nekünk elég lesz megemlítenünk, hogy a XVII.

században élt plariken3teini Rauber Fridrik, meghalt 1618-ban, en-

nek neje volt báró Mosohkon Kata, ettl lett íU Ádám, kinek neje

b. Haller Márta, ettl két fia maradt : 1. V e r t-K r i g t ó £, ós 2. 1 tn-

Henrik, kik közül az elbbi Weineck és Kreutbergrl neveztetett,

a másik Krajnában hivatalfnek volt: mindketten 1681. april. 12-én

Bécsben kelt diplománál fogva báróságra emeltettek. Otto-Henrik

még 1663-ban nsülj felesége Engelshaus Orsolya volt; ettl szüle-

tett fia Gr y Ö r g y-Z sigraond, meghalt 1 721-ben. Hitves társától

Witzenstein Erzsébettl két fia maradt: Káró ly-Bern át és Já
n o 3-J a k a b.

Károly-Bernát meghalt 1749-ben, neje gróf Lichtenberg

M. Franciska volt. Ága báró Rauber Lajos kremsíri prépost és kano-

nokban kihalt.

János-Jakab weineczki és wínkeli birtokos, nül vette gróf

Auersperg M. Antóniát. Meghalt 1772-ben. Ennek fia Miklós plán-

kensteini báró Rauber, született 1743. mart. 14-én, katonai pályára lép-

vén, Erdélyben a 2-ik székely ezrednél százados, utóbb alezredes io.

Ott házasodott meg, nül vévén az utolsó báró Dániel leányt Joze-
fát, ez utón uj hazájában birtokossá lesz, és 1792-ben mint százados

honfiúsításért folyamodik, 1810-ben mint alezredes, 46 évi szolgálata

jutalmául ismét honfiusitását sürgeti, 1837-ben a rendek fölajáulák
,

és így ln 1846-ban Erdélyben honos a család.

Miklósnak, ki 1817. oot< 20-án halt meg. b. Dániel Jozefától (f

1822.) következ kilencz gyermeke született:

*) h> Groth. Genaalog. Taschenbaoh. der freyh. Haaser 1849. 327—330. lap.

hol csaiád; töriánetök olvasható, eiég mesével vegyítve* milyenek, hegy elbbi
nevök Engeischalk iett volna ,és hogy e család névre utalólag kapták 1681-ben

czísnerökre a harmadik sisakra az angyalt (engel) holott az ^alószinleg a bárói

eziojert nyert Otto-Henrik felesége Engelhaus Orsolya nevénél fogva jutha-

tott oda. Továbbá, hogy hajdan Krajnában szabad rablási joggal bírtak volna, és

innen támadt volna a R a u b e r név. Alaptalan ráíogások.

*) Kvárinál id. m 213. hibásan áll Frankenstein! Plankenatein

itcíyeti, ugyan ott hikás a családfa is a gothai Almanachhoz mérve.
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1. J oi éf a szül. 1786. mhalt 1826. aug. 28-án.

2. II. Miklós szül. 1788. a Máriássy gyalog ezredben fhad-

nagy volt. Meghalt 1812-ben.

3. Károly szül. 1790. nov. 29-én, mint katona 1848-ig szol-

gált, s az orláti 12. sz. oláh erd. határ ezred ezredese volt, és ezredesi

ranggal nyugalomba lépett, több országgylésen kir. hivatalos volt.

Felesége sepsi szent-iváoyi Pöcsa Veronika, kitl gyermekei

:

«) I s t v án cs. kir. százados.

6) K á r o 1 y cs. kir. hadnagy, ét

c) M á r i a.

4. Ferenez szül. 1797-ben,

ö. Teréz szül. 1 798-ban.

6. János szül. 1799. szintén katona.

7. József szül. 1800-ban, a 11. számú os. kir. gyalog ezredben

ezredes és m. Frankfurtban parancsnok 1855-ben.

8. Róza szül. 1802-ben, Símén Györgyné.

9Ferdínánd szül. 1808-ban

Károly valamelyik testvérének gyermekei :
J
) László, Mária

Dániel Gáborné, Gyula, Ottó ésAgnes.
A család leszármazást fája következ

:

Rauber Ádám
(b. Hailer Márta)

Veit-Kristóf Ottó-Henrik
1681. báró báró 1681.

(Enffe)shaiis Orsolya)

György-Zsigmond
f!721.

(Wiízenstein Erzse)

Károly- Bernát János-Jakab
t 1749. f 1772.

(gr. Lichtenberg M. Fr.) jgr. Aneraperg M Ant.)

+ Miklós
alezredes

«fil. 1743 f 1817.__ _____ (B. Dániel Jozefa)

Jozefa II. Mikiós Károly Ferencz Teréz János József Róza Feudi-
s* 1786 sz. 1788. sz. 179a sz. 1797. sz. 1798. sz. 1799. szül. «z. 1802 nand
+ 1826. fhadn. ezredes 1800. (Símén sz.!80&

(Pócaa_ Ver.) alezr. György)

István Károly Mária
százados hadnagy

') Kik KÖváry szerint Károlynak gyermekei, de a góthai Almanach nem
említi. Ugy látszik, Ferdinándnak a gyermekei ?



96ft Rautfc. — Rausár

Lukfészkök a székely föld, hol az si lakot Olasztelkén most Fer-

dinánd birja.

Czímerök négyfelé osztott paizs, az 1. és 4-ik ezüst udvarban

egy, csak teste elrészével látható, befelé forduló vadbika szemlélhet,

orrában arany gyr függ; 2. és 3 ik udvar rézsútosan két sorban fe-

kete és ezüst pólyákkal telik meg ; a paizs fölött nárom koronás sisak

ál! ; a középsbl fehér&tyolos, vörös öv angyal emelkedik ki, jobb

kezével trombitát tart ajkával s azt fújja; a jobb oldali sisakból bika,

& baloldaliból sasszárny emelkedik ki.

£ család sei közül való azon Rauber Kristóf lajbachí püs-

pök is, ki a XVI. században hazánk történetében nevezetesen az 1527.

évi trónküzdelmek viszonyaiban ismeretessé tette magát. *)

Raucli család. (Báró.) Horvátországi báró család. Báró

Rauch Dániel 171 5.-^ 1730-ban horvátországi al-báo és Krös me-

gyei íoíspán volt. 2
)

Bárói czímere négyfelé osztott paizs, alul beékelt ötödik osztály-

lyal, melynek vörös udvarában fészkén ül fehér pellikán fiait melle

vérével táplálja; — az 1. es 4-ik arany udvarban vörös grif ágasko-

dik, els lábaival fehér márvány oszlopot tartva, melynek tetején vö-

rös rózsa látszik; a 2 és 3. ezüst udvart szelént fekete pólya osztja

kétfelé, az eltérben egy szál nád zöldéi ; a közép kisebb paizs kék

udvarában zöld téren vadember látszik, kezében bottal. A paizs fölött

bárói korona, azon három koronás sisak ál), a jobb oldaliból a paizs-

< bélihez hasonló vörös grif, a középsbl vad ember, a baloldaliból ket-

ts farkú buzogányt tartó arany oroszlán eoielkedilrki. Foszladék jobb-

ról aranyvörös, középrl aranykék, balról ezüstfekete. A paizstkét ol-

dalról telaroonképen két aranyvörös örv fehér agár tartja. 8
)

Báró Rauch Dániel az 1S25. évi országgylésen jelen volt,

ennek nvére vagy leánya Genovéva, báró Leoharnik Özvegye, ki

az 1832. évi országgylésre hivatalos lévén, képviselt küldött. Jelen-

leg él a családból báró Rauch György, Leo, B. Rauch özvegye

szül. Farkas Erzsébet.

Raiinacli család Lásd Ranaoh es.

Ransar család (Gárhai.) Gáthai Rausar Sebestyén
1549-ben Mosony vármegye els alispánja volt. *> 1576-ban már csak

özvegye Jós* Borbála élt.

*) Jászai P. A m. nemzet napjai a mohácsi vész után 129. 193. 410
*) 1715 • 24. és 127. törv. ez. és 1723 : évi 17. 88. és 95- ti?rv. ez és 1730.

évi hivatalos sohe mati&mus.
*

! Adami, Scuta gentil. tomo X.
•) Todoma nyoa gyjt, 1838. XI. 1&
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Egy hdyen elvasiam, hogy UkiRausar Audrás 1505 ben

a rákosi országgylésre Zala vármegye követe; azonban Kovachich-

nál J
) és Jászaynál 2

) e helyett lakiKaczer András ál), és így

ezen Andrásta gáthai Rausár családba nem sorozhatni, noha mind

két nevezett írónknál azon 1505. évi követek névsorában tetemes ré-

szint olvasási, részint sajtéhibák vannak, *)

Ratisz család, Trencsin megyei ourialrs nemes család A me-

gye nemesi lajstromai 4
) szerint: 1714 ben Rausz András Bezsé*

ren lakott. 1718. és 1 748-ban jogyan ott J án o§, 1768-bau színién ott

János, tán az el&bbeninek fia.

Tán a családhoz tartozott Kavusz István is, békés-gyula?

plébános, ki 175 l-ben testvérével Békés megyében a nemesség sorá-

ban íratott. Kihaltak.

Ravasz család. Trencsin vármegyei birtokos család volt, és

ott * nemesi összeírásokban 1650-ben találjuk Pált, ennek özvegye

1666-ban a nemesi levelet ibimutatván, még 1670-ben is a lajstromok-

ban elfordul. Jelenleg ott e családnak nyoma sincs. °)

Azt hiszen), ez egy volt az el&bbi R a u s z, és Ravusz nev
családdal.

Ravftstf család* (Szcságr és papfalvi.) Erdély kihalt osalá-

dai közé soroztatik. e
)

Magyarországban is élt ily nev család, 7
) és Ravasz István

1709-ban Baranya vármegye országgylési követe veit

Ravaxdy c*alád. (Csaláaosi.) Bihar megyei régi nemes csa-

lád sei közül Rav&zdy Péter 1505. évben a rákosi országgylésre

Arad vármegye követe volt. 8
)

1594-bet) Ravazdy G y ö r g y számos Újvári kapitány. ö
)

') Supplem ad vestig.'Comítíor- II. 3S4

*) A Magyar Nemzet napjai a, mohácsi vész után 157. lap.

*) l£y Kovachichnái iá. m 334 'ö'oh lapon F á n eky helyett Jan-jby &>.

r á n t h helyett Loranek, Misinczky helyeit Maainczky, Mocskos helyeit

Mocskor, Bertvay heiyett Bertaaí sib éli. Ellenben Jászainál 157. és

18. lap. Rozou, vagy R o 8 o n helyett Rzen, posegai R a t k a * Zsigm. he-

lyett Koczky áll, st a 157. lapon terjényi Radnolt György után a

következ nevek egészen kimaradtak : nemthi Rirfeli Zsigmond Nógrád ; K-
vári Pál . . . stb.

•) és *| Szontagfc Dáa. kcal.

•) Kvári Erdély nev. cs. 271,

*) Pray, Mas. tom IV. 398.
8
) Kovachich, Supplem. ad Testig. Qom. IL 33&
•) Woiph. Bethlen tom.
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1660 ban N.-Várad védelmében vesznek részt Ravazdy György
és A n d r á s.

]
)

E század els felében éltek: György, kinek neje bályoki

Hegen Szénás Ilona nejétl leánya Katalin volt ; és

Ravazdy István (szül 1794. aug. 10 én) anyja Fráter Évától,

volt orsz. gyölési követ az lBi2/9& . országgylésen, utóbb kir. tanácsos,

s végre Ferencé József os. rend vitéze.

Ravuftz csöSád. Lásd Rausz cs.

Slayca&y csal4d. Troticsin vármegyei CUrialis nemes család.

Nevét többféle alakban találjuk, így Rayczius, Rayszy és Ray zy

alakban is, mert e két utóbbit is amazokkal egynek kell tartanunk. B
két utóbbi néven találjuk 1 613-ban Miklóst, 1782-ben pedig I s t-

vánt, ki a czímerlevéi fölmutatása mellett Trencsin megyétl ne-

mesi bizonyítványt kapott a
>

Rayczy és Kayozius néven a Trencsin megyei nemesi összeírá-

sok a következkrl nyújtanak adatokat s
)

1688-ban Vág-Beszterczén székelt a család.

1748 ban Rajeczen laktanak Sándor, azután János, Sá-

muel, István, idsb és ifjabb János.
1768-ban haaoniólag Rajeczen laktak Sándor és ennek fiai

Ignáoz és Ádám, továbbá István és fía János, nem különben

Sámuel és fía János, úgy János, valamint idsb János és fía

András, ez utóbbinak pedig fiai János, József, István, és

András; szintén ott laktak G y ö r g y és ennek fiai István, J á-

nos, József, András, György és Pál, valamint legidsb J &•

n o s és fiai János és István.
1803 ban Rajeczen laktak János, György, azután Pálnak

fia L e o p o 1 d, majd András és fía János, valamint Sámuelnak

utóda Gáspár; úgy István egyedül, valamint Ignácz és fíai I g-

náoz és Simon, végre másik István fíaival Istvánnal és Jó
zeeffel.

Az 1837. évi nemesi összeírásba az si székhelyen tizenkét férfi

tag találtatott

Úgy látszik e család tagja volt neve különbözése mellett is azon

Turócz megyei Rajeczky János, ki 1722-beö élt és itt az 593. lapon-

külön család név alatt említetik. Már neve is azonos lévén a Rayczy

család si székhelyével, állításunknak nem kevés súlyt ád.

Szaiárdy Siralmas M, KróaíKája 539. lap.

*) Sxontagü Dán. köz!.

•} Ugyea ott
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Raymannus család. Lásd Rajmann c$

Rayray család. Lásd Rayczg c$.

Rázgha család. Trenesin megyei curialii nemes család Ada-

mócz és Velcsioz helységekben.

A megyei nemesi összeírások ') szerint

:

1748-ban Velcsiezen lakott Ferenc z.

1755-ben ugyan ott László és P á L

1768-ban Velesiczen Pál, József, Miklós és András mint

Ferencinek öröködéi

1803-ban Adamóozon lakott Pál és fia József, egy másik

József egyedül ; Velcsiozen Sándor és fia János. Végre

1837-ben Adamóczon Pálnak örököse József, és ennek fia

István, valamint idsb József egyedül ; Vetesiozen laktak Sándor-

nak Örökösei János és József.

E család tagja volt azon pozsonyi evang. lelkész is, ki 1849. évi

forradalom áldozatául Pozsonyban kivégeztetett.

Rechberger család. Rechberger J á n o s 1687-bea nyert

magyar honikisitást. %
)

Réchey család. (Gálosházi) Soprony megyei nemes család,

mely azon megyei Gálosháza pusztáról irta elönevét, s azt valószín-

leg bírta is. E családból *

1634-ben gálosbázi Réesey Bálint Soprony megye alispánja

volt, 8
) 1635-ben egyszersmind követe, a midn a határvizsgálói bi-

zottmánynak, a gyri árkolást megtekint, úgy a száraz vámok eltör-

lésére kiküldött választmány tagja volt *)

1649-ben éli Réosey György, a ki azért panaszoltatott be az

országgylésnek, mivel Rátky Kata végrendeletét megsérté, mely

ügy elintézésével a nádor bízatott meg. *)

Jelenleg Soprony vármegye nemessége sorában e családot nem

találjuk, és így valószínleg kihalt.

Ezek szerint egészen mis Réesey családot illethet azon czímeres

nemes levél, melyet Réesey István kapott 1670. évi mart 29-én. *)

*) Szontagh Dán. közi.

*) 1687 : 29. törv. ez.

3
) Azon évi juí. 25-éa kelt eredeti oklevél.

*) 1635. évi 57. 60. 68- 72. törv. czikkek.

*) 1649 : évi 60. törv. ez.

•) Gyr vár?»e$yt terel tárabaa vaa a* eredeti.

&
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Récsey nev család Szabolcs és Szaimár vármegye nemessége

sorában is említetik Fényes Geograpl. iájában. Szatnaár megyében e

század öle jen Szamos -Kórogyon birtokos Récsey Sándor és Jó-

zsef s
)

Tán e két utóbbi megye egyikébl való volt Récsey János es-

peres és Bihar megyei bogyoszlói prédikátor is, ki mint ritka hazafi,

szk fizetésébl meggazdálkodott egész vagyonát a haza oltárára le-

tette, és Debreczenben a magyar literatura tanszékét megalapította. 2
)

Meghalt 1836. april, 25-én, kora 82. évében.

Récsey család. (Récsei nemes és báró.) Erdélyben több ily

nev család van. Ennek, melyrl itt szólunk, más neve Bóér. Nemes*

ségét Báthori Zsigmondról kapta. *)

A múlt század elején 1707-ben Récsei István a Rákócxy for-

radalom ell Szebenbe húzta magát. *)

Egyik t8gjfc I s t v á n a múlt században fkormányi lajstromozó

volt. Meghalt 1750-ben. Nejével Eesedi Máriával következ családfát

alkotott

:

István

*1750.
(Eesedi Mária)

ii

A
i i

Mzzet Sáador Samuéi Károly
(Kapronczai Erzse)

^-_ -^
i

Ádám, báró
testri alkapit.

t 1S52.

S&játlag e családnak nevét ass utolsó Ádám emelá ki, ki mint

katona, altábornagy, ezred tulajdonos, nru kir. testrségi alkapitány, és

1813— 16. közben M. Terézia rend vitéze) s mint ilyen báró lett.

1048-ban a forradalomban az udvar által magyar miniszterelnöknek

volt kinevezve Megbalt 1852-ben.

Nemesi ágazatából Elek Alsó-Fejér megyében árvaszéki ülnök,

1848-ban az oláhok megölték. Özvegye Buda Cseczilia birtokosno, leá-

nya Köblös Miklósáé.

*) Szirmay Szatmár varm. II. 130.

*) Fényes* Geojrr. szótár I. 14S.

*) Kvári, Erdély nav. c& 219.

*) Cserei M. Hist. 371*
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Tán szintén e család ivadéka azon József is, kinek Özvegye

Filiczky Agn«s Közép-Szolnok vármegyében Várteleken bir.

Récst család. (Saünei.) Erdélyi család, közlök ' I i v á n

1815-ben Marosszék mérnöke.

Rec«ky család. (Recski.) Heves és Küls-Szolnok vármegye

gyökeres legrégiebb családainak egyike, mely nevét a Heves megyei

R e c a k helységrl vette.

Recsky Miklós már 1447-ben Heves vármegye követe volt a

budai országgylésen. 1
>

Recsky István 1505-ben Borsod vármegye követe a rákosi or-

szággylésre. *)

1561-ben Reosky Zsigmond és György uj adomány leve-

let nyertek I. Ferdinánd királytól Alattyánon, Jánoshidán és Kéren

birt részjószágaikra, melyekbe az egri káptalan által beiktattak, s
)

Ugyan azok Zékely Istvánnak ágon történt magvaszakadton annak

Anna nev leánya nyervén 1575 ben adományi a nevezett helysé-

gekre, a beiktatásnak ellent mondtak. *)

1588-ban Recsky Zsigmondnak és Györgynek gyermekei Alat-

tyán, Jánoshida és Kér helységben atyai örttkségökre nézve, me-

lyek Recsky György gyámjok kezében voltak, egyességre léptek. 5
)

161 7-ben R. G y ö r g y éa I s t v á n a neveseit birtokokban atyai

javaikban osztoztak. 6
)

1 654-ben R. Zsigmond egy alattyáni jobbágyat fölszabadítás 7)

1658-ban Miklós Alattyánon öt jobbágyát Széky Péternek

elzálogítja. fi

)

1665-ben R. Katalin ugyan ott egy telkét elzálogítja Mészá-

ros Lászlónak. •)

) Kovavíaich Vesiigia Comitiortim. 268.

z
) Kovachieh Supplement &d Yegiigia Comitior. II. 335. és Jászai Pál id.

m. 158.

•) Kövesdy, 'Jompendium Procassus Fam. FöldvAry contra Abbat Zabrdo-

ioeftsem. Pest 17S. pag 152.

«) Ugyan ott 153.

*) Ugyan ott 153.

«) ugyan ott 164*

*) Ugyan ott 154.
f
) Ugyan ott 156.

•j Ugyan ott 155.
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1 65 9-ben Zsigmond neje Újhelyi Mária, mint rosályi Kun
utód, a Kun javakban az országgylési intézkedés folytán részesült. s

)

A család nemzékrendé a XVI. század végétói e századig *) kö-

vetkez :

Recsky György
(Kátbay Bora)

Zsigmond
1661,1088.

Anna Margit
(Both István) (1. Bekény Farkas

1. Literati András)

György
1561. 88.

(1. Bbédey Bora
2. Tegzes Klára)

1-tól László István

1612.

(MelUics Értse)

János 2-iktól Kata
(Bay Gáspár)

Bora 1612. György
(Daróezy György) (Török Kata)

István

'"-Mikid*
1665.

t
*

»

Miklós •>

Zsigmond
(Újhelyi
Mária
1659.)

György István András János Kata

TT- T 1TZZ? ÍS^Küií Ferenci)
András János Gyóqgy

litván

vm János György István

Zsigmond György
i Strincz Judit)

Teréz

István
(Barabás Bora)

István

Mária
(1. Bereky N.
2. Tóth János)

Mint látjuk, — e családfanem teljes, róla az utóbbi nemzedékek

hiányzanak, melyeket a család közlése hiányában kiegészítenem nem

lehetett.

Az ujabb idben Recsky László 1821—31. Heves megye f-

szolgabírója ; és Recsky András 1835-ben Heves megyei aljegyz

volt. Neje Sturman leány.

Recze család. (Recze-keresztúri f) Doboka vármegye kihalt

s régi családa. Utóbb a XVI. század elején I. Gáspár a Keresztáry

nevet vette föl.

A család els ismert törzse reczekeresztúci Bálás, ki a XIV.

század elején élt. Tle a családfa következleg terjedt le 3
) magva-

szakadtéig :

*) 1659: évi 117. törv. ez.
2
) Wagner genealog. tab. I*.

*) Hodor, Doboka várm. 214-216. ki közlése szerint Miké Sándor gytyte-

menyébl raerité adatait.
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I. Bálás
de Recze-Keresztúr

I Lorincz I. Mihály I. Antal

I. Simon.

li. György
Kecze de Keresztúr

1478.

I

r

I. János
1 t

I László

111. János
i. i i Am Q

Fülöp

r
II. Simon II. János II. Mihály I. György

Bernát I. Péter

I. Gergely 1668.

i
"

1

IV. János

I. Tamás
(Kabos Franciska)

I. Gáspár
fíeresztúry de R. Ker.

r
ÍTl. György II. Bálás Boldizsár IX Gáspár

s r ?
s t C

N
I. István

(Cserényi Anna)
II. Péter

I

w*-

Kata Borban*

1-tól n. Tamás
(Cserényi
Klára)

2-tól V. János Bora
(Snlyok Imre)

V. György Farkas IV. Mihály
fejed, lovász

mester

Gábor Máfcyá3

(Horváth 1

)

H.Gergely VI. György

Anna
(galaczi Pestesy

Mátyás)

~i r

András III. Gáspár
(Ombozy Márta)

II. Miklós 1681.

II. István 1866.
(Pápay Anna)

Márta
(Széky László)

Recze-Keresztúr helység Doboka vármegye pánczéi-csehi járá-

sában fekszik, és azt hét nemzedéken át a Recze és az ebbl eredt

Keresztúry család is mintegy hét izén át birtokolta, tlök mikor és

kikre szállott át e birtok, megmondani alig lehet, de bizonyos az, —
— írja Hodor — hogy a káli és osdolai Kun családból eredt Kún
S á r a, (kinek neve táblázatunkról az illet helyen elmaradt), szent-

györgyi Dacsó Györgyné és özvegyi részül Gryulay Anna Erdélyi
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György néról Dacsó Istvánra és errl fíjára Daosó Györgyre szállott

jogon bírta Recze-Keresztúrnak legnagyobb részét 1686-ban, és után.

III. Gáspárról, Orabozy Márta férjérl megjegyzend, miszerint

azon 1592. évi uj adományban, melynél fogva a líis*,vagy feidevecseri

réjzbírtokokba lép. „Sajó-Keresztúri" eluévve! foFdvil elé. *)

Végre megjegyezzük azt is, hogy IL Miklósnak Jeánya Márta
Széky Lászlóné, néhol Máriának Széky Sámuelnénak is iratik.

Rédeky család. (Rédekí.) Nyitra megyei régi nemes család,

azon megyében fekszik A. és P. R é d e k helység, melyrl a család ne-

vét én elcnevét vette, és ott birtokos.

1 572-ben élt Rédeky A 1 b e r t, ki azon évben Bornemisza Pál

nyiirai püspök és kanozellár neve alatt osztályp&rancsot kap. *)

Nem lévén a nyitrai megyei ágról adataink, csak a következA

ágat ismerjük

:

István ! István
j r u

(Barinyay ^ Károly4 János 1 sj 1809. 1
s

°
fi

Teréz)
j

|
f 1856. B '

István Rédeken szül. 1809. deo, 25-én, 1843-ban absentista az

országgylésen, 1853-ban Nógrád megyében cs. kir. járasbiró, meg-

halt ott 1856-ban.

Trencsin megyében a nemesi összeírások szerint 3
) 1748-ban Ré-

deky Miklós lakott a középjárásban, János Drskóozon.

1768-ban Kocsóozon Miklósnak örökösei Mihály, Jónás plé-

bános, Miklós , Gy örgy és József, Beezkón Mihály, Drskó-

ezon József laktak.

1803-ban Koésóezcn székelt Miklós fiával Józseffel s uno-

kájával ifj . Józseffé 1, Drskóczon laktak Józsefnek örökösei

Antal és József, és Jánosnak fia Ignác?/
1837-ben Kocsóczon találtattak J á n o s és J ó z s e f, és ez utób-

binak hat fia* úgymint : József, Alajos, Ferenc z, János, Ist-

ván és Károi y —Drskoezou laktak Antal és fiai J ó z s e f és Au-
lai, ez utóbbinak fia István, továbbá Ignáoznak fia József.

A följebb! adatok nyomán a kocsóczi ágnak származási táblája

következe:

*) Hodor, Dobok* várm. 214. lapon említett Recbey Bálint, & táblán

nem található, nem xs e családból volt, hanem egy azemély & Réosey családnál

emiitett Bál int sopronyi alispánnal. Lásd itt a 865- iüpon.
J
) Eredeti oklevél.

*) özonUgn Dftn. közi. szerint.
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Miklós 1748.

Kocsóczon

Mihály
1768.

Jónás
plébános

Miklós
1768 1803.

József 18037

Jóisef
1803.

György Józ»e£
1768.

József Alajos

al adószed
1843-47.

Ferenoz János István

cs. k. szbiró

Csaczán
1808-60.

Károly

Ez ágból Alajos 1843—47-ben Trencsin megyei al adószed*

;

s tLx ennek testvére István, ki 1858-ben azon megyében Csáczán cs.

kir. járásbiró volt.

A drskóczi ágnak származási táblája következ :

János
Drskóozon 1748.

József 1768.

Antal
1803.

József
-i

István
*

István

JózBef
1803.
..•.—

Igitá^z

József

Rédey család. Lásd Bhédey.

Rédl család (Rottenhauseui és rasztinai báró) Alapítója

Redl Ferenc z-J ó z s e f, ki a magyar kir. udvari kamaránál tanácsos

és a bácsi és tiszai koronái jószágok igazgatója volt, és 1759. maj. 17-én

Bécsben kelt ozímeres nemes levélbeo „R ottenhauseni" elnév-

vel ausztriai örökös tartományokbeli nemességet nyert, *) 1765. évi

april. 15-én pedig M. Terézia királyasszony által magyar nemességre

emeltetett fiaival együtt. *) Fia F e r e n c z udvari tanácsos és az er-

délyi udv. kanczellária eladója volt és 1780. deo. 9-én Bécsben kelt

adománynál fogva kapta a Báos vármegyében fekv „R a s z t i n a"

helységet, arról viselend elnévvel együtt. Meghalt 1801. sepi 7-én.

Neje báró Geramb Júlia volt, ki 1812-ben a Ludoviczára 1200 ftot

ajánlott föl. *) Ettl két fia maradt : 1 m r e és Gr y u 1 a, kik í 808. mart

1 1-én magyar báróságra emeltettek.

') GenaaL Tascuenbuch der freynerL Hauser. Gotka 1848. 297.

*) Ugyan ott és Colleot. herald nro. 156.

•) 1812. évi *. törv. ez.
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Imre az idsb, született 1793. mart 21 -én a m. kir. helytartó

tanács tanácsosa voit Bírta Stanits, Kíebia, én Sári helységeket az

úgynevezett bánságban. Meghalt 1851. január 5-én. Neje lemenni

grófSzécsen Melánia (szül. 1811.) kitl születtek gyermekei: o) M a 1-

v ina (szül. 1833. nov. 2. mhalt 1857. de©. 15-én férjhez ment 1853-

ban báró Hamnaerstein^Gresmold F ridrik cs. k. kapitányhoz, b) C l a u-

dia szül. 1835. febr. 3-án, és 3. Béla (jobban Adalbert) szül. 1837.

jun. 3-án.

Gyula szül. 1796. aug. 21- ón. Birtokos Rasziinán, és Nagy-

Doosán. és Alsó-Ausztriában Karnabrunn és Streitdorfon. 1824. oet.

16-tól neje báró Bartenstein Jozéfa-M -Anna , kitol gyermekei : «)

Imre szül. 1825. sept. 9-én meghalt 1856. aug. lén, nejétl gróf

Bussy-Mignot Anna-Gabriellától maradt leánya M -Kata, ki 1855. sept.

21-én született, h) Lajos szül 1830. sept. 8-ác, cs. kir. kapitány

1857-ben.

A családfa ez

:

Ferenc*-József

kamara! tanácsos

1?65. 30* nemes

Ferencz
erdélyi odv. kanez. tan.

t íaoi.

(báró Geramb Júlia)

Imre Gyula
az. 1783. f 1851. szül 1798.

báró 1808. báró 1806.

m. kir* helyt. tan. (b. Bartenstein
' (gr. Szécsen Melánia) Jcséfa)

Malvina Klaudia Adalbert Imre Lajos

áz 1833 r 1857. «*.1S35. az. 1837. az. 1825. f 135& sz. 1830.

(?j. HammerHein (gr Bnssj Mignot kapitány

Fridrik) A.-Gabrieila)

-i

r
fii-Kata
az. 1855.

A család magyarországi nemesi czímsre négyfelé osztott paizs

,

az 1 és 4. kék udvarban a hús6 oldalból egy kétfej aranysasnak fele

része látható ki, a 2. ás 3-ik ezüst udvar közepéu szelént egy vörös

pólya vonul át A paizs fölött két koronás sisak áll, a jobboldaliból

egyfejü arany ?m áll kiterjesztett szárnyakkal, fejével balra fordulva,

a baloldaliból ezüst oroszlán n51 k», arany markolatú pallóst villog-

tatva. Fosziadék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. *)

*) Ádami Sírnia geatii. tomo X.
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Az 1808. évi bárói diplomában tgy bvítetett* czínaer ; a közép

paizsban (vagy szív vértben) az si czímer látható és pedig ugy hogy

a paizs hosszában kétfelé osztva, a jobb oldali kék udvarban a paizs

oldalból félig kinyúló arany koronás fekete sasnak felét láthatni,

a másik ezüst udvarban a szelént fekv vörös pólyát ; a nagyobb ezí-

mcrpAizs négy részre oszlik, az 1. osztály szelént,' kék és ezüst ud-

varra oszlik, a felsben kettsfarké oroszlán ágaskodik, az alsóbal)

vörüs rózsafej látszik ; a 2. és 3-ik kék osztályban a küis oldalból

felleg terjed szét és abból egy férfi kar nyúlik be, bség szarut

tartva, melybl arany, ezüst pénz Ömlik ki, a 4-ik vörös osztály-

ban [arany oroszlán ágaskodik, els jobb lábával pallóst tartva. A
paizson bárói korona nyugszik, és azon koronás három sisak áll;

melyek közül a jobb oldaliból arany oroszlán ni ki, kardot tartva,

a középsn arany koronás fekete sas áll, a baloldal in két elefánt

ormány között , melyek közül a jobb oldali szelént osztva vörös

ezüst, a másik aranykék , a paizsbelihez hasonló rózsa áll. Foszla-

dék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. A paizst tartó telamonok két

oldalról egy egy fehér ló.

Redl család. Redl Fereacz 1790-ben II. Leopold király

tói kapott czímeres nemes levelet.

Czímere a paizs kék udvarában vörös mez kar, mely könyökben

meghajolva, három arany búzakalászt tart , fölötte balról arany csil-

lag ragyog. A paizs fölötti sisak koronáján két kiterjesztett fekete sas

szárny között az elbb leírthoz egészen hasonló kar látható, három

búzakalászt tartva. Fosziadék jobbról aranykék, balról aranyvörös *)

Tán e családból származott Redl Antal, kinek nejétl Mészá-

ros Franoziskától gyermekei Juliannáé* Ferenoz.

Es tán e család ivadéka Rédl Károly is, ki Magyaradon szül,

1791, január 12. Irt némi munkát ia

Redmeczy család. (Széki) Erdélyi esalád. A XVII. szazad-

ból ismeretes közlök János, hittan! munkát adott ki. Márton
1711— 1715-ben Doboka vármegye alispánja volt. a

)

Rednik család. Máramaros vármegye nemes osaládai sorá-

ban áll. ')

a
) Adami, Souta genfcil. íorao X.

*) Hodor, Doboka várm. 216. lap. és Magyar irdk II. 266.

B
) Fényes, Geographiája szerint
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Regéczy család E század elején Zemplin vármegyében bir-

tokos a család Barancsoo. 1

)

Kéghy család. (Máskép Szentmthályúri f) kihalt család; tán

ivadéka aChama de Régh i családnak. A XVI. század vígén Réghy
idsb Kelemen, ki javait Borsod, Zemplin, Abauj és Szabolcs megyék*

ben nvéreinek Klárának és Krisztinának hagyván, azok

1629-ben az egri káptalan eltt ama javak iránt egyességre léptek, *)

névszerint a következ családfán az „1629" évvel jelöltek :

Réghy N.

Id. Kelemen Klára Krisztina
(Bech Ferencz) (Szeotmihalyúrí

*
"

»;:.",
'

7T7.
"~~

k
* máskép Réghy Gergely)

$IüuÓ8 György Anna ,
.. * ....

,

1629. Í629, (Lenkey Gy&rgy) Bálás

1629. « r" •

Kata
(Bory Mihály
özvegye 1629.)

t
— -*—

>

György Gáspár Magda
1629. 1629. (Széky Mihály

1629.

Rehorovszky család. Rehorovszky András és Jakab
1796-ban nemesítettek meg I. Ferencz király által kiadott czímeres

levélben.

Czímerök következ : a paizs kék udvarában hármas zöld halmon

kettsfarkú arany oroszlán ágaskodik, és els jobb lábával kivont kar-

dot, a ballal levágott törökfejet üstökénél fogva tart. A paizs fölötti

sisak koronájából vörös ruhás, arany Öves, fekete kaípagos magyar vi-

tás emelkedik ki, jobb kezével kivont kardot, a balban levágott török-

fejet tartva. Foszladék mindkét oldalról aranykék. •)

A család tagjai többnyire an ügyvédi pályái válasz ták, így Re-

horovszky Miklós jogtudor és hites ügyvéd, ki j 848. eltt a ra. kir

kamaránál ügynök volt

Reinpreeht család. Komárom ás Bars megyében birto-

kos nemes család volt Közlök Reinprecht Ign ájez egykor Bars

megyének alispánja volt, benne családjának utolsó ivadéka halt ki

1858. éri mart. 17-én, kora 68. házassága 26. évében. *)

) Szirmay G. Zemplin not. top. 236.
f
) Egri káptalan Protoc. F. p. 246.

•) Adami, Scuta gentil. toino. X
*) Politikai újdonságok 1856. 13. szám, 150. lap.
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ReiscJiach család' Közlök Reisohaoh T a d c báró, kir. ud*

vamok, utóbb miniszter az 1792. és 1794. évi erdélyi országgylésen

a királyi hivatalosok sorában olvasható.

Reisiaftr család. Reisner Gáspár 1791-ben II. Leopold ki-

rály által nemesítetett meg.

Czímere négyfelé osztott paizs; az 1. és 4. arany udvarban sas

röpül, körmei közt olajfa galyat vivén ; a 2. és 3. vörös udvarban fehér

egyszarvú ágaskodik, fölötte jobbról aranycsillag ragyog; alólról még
egy ezüst udvar gúla alakkan nyúlik be a paizsba, és abban arany b*
ségszarvból piros rózsa virágok ömlenek ki. A paizs fölötti sisak koro-

nájából két kiterjesztett fekete sasszárny között ezüst oroszlán ni ki,

els jobb lábával kivont kardot tartva. Foszladék jobbról aranyfekete,

balról ezüstvörös. 1
)

Reisslfg csal ád. Reissig L a j o s-K eresz tély az 1836. évi

országgylésen magyar bonfiusitást nyert. *)

Reisz család Lásd Raisz cs.

Reittermayer család. Reittermayer József 1795-ben L
Ferencz királytól kapott czímeres nemes levelet.

Czímere négyfelé osztott paizs, az 1. és 4. kék udvarban hármas

zöldhalmon oroszlán ágaskodik, els jobb lábával arany bségszarvat

tart, melybl virág özön omlik ki ; a 2. és 3. ezüst udvar alsó részét négy-

szer arany vörössel koczkázott tábla foglalja el, melybl fekete mén
nyúlik ki, teste elrészével félig láthatólag. A paizs fölötti sisak koro-

nájából két kiterjesztett sasszárny között, melyek közül a jobb oldali

szelént osztva félig arany, félig kék, a másik azonképen félig fekete,

félig ezüst, arany oroszlán ni ki, e)s6 lábaival arany bségszarvat

tartva, melybl virág csoport ömlik ki. Foszladék jobbról aranykék

,

balról ezüstfekete. )
Reinekházy család. (Gurahonezi.) Pesti polgári család,

elbbi neve ,,Remold" volt, megmagyarosodván nevket „R e-

m e k b á z y-ra változtaták és e névre Remekházy K á r o 1 y, J ó z s « f

és Ján os 1821-ben magyar nemességet, egyszersmind Arad megye*

beGurahoncz helységet kapták királyi adományban, „gurah on-

czi" elnév viselési joggal. Nemes levelök 182 i-ben Arad vármegye*

') Adami, Seuta gentil. tomo X.

») 1836. évi 47. törv. ez.

*) Adami, Scuía gentil. tomo X.
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ben kihirdettetett. 3
) Nevezett Károly táblabíró ét pesti vál polgár

meghalt Esztergomban 1844. aug. 5én kora 75 évében.

A család egyik tagja József szül szül. 1803. mart. 12-én, kirá-

lyi asztalnok, jog és bölcsészeti tudor. 1848. eltt a xsu kir udvari

kanczelláriánál titkár, 1860. eltt a bécsi cs. kir. semmisíti legfbb

törvényszéknél udv. tanácsos, 3854-ben jul. 27-én ausztriai báróságra

emeltetett. Neje báró Dietrich zu Landsee Jozefina, kitl gyermekei 1.

Ottó szül. 1835. aug. 29-én, cs, kir hadnagy, és 2, Anna szül.

1848, maj. 304n.

Az idsb, nemesi ág birja a gurahonozi birtokot. A báróságkor

nyert ezímer következ : a paizs kék vörössel rézsútosan osztott ud-

vart mutat, melyben arany kaptár látszik., körülötte hét méh röpkéd.

A paizs fölött bárói korona, és azon bárom koronás sisak áll, a jobb ol-

dalin három strucztoU leng, kefc kék között egy arany ; a középs sisak

koronáján vörös ruhás kar könyököl, kivont kardot tartvaj a balol

dalin szintén három strucztoll leng. két vörös között egy arany. Foaz-

ladék jobbról aranykék, balról vörös arany. Telamonok két oldalarái

oroszlánok arabesk talapzaton állók, melyen a „F ideit tatet; jel-

szó olvasható.

Remenltis csaliul. Remenius Dánielnek neje Groezky

Julianna volt.

Heinétt yi eaal&& Temes vármegye nemessége sorában em-

lítetik Fényes Geographiájában. Elbbi neve valószínleg Hoff-

m a n n volt.

Reinenylk cmIJmI (Karatnal) Erdélyben Fels-Fejér me-

gyében birtokos, hol Károly szolgabíró volt l&48-ban.

Ily nev család Gömör vármegye nemes esaUdai dórában talál-

ható. *) Remenik család 1807-ben Békés megyében is kihirdetteté ne-

mességét

Hemeulczky csnl&d. (Máskép Remeniky.) Trencsin vár-

megye nemesi lajstromai szerint 1661-ben Remeniozky Mátyás mint

nemesi joggal él Trenosin sz. kir. városban lakott. Említetik az 1688.

évi nemesi lajstromban ; utóbb nyoma veszett. 2
)

Remete? c«alád. Szatmár vármegyébe élt a XVI. század-

ban, a midn Remetey Lrinez és László Kis-Zsadánybau 1548

-

ban, st Lrinez Hódoson is birtok részére adományt nyert. 3
)

*) Bartholomaeidee C. Gömör p. 146.

Szontagh Dániel köz!*

*
9
) Szirmay. Szatraár várm. II. 142. 278,
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Renauii család. Reoaud Peren 02 1715-ben az ország-

gylésen honfiusitást nyert. ')

Rendel eftftlád. Rendel József 1791-ben II. Leopold ki-

rály által nemesítetett meg. Czímere jobbról balra rézsútosan kék és

rös udvarra osztott paizs, melynek alyján bármas zöld halmon arany

koronából kettsfarkú oroszlán emelkedik ki; els jobb lábával kivont

kardot, a ballal arany csillagot tartva. A paizs fölötti sisak koronájából

a leírthoz mindenben hasonló oroszlán emelkedik ki, kétfelöl két ki-

terjesztett fekete sasszárny között Foszladék jobbról aranyvÖrös
9
bal-

ról aránykék. 2
)

Répás család. Baranya vármegye nemes családai sorában

áll, közlök Répás Leopold az 1827, évi országgylésen követe

volt. *)

Répásj család. Szabolcs vármegyei nemes család, kitn
tagja volt a családnak Répásy Mihály, 1846-ban a m. kir. testr*

ségnél rnagyi ranggal másod rmester, 1848-ban huszár ezredes, azu-

tán magyar forradalmi tábornok. Meghalt Szegeden 1849-ben julfu*

elején.

Répásy Józsefnek nejétl Oiasz Máriától fia J á n o &>

Repetzky család. Nógrád vármegyei birtokos nemes család,

mely családi szóhagyomány szerint Horvátországból szakadt Magyar-

országba a reformatio els idszakába és e vallást fölvévén, Losonceon

telepedett meg, és itt eleinte a város által tett örökös szerzemények

egyik tényez részese volt és mint nemes családnak az nevére is írat-

tak a város által eszközlött örökös szerzemények* Nógrád megyében s£

els ismeretes törzs Repetzky I. Sá m uel volt. ki miután—a diploma

szavai szerint — nemzetségi iratai, és birtokai az elbbi háborgások

idejében elpusztitattak, I. Leopold királytól elbbi nemességében meg-

ersít ozímeres nemes levelet nyert fiai neveire is. 1684-ben a nóg-

rádi nemesi fölkelésben személyesen vett részt. *) a Rákóczy forrada-

lom alatt azonban, valószínleg egy részrl élemedett kora miatt, is

honn maradt, és 1711. eltt meghalt* *) Neje volt boldogházi Kiss

Julianna, kitl többi közt maradt fia f. Zsigmond, í 720-ban tábla-

bíró, ki 1730-ban sógorával szántói Szabó Zsigmonddal együtt Nógrád

f
) 1716. évi 18ö. törv. ca.

*) Adftmi Scutft gent'l. tomo X.

•} 1827. évi 16. törv. ez

4
) 1684. évi Nógrád megyei jegyzkÖsyv.

*) 1711. évi jegjxköay v.
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megyei Szököllo-Mucsíny helységnek, (hol a család jelenleg ifi birto-

kos) Telki és Csigaháza pusztának birtokába nádori adomány melleit

beiktatra tott. *) Ennek hitvesétl runyai Soidos Annatói gyermekei

1. Józsefit Zsigmond és leánya Barkassyné maradtak. A két

említett fiú az 1755. évi nemesi összeírásban a kétségtelen birtokos

nemesek sorába íratott. I József ntlenül, mint a Wattay nemzet*

ségnek pómási tisztje, balt meg.

II. Zsigmond feleségül vette Ajtióh Horváth Katalint, és et~

iól maradtak gyermekei , Borbála sarudi Battik Pa Iné, Anna Ha-

jós Lászlóné, Katalin és egy fiú II. Sámuel.

ÍI. Sámuel 1797. tájban házasodott, feleségül veven gy.-patai

Patay Ferencznek Török Zsuzsannától szüleiéit leányát Patay Zsu-

zsannát, ki miot alsó- 1 ind va? Bánffy leányági utód az ismeretes Bos-

s&nyiféle pernek családaí közé tartozik TL Sámuel meghalt 1827-ben

;

említett neje pedig 18ö0-ben. E házasságból származott a következ

Öt gyermek

:

1. István született 1799-ben, ntlen, él.

2. Fcrenczszül. 1801-ben; Nógrád megyének 1832-ben al-,

1839- t&l 1846-ig fszolgabirája, 1848-ban országgylési képviselje,

majd kormánybiztos a fels-dunai tábornál, utóbb Pest és Heves me-

gyék kormánybiztosa a magyar kormány alatt, mint ilyen utóbb-Komá-

rom várában a hadseregbe áll, és mint törzs tiszt szolgált a kapitula-

tióig. A forradalom után si birtokából Mucsinybót Heves megyébe

Keoskre lette át lakását. Nejétl kis- és utas-terenyei Ternyey Esz-

tertl kit 1826-ban vett nül, a táblázaton látható gyermekei vannak.

Ezek közül Mária férjnél volt mínaji Bornemisza Lajosnál, meghalt

magtalanul.;

3. József született 1809-ben, nül vette 1848-ban Szakái

A uáliát, ktft! fiai F e r e n c z és A n d o r.

4 Sá m u el, meghalt 1841 ben ; nejétl Plachy Johannától egy

fia 1 8 1 v á n kiskorában elhalt.

5. T e r é z i a, miat hajadon halt meg 1862-fcen.

A csaiádfá következ

:

') Sz. benedeki Convent capsa H. fasc. 4. aro 6.
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I. Sámuel 1684.

mh. 1711. eltt
(boldogházi Kiss Júlia)

I. Zsigmond tbiró

1720-1790.
(Ványai Soldöe Anna)

I. József II. Zsigmond N\
1755 1755, (Barkaasy)

ntlen f (Ajtich Horváth Kata)

é I

II. Sámuel

t 1827.

(Patay Zsuzsa f 1850)

Bora Anna Kata
(sarudi Battík (Hajós Láezló) f

Pál)

—A.
József "Ferencz .

•c 1799. sz. 1801.

kormánybiztos
(Ternyey Eszter;

II. József
82. 1809.

Mucsinyean
(Szakái Amália)

Ferencz Andor

III. Sámuel
t 1841.

István

t

Teréz

f 1862.

Szilárd Mária f
(Bornemisza Lajos)

Amália Fal
szül. 1845.

A család czímere a paizs kék udvarában koronán könyökl kar

kivont karddal, ugyan az a paízs fölötti sisak koronáján is.

Kepka csaliul, (vagy Répa) Trencsin vármegye nemesi

lajstromában találjuk, nevezetesen 1646-ban Dubniczon és Drskóezon

lakozott. Késbb nyoma veszett ; — lehet, hogy azonos a Hephanides

családdal

Resko isalká. Zemplin vármegyei czimerlevéles nemes csa-

lád. *)

Kés ISnsel <»$«l4d. Pozsony, Nyitra megyei nemes család,

honnan egyéb megyékbe, nevezetesen Komárom és Pest megyébe is

elszármazott. Nemességet Rudolf királytól nyerte 1574— 1604. id-
közben, vagy legalább egy tanuvallatás után annyi bizonyos, *) hogy

*) Szirraay C. Zempiin uot. top. 116.
2
) A családnak egyik, alább említend jeles tagja II. Sándor, a híres

törvénytudós> családja nevének s eredetének nyomozása közben több jegyzést

hagyott maga után, melyek azEiuel névnek régiebb oklevelekben is elfordu-

lásáról tanúskodnak, a nélkül, hogy a család eredetére és nevének származására

eldönt adatokat nyújthatnának. így Jensul -- Jen s öl 1278-ban mint
nagyszombati biró említetik. Fejér Cod. dipl tomo V. vol . 2. p. 475. - J e n s 1 i n

keresztnév elibrdul 1351-ben Pozsony megyei birtokosok közt. Fejér Cod. dipl.
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Rudolf király uralkodása idejében már a család a nemesek sorá-

ban állt

A osalád els kétségtelen sei közül a XVil. század közepén él-

tek Résö Ensel Mózses és Gáspár, tán egy testvér atyafiak, az

utóbbinak csak Péter fiától nemzett György nev unokájáig ismer-

jük ivadékát.

Mózses Pozsony megyében a vajkai szék esküdtje volt 1640-

ben, ennek fia Márton szintén Vajkán-l&kogott s két fiúnak atyjává

lón, úgymint Jánosnak, ki Vaj kán maradt, és í. M i h á 1 y n a k, ki

1647. táján szül. 1686. táján Nyitra megyében M.-Sookrátelepedett, és

1715. Nyitra megye eltt Ensel alias R é s e néven nemességét iga-

zolta, többi közt azt is, bogy elei már Rudolf király alatt nemesek vol-

tak. Meghalt 1729. évben korának mintegy 82. évében. Hitves társa

Tóth Ilona volt, kitl öt tia, egy leánya maradt, kik mindnyájan az

egymással összefort Sók és Szeloze helységben laktak. A fiúk közül

I. György Poroszlóra házasodott, hová halála után Özvegyé gyer»

mekeivel Györgygyei, Jánossal és Mib ál ylyal együtt lete-

lepedett, ezeknek utódaik Borsod és Heves megyékben laknak.

í. Pereneznek két fia maradfc ; Péter és K, György,
amaz Modor városába telepedett, és fia György is ott lakott; II.

Györgynek szintén két fia volt György és I s t v á n, kik utódok

nélkül enyésztek el.

L Péternek feleségétl Verebes Annától három v maradt,

kik köz? István és János Sznyre telepedtek és magnélküi hal-

tak el, Feren e z pedig Tatába költözött, hol maradékai is laknak.

I. István 1698. íebr. 23-án született. Felesége Lép Erzsébet

volt, kitl három gyermeke lett, úgymint- István, Ferencz és

Rebeka ns. Kovács Jánosáé. Most emiitett Ferenosnek neje volt Ko-

vács Erzsébet, kitl gyermekei ezek, a) Ferencz szül 1754. aug.

20-án, h) Is tván szül. 176 l-ben. $ János szül. 1770. nov. 6-én,

<l) Sándor, «} E r zsebet ns. Tóth Ferenozné, f) Teréz Takács

Ferenczné, g) K a t a 1 i n thöbör-etei Nagy Györgynéj kik lS26-ban

iozac ÍX. vol. 2. p. 133- — 1340-ben elfordul mint iktató királyi ember Jakab-

nak áa J e nse l lásd Fejér Cod. dipl. tomo VII! voi. 4 p. 483. Mindezek csupán

az Ensel család névnek keresztnévnoli származását igazolhatják A R é s 6 név is,

bar arrenezve hasonló adatok kevésbbé hozhatók fel, valószínleg egykor ke-

rastnév gyanánt szerepelt Hogy pedig a Jen se 1 név egyszersmi ad család-

névvé is ión, tanúsítja az, hogy 1457-ben e néven IstvánésJáno* a vajkat

birtokosok közi említetnek, óiiii^iag a pozsonyi káptalan levéltára szererwa



Bés*. 691

fiaik neveiknek bejegyzésével is Nyitra vármegyétl nemest' Ü?rj?p:í*

ványt nyertek.

II. M i b á 1 y Pozsony megyei Deáki helységbl házasodott, nül

vévén onnan Jósa Györgynek leányát Erzsébetet, és ettl szüle*

tett gyermekeivel András, Mihály, János, Ferencz, István és Bene-

dekkel Nyitra vármegye nemesei sorába iktattatott Nevezett gyerme-

kei közül I a t v á n niagoéikül balt meg, Mihálynak és János-

nak osak egy egy leánya maradtak. Peren oz Pest megyébe Aj>or-

kára ment lakúi, fiai voltakM ihály, Ferencz, István és János,

János nemzette Mihályt, ki Farkasdon lakott, és maradtak Já«

nsé? István nev fiai.

Benedek (II. Mihálynak Jósa Erzaétl fia) született 1732.

april. \ 7-én, lakott Sókon, és Szelczérl hitvestársú! vette Mészáros

Juditot, kitl következ hat gyermeke született

:

a) I. S á n d o r szül. 1757. május 29-én.

b) G á 8 p á r.

c) M i h á 1 y.

d) János.
e) la t v á n, elhalt ntlen korában.

f) Lidi a, Császár Mihályné.

E hat testvérek közül I. Sándor, Gáspár, Mihály és Já-

nos, fiaik beiktatásával együtt 1824-ben sept. 9-ifc napján kaptak

Nyitra vármegyétl nemesi bizonyítványt. Ezek közül

I. Sándor Farksadról nsült, feleségül vévén nemes Polgár

Jánosnak Sörös Katalintól született leányát Polgár Erzsébetet, kiti

négy fia és három leáoya születtek, úgymint :1. Erzsébet, l-.il 826,

január 31-én meghalt, Fülöp Istvánné, 2. II. Sándor, kirl alább, 3.

Terézia Fülöp Andrásáé, 4. P á 1, 5. J ó z s e f és 6. J u l i » n n a.

A családnak egyik legkitnbb tagja, és a magyar törvénytárban

jártasságáról országosan ismert hír férfiú volt fi. Sándor, született

Nyitra megyében T -Sónkon 1787. ootob. 25-én. Iskolázását Révkomá-

romban kezdve, Losonozon, Pozsonyban folytatta és Debreozeoben vé-

gezte, hol 1807-ben már a harmadéves papje leitek közé jutott. 1809-

ben borosjeni Tisza Lászlónak Lajos fia mellett volt nevel; 1810-

ben ismét pályáját, folytatta, és noha szülei a papi pályán szerették

volna t látni, az ügyvédi pályára készült, 131 l-ben sszel az-ország-

gylés alatt gyakornokoskodott, 1812-ben Szeghalmon tanítóskodott,

onnan báró Wenkeheim József nemesi fölkelést ezredes mellett alhad-

nagy! ranggal segéd lett, 1815. april. Í9-én kir. táblai jegyznek es»
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küdt fel, és 1816. mart. 11-én ügyrédi vizsgálatot tévén, mint ügyvéd

állandóan Pestre telepedett. 1821-ben mart. 14-én vette nral Sörös

Rachelt , kitl alább megnevezend négy gyermeke születtett; ezt

1831. július 12-én veszítvén e), 1832. maj. 19-én feleség! vette Pá-

kozdy Zsuzsannát, kitl alább megnevezend Öt gyermeke született.

Ré*6-Ensel Sándor egyike volt Pest kitnbb s jelesebb kir. táblai

ügyvédeinek, és mint a törvény tudományban mélyen jártas, Pest me-

gye gylésein és törvényszékein is szerepelt, s majd minden kiküldtt-

ségben részt vett ; mint szónok, fleg a sérelmi ügyekben tnt fi.

Mint buzgó protestáns 1848. jan. 2-án egyházi algonduokká választa-

tott; a pesti takarékpénztárnak szintén tevékeny választmányi tagja,

a forradalom alatt pedig az éjjeli biztonsági ülések elnöke volt. Ezek

mellett mellékesen a tudományosság terén is búvárkodott *) és több

értekezést is adott ki 3
) 1859-ben a protestáns vallási pátens el nem

fogadása mellett barczolván, mint egyházi tanácsos, ezért bírósági

vizsgálat alá vonatott. Nemességét Pest megyében 1826. april. l-én

Komárom megyében pedig, hol a család birtokos volt, 1828. jun. 2-án

hirdetteté ki. Meghalt 1860. maj. 29-én. Els nejétl gyermekei: 1.

Elek szüL 1822. febr 15-én orvos, 2. Kálmán ügyvéd, szül. 1823.

octob. 27-én, neje Danielis Hortensia 3. Gyula ügyvéd szül. 1829.

maj. 15-én. 4 Amália szül. 1831. jui. 4-én Lázár Sándorné Nyitra

megyében Második nejétl gyermekei 1. Sándor, szül. 1833. febf.

1-én, n. ügyvéd és kir táblai fogalmazó, a „M agy* r helynevek
magyarázója" czim sok fáradsággal járó munkának és egyéb a

lapokban megjelent történeti czikkeknek szorgalmas írója. 2. Linka
szül. 1834. apríi. 8-án Bakos Ambrusné N.-Krösön, 3. Irma (meg

halt), 4. József szül. 1842. nov. 8-án, jogtanuló és 5. lika,

A családfa kvetkez

:

*) Lásd nekrológjait a Pesti Napló 1860. jun. 2-ki 128-3093. sz. és Tör-

vényszéki Csarnok 1860. jun. 5-iki 43. számiban.

*) Kiadott értekezései ezek : 1) Béla király névtelen jegyzjérl a Tudom.

Gyjt. 1832. évi 9. és 10. fz. 2) Szanszkrit nyelv ismeretérl a Tudománytár

1837. évi kötetében 227—200. lap. - 3) Az adóról Jelenkor 1845. évi 31. sz. —
4) Az idegenekrl Jelenkor 1846. évi 385>> sz. — 5) Károlyi családról Magyar

Sajtó 1856. évi 138. sz. tározájában. — 6) Erdsi János protest. vallásáról a Prot.

egyházilap 1859. évi folyamában.
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Résó Ensei N.

Mócses
vajkaszéki esküdt

1640.
p «

'

—^- p
i

• Márton
Vajkán iak.

János
Vajtoan

1. Mihály
«z. 1647. f 1729
Uk. M.-Sóok.
(Tóth Ilona)

11. Mihály
(Jóia

fjízse)

I _

Ferencz 1 Péter

^ Verebes

I. István

sz. lb'98.

I. György Erzse

Poroszlón (Fülöp flfih.)'

Anrm) Tardoskeddeu

Péter II. György
Modorban

György
Modorban

i '
*•

i

György látván

t ' t

(Lép Erzse) ^^~ j^o* Mihály

István Ferencz Rebeka
(Kovács Erzse) (Kovács János)

István

Szönyön
t

János
SzÖnyön

t

Ferencz
Tatában

Ferencz István .János Sándor
sz. 1754- sz. 1761. sz. 1770.

£rz*e Teréz K*t»
(Tóth (Takncs (Nagy

Ferenez) Ferencz) György)

111. Mihály János Ferencz

c_ (Haranesik (Zimro Katát) Aporksn

£ Kata f) (Feketg SártQ

í
Mihály Ferencz István János

Mihályi

Fifkasdon

Isíván Benedek
(Fülöp Bor* t) **. 1732,

lak. Sookon
1 (Mészáros Judit)

János l«tv*n

I. »Sándor Gáspár Mihály János István Lidii

sz.1757. t (Császár Mihály)
(Polgár Erzse^

II. Sándor
sz. 1767. + 1860.

Pesten ügyvéd
(1. Sörös Rákbel

2. Pákozdy Zsuzsi)

Pál József István Erzse
(FüIöd
István)

Teréz lulianna

(BWöp
András)

n
1-tól Elek Kálmán Gyula Amália 2tó) Sándor Link*. Irma Józszef gs

szül. 1822. sz. 1823. sz.1829. sz. 1831. szül. 1833. sz. 1834- + sz.J«42. »

orvos ügyvéd ügyvéd (Lázár ügy ved (Bakos
(Danielisz

Hortenaia)
Sándor) Ambrus)
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Meg kell még említenünk Ensel Jánost, ki soprony megyei

volt, és 1658-bfto Wittnyédi István költségén Witiebergában ta-

núit, 1
) ott 1 661 ben nyilvánosan védett értekezését), ,Disputatío theo-

logioa de eleotione et reprobatione* 1 ki is nyomatta. *)

A Rés-Ensel család czímere a patzsban két szemközt álló

oroszlán, els lábaikkal egy jobbra hullámzó zászlót tartanak, a bal*

oldali oroszlány feje fölött csillag ragyog A paizst szokásos nemesi

korona fódi. Többi részletei ismeretlenek

Responde család. A Treiíesin megyei nemesi lajstromok

szerint 1688-ban AIso-Drskóozon székelt ily nev család. 3
)

Rétey család. A XVII. században élt Rétey Zsófia jékei

Buly Ferenczné, ki 1660-ban Nádasdy Ferenezczel egyességre lépett

Füzér, Pálbáza stb. birtokok iránt. 4
) Ugyan ez idtájban élt Rétey

Judit Tomallyay Mártonná.
1708-ban Rétey János kuruoz ezredes volt Ennek erimere

pecsét rajza szerint a paizs udvarában egy kerék, a paizs fölötti sisak

koronájából magyar vitéz emelkedik ki, jobb kezével bárdot tartva. *)

Réth&zy e«alád. Kihalt család, melybl Rétházy Fái 1488*

ban Mátyás király követe volt Ródus szigetébe a Jánosi vitézrend

nagymesteréhez. •}

Stellay esalád. Máramaros, Zemplin ') vármegyei nemes csa-

lád, st Erdélyben Kolos megyében is található, hol Dódrádon birtokos

Réthy József, Hunyad megyében pedig Ludesden birtokos Réthi

Károíyné, szüi. Keser Anna.

Rettegi család. (Kis-budaki). Erdélynek egy régi család*.

si fészke Bels Szolnok vármegye, abban fekszik Retteg helység,

melyrl nevét vette ; innen származott át Doboka vármegyébe, mely*

ben Kis-Budak fekszik, a család elnevét adó si birtokhely. A XIV.

századi els felében élt R e 1 1 e g i (de Retheg) Bálint, A XV. század

elején élt Rettegi I. István, ennek üa volt I. László, kinek hitves

társa váradi és farnosi Veress Anna, ez 146!*ben testvérévei Veress

Benedekkel törvénykezik örökségi része miatt, melyre nézve szent-

*) Barthoiomaeides Memória Ungarorum 155. és Klein I. 70.

') Meg van a Nemzeti Múzeumban.

*) Ssontagh Dán. közi.

*) Cat&logus Manusoriptorum Musaei l. 363.

*) Eredeti levél szerint.

«) Budai Far. Húrt. Lex.lH. 1«2.

') Szirmay C. Zemplin not. top. 116.
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gvBrgyi Ferencz vajda parancsa folytán a koloamonoatori convent te-

szen UDuvallatást. *) Ez oklevél igazolja, hogy a család régiebb neve

is Rettegi volt ') I. Lászlónak két fí* maradt, II. István, ki nótáz-

tátott és 1. 8 á m u e 1, ennek fia I. M i h á 1 y, oejétól üjlaky Kriszti-

nától nemzé I Mátét, ki szamos-ujvári várnagy volt, bírta P.-

S z 6 e 8 helységet, és innen magát Szcsinek is irta eképen, „R e t h e g i

S z e 6 o s," s megfordítva is* de eltte a S z 6 o a nevet egyik sem hasz-

nálta, söt utánna is csak I. M i k ló s néha használta e nevet. M át é,

mint Békés híve 1575-ben nótáztátott 8
) Pe r e n ez és J ó z se f fiaival

együtt és ekkor elveszték Retteg© t. Nejétl Sulyok Judittól há-

rom gyermeke maradt : I. J in o s, I. J ó z se f és I. Ferenoz. A két

utóbbi atyjával nótáztatván, Itagyományilag Magyarországba Sáros

megyébe vonultak.

I. Ján os, elbb állítólag pozsonyi kanonok, utóbb a reformatio

hive, s Báthori Gábornak, utóbb Bethlen Gábornak is udvari papja *)

ez utóbbitól nyerte adományban B ervét. Két fia maradt, úgymint:

II, János, és III. István, amaz két leányában és fiában II Sá-

muelban, ki 1645-ben gyámság alatt volt, es utóbb állítólag török

földön csatában esett el, bevégzé ágazatát.

ül. István 1620-ban született, már 1653-ban Bels-Szolnok

vármegye alispánja, 1655-ber fbírája volt, egyik buzgó híve Rákóczy

Györgynek, ki alatt mint a hajdúságnál tiszt, vett részt a szerencsét-

len lengyel expeditióban, innen Bukarestbe hányatott, honnan levele-

zést folytatott Rettegen lakó nejével Almádi Katával ; Bukarestben halt

meg 1660. táján, mert neje ekkor már özvegynek iratik, s gyermekei-

vel együtt Kis-Budakon lakott Ekkor elveszték már Retteget, III.

István lévén_az utolsó, ki még ott lakott. Két fia maradt ; II. M i-

hály és IV. István.

II. Mihály 1703— 1711-ben Doboka vármegye alsó kerületé-

ben alispán. s
) Nejétl Dragovith Horváth Annától csak leánya Krisz*

tina maradt, elbb Szilágyiné, utóbb Szarvadyné.

') Hiteles okmány * családnál.
f
) Kváry, Erdély nev. cs. 216. lapján írja, hogy régebbennevök „Szöcs."

— Itt az alábbiakból láthatni, hogy csak I. M á té használta e nevet, s néha I.

Miklós, különben az sök is „Rettegi' 1 nevet viseltek. Kóváry táblázatán még
más egy pár tévedés is van.

*) Bethlen Farkasnál II. 322. nevét nem találjuk.

*) Bojthi Gáspár Engelnél 319. 371.

*) Hodor, Doboka vármegye 488. lap.
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IV. István 1672—1675-ben Doboka vármegye alispánja- !
)

1676. (sept. 29-én) kir. hivatalos a fejérvári országgylésre. ') Lakott

Kis-Budakon, s vette fel a „k is-budaki" elnevet elször, utóbb

Tkölyvei kibujdosott s ott halt el, Nejétl Csegezi .Judittól két fia I.

M i k 1 ó s és I. György és három megnevezetlen leánya maradt. A
két fiú közül I. Miklós Kis-Budakon takott : ez használta még néha

a Szcsy nevet. Nejétl Diószeghy Évától osak két leány gyermeke

maradt, mint a táblán láthatjuk.

I. György szül. 1684. Doboka vármegyéuek 1710— 11-ig és

1715—18. alispánja ) a f.-kerületben. Lakott M.-Köblösön* Felesége

volt, kitl gyermekei V. Is tv á n, í. Zsigmond, Krisztina Pa-

takyné , és II. György maradtak. Ezek köz! I. Zsig-
mond, ki magát KÍ3-BudakróI és Rettegrl írta, a fkormányszéki; él

szolgált 1771-ben. Meghalt magnélkül. A másik két testvér két külön

ágat alapított, lássuk elbb V e I s t v á n, azután II. G y ö r g y ágát.

V. litván ága.

V. István Doboka vármegyének 1745-tl fjegyzje, 1755-tl

1759-ig alispánja volt. *) Nejétl Somay Sárától (ki 1779-ben már

özvegy) két fia VI. István és II. Ferencz és két leánya : G r i-

selda Bydeskuty Istvánná (1801-ben özve^yj és Anna Kabos Mi-

hályné maradt. II. Ferencz magnélkül halt meg.

VI. István kétszer házasodott, els neje nagysombori Sombory

Klára, a másod. Décsei Borbára volt. Az elstl három leánya ; T e r é z

váradi Veres Samuné, Klára Mohai Farkasne, Sára dézsi Majthé-

nyi Istvánné ; a második házasságból lettek Erzsébet Tóth Pálnó,

Róza Orbók Elekné, és I. S á n d o r.

I. S á n d o r, Doboka vármegyének 1835—48, és 1849—50-ig
kir. pénztárnoka volt Meghalt 1860. ootob. 7-én. Nejétl Szentmáriay

Juliannától következ négy gyermeke maradt :

MI. Sándor.
2 VII. István, Doboka vármegyének 1847-48-ban szolgabi-

rája. Nejétl Keozeli Ágnestl gyermekei «) L Albert, h) III. Sán-

d o r, c) B la u k a született 1856-ban.

3. III. Zsigmond 1848—49-ben honvéd százados volt. Nejé-

tl Sombory Karolinától gyermekei .András és Julianna.

4. III. F e r e n o z, meghalt magnélkül.

*) Hodor, Dobolta várm. 437. 1.

*) A regafis a család iratai közt
*) Hodor, Dob^ka várm. 438. 1.

*; Ugyan ott 43. 465. i*p.
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11. György ága.

II. György szül. 17 18-ban. Doboka vármegyének elbb penz-

tárnoka, utóbb 1768— 1771-ig alispánja volt. ') Kétszer usüU, els

hitvese Aczél Saloraé, a második Kandó Mária volt. Az elstl szület-

tek II. Zsigmond, ki az 1790— 91. évi erdélyi országgylésen Ko«

los vármegye követe volt. Utóbb Bihar vármegyében lakott, *) és ott

halt meg magnóikul ; Balomé Simon Györgyné, második nejétl

gyermekei : II. M i h á l y, II. Miklós, Hedvig Viski Sámuel né, és

Kata Décsei Zsigmondné.

II. Miklós 1819-ben az Erdély és Magyarország között Mára-

maros fell határt járó választmánynak Erdély részérl egyik tagja,

Doboka megyében a felkel nemes sereg pénztárnoka, ugyan ott ti-

zedtárnk 1828— 1832-ig, utóbb derékszéki ülnök s a dézsi ref. egyh.

kerület egyik gondnoka ; st, patriarchálisJellem. Meghalt M.-Köblö-

sön 1851-ben kora 81. évében. Hitves társától Ladányi Zsuzsannától

következ négy gyermeke maradt

:

1. II. József, kinek Draveczky Karolinától gyermekei

Vilma és Griselda.
2. IV. György Császár huszár ezredbeli kapitány, 1848.

eltt nyugalmazva,

3. III. Sámuel Doboka vármegye jegyzje 1841. eltt,

utóbb derékszéki ülnök, 1848—4$-ben fszolgabíró. Lakik M.-

Köblösön, kinek atyjáról maradt kézirati gyjteményébl merít*

vék nemzékrendi adataink.

4. III. János 1848—49-ben honvéd zászlós.

III. Mihály Kolos vármegyének elbb szolgabirája ; 1809. kö-

rül alispánja, ulóbb ffcbirája, 1810-ben országgylési követe. Kolos-

megyében lakott állandóan. Meghalt 1826-ban Neje Jánosy Erzsébet

volt, kitl következ négy fia maradt, úgymint

:

1. IV* Mihály Kolos megyének elbb szol gabírája, utóbb 1827

köri tizedtárnoka, végre alispánja, az 1846 évi kolosvári országgy-

lésre, valamint az 1848. évi erdélyi, ugy azon évi pesti országgylésre

is királyi hivatalos. Nejétl nagyváradi Veres Judittól fia Imre, kinek

neje Lakatos Etelka. «

2. III. Miklós Kolos megyének elbb szoigabirája. 1848-ban

*) Hodor Dobok* várm. 440.- 1.

•) Bihar megyében a család Rettegi I. György nejének Dobay Klárának

anyja jogán birtokos, e Klárának Tarsoly Judü, Doba^ Péterné volfr az anyja.
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számvevje, utóbb derékszéki ülnöke. Els neje Pápay Zsuzsanna, a

második báró Kemény Mária, ez utóbbitól gyermekei IV. Miklós és

Mária.
3, III. György, kinek neje Kabo? Róza.

4. II. László elbb Doboka vármegyei szolgabíró, azután Ko-

los megyében szolgabíró, utóbb kir. pénztárnok, 1848—49-ben alispán.

ElsÓ neje Czike Róza, a második Sombory *) Klára. Az rlstól leá-

nya Róza Kozntáné, meghalt 1855-ben,/a másodiktól fiai: Kál-

w á n, G y u 1 a, és B é I a.

A család származási fája következ

:

L tábla.

I. István 1420.

t. László 146f

.

(váradi V^res Anna)

l Sámuel II. István

1526. nótáztatott

1. Mihály
(Újlaki Krisztina)

Máté 1575. nótázt.

(Sulyok Judit)

I. János 1612 I. József l. Ferenoz
udvari pap

n«A , .„_,.

11. János III. István

(Esztergáros Kata) szül. 1620,

f 1657.
II. Samu Kata Bora b.-azolnoki fóbiró
1845. (AlmádyKata)

II. Mihály
~~

IV. István '

1703-1711. 1710-1711.
dobokai alisp. dobokai alisp.

(Dragovifch Horváth Anna) (Czegezi Judit)

g Wk p Bora Krisztina Anna Judit
¥ m g- (id. Buda (Bibiczey) (Nagy (Danczkay)

£ Q <~> László) Gábor)M " .

2 E* v * István I. Zsigmond Krisztina II. Gyögy
5 | «§• 1755.-59. 1771. (Patakyné) sz. 1718. 1 1786.

|3-
w v^ Dob. alisp. (Naprádi dobozai alispán

£ (Somay Sára) Teréz) (1. Aozél Salome

Túrták. ^.^a^ittri.)
t

Folyt, a HL táblán.

) Nem a nagysombori Sombory családból.
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II tábla.

r—

-

VI. István

Í.I. a, s. Sombo/y Klára
2 Déesey Bora)

Y. István, hiaz t. tabuin.

17ÖÖ 59.

dobokai alispáli

(Somay Sára)

IL Ferencz

t
Gríaelda Anna

(Bydeckuty István) <Kabos Mihály)

I-tó! Teréz Klára Sára
(v. Veress (Mohay (dézai

Samu) Farkas) Majtiiényi

litván)

2~ tói I. Sándor
dobokai fópénzt.

1835-48.
(Szentmáriay
JnÜanna)

Krzse
(Tóth
PAi)

RÓTA
(Orbók
Eifik)

r-
Ií. Sándor VII. István

(dobokai
szbiró 1847—48.
(Keczely Ágnes)

r
— - •

Albert III* Sándor Blanka
az. 1&56.

Ili. Zsigmond HL Ferencz
honvéd százados t

1848-49.
(Sombory Karoiin)

András Julianna

IIL t á b l a.

I. György, ki <s» l táblán.

«*. ím 1 1780.
debokái alispán

vl. Ászéi Salome
2. Kandó Mária)

l-ti II Zsigmond
koiosi fószbir

és kSvet
Biharban lakott

(Jakab Franciska)

Saíctne 2-tói II. Miklós
(Simon dobokai fpénzt
György) -M8Ö5,

(Ladányi Zsuzsi)

Hedvig Kata
(Viski (Déesei
Sámuel) Zsigm.)

Il.Józseí IV. György
(Braveezki ayugalm*

kapit.Karolina )

Vilma Gizella

IIL Samu
dobok ai

fostbíró

184a

"~~i

HL Mihály
koiosi

alisp. 180$.
(Jánosi

Brzss)

ÜL János
honvéd

nrfcnf.mrn i | fii r~*
Jty

IV. Mihály
Kolosi alispán

1827.
(v. Veress Judit)

ím re
(Lakatos Etelka)

III Mlkids III. György
koiosi törvsz. iáin. (Eabos
(I. Papay Zsuzsa Róza)

£ b. Kemény Mária)

2-tdUV 'Miklós m&T*

II. László
koiosi átisjp.

1848.
<l. Csike Rfe&
% Sombory

Klára)

1-íi Eóaa
f!855.
(Kozma)

2-iói Kálmán Gyula

44

Bébe.
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A múlt század végén a nemesi vizsgálatok alkalmával egy ha-

mis feladás folytán II; Gr y 8 r g y. II. F e r e n c z és VI. I s t v án is

a kétséges nemesek jegyzékébe íratván, kénytelenek voltak nemes*

ségöket hitelesen bebizony !
tani a fkormányszék eltt, mely meg-

történvén, eredeti és kiváltságos nemesi

állapotukban a királyi kanczeliária által

is 1786. évi jun. 19-én kelt leirat folytán

megersítettek. Á család ekkor a hamis

feladó ellen fordult, hogy azt megpercl*

hesse, ennek folytán 1799. július 17-én

5569. sz alatt azon rendelvény kelt, mely

a királyi ügyigazgatónak meghagyá,
hogy a feladót maga elé hívatván, megdorgálja és errl a család tu-

dósítassék.

A család czímere, melyet hagyományilag I. Sámuel nyert, a

paizs kék udvarában zöld téren álló pánczélos és sisakos vitéz, ki meg-
csonkított jobbjával vörös zászlót szorít magához, baljával pedig kivont

kardot tart. A paizs fölötti sisak koronáján pánczélos kar könyököl

kivont kardot tartva » az itt látható metszvény a ozíraerben magyar

vitézt mutat, úgy }
mint azt a múlt században a család több tagja pe-

csétében használá.

Revay család. (Szklabinai ég blatniczai báró, trebosztói s

bisztricskai nemes,) Egyike magyarország 1egrégiebb nemzetségeinek.

Legels ismeretes se bizonyos Jákó vagy Jakab volt, ki Bél Mátyás

szerint J
) 1163-ban élt; ezen Jakabtól a XVf. század elején élt és táb-

lánkon I-snelt jelölt Lászlóig a család némelyek szerint ki-

lenéz, %
) mások szerint 3

) tizenkét nemzedéken jött le ; ellenben a csa-

ládtól nyert s mint látszik, hitelességre törekv szorgalommal szer-

kesztett táblázaton csak öt nemzedéket olvasunk Jakab és I. László
között, mi az elbbi tévedéseket annál inkább megdönteni látszik,

mert a chronologiai számítást is kiállja. Nevezett J a k a b, a Révay cs.

gyöke, a családfán „Comes Jacobus Merk seu Jaco Merk de ify*a"-nak ira-

tik, és életkora a XIII. század elejére, tehát 1200— 1230-ra esik ; nevét

*) Bel Matk. Notitia nova Hung. U. 311.

a
) Bel. Karoly András Sehwandtner Seri)>tores Rerura Hung. íí. a Kévay

Péter Conunentariusai elé irt élbeszédben.

8
) Bel M. Notitia nova II. 311.
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a szerémségben fekv Rév a váráról *) vette; ezen Jakabtól vagy fiá-

tól Merktöl (Márkus) a leszármazást egy, II. Lajos királynak 1519-

ben keit adománylevele is ízrl ízre hozza le egész a XVI. szá-

zad els felében élt Révay I. István és I. Ferenoz testvére-

kig ; mégis, mivel a mohácsi vesz korában az si fészkébl kiboiy-

gatott és az ország fels részébe telepedett nemzetség régiebb ok-

levelei nagyobb részét az akkori viszontagságok folytán elveszte, a

esalád genealógiájának irói *) többnyire a mohácsi vészt megelz
nemzedéksort elhagyva, a Révayak ízrl ízre kimutató nemzedék*

rendét csak ott kezdek, hol a jeles család már történetileg ismere-

tes férfiakat tüntetett föl Csak Bél Mátyás, ki a múlt század els

felében írta nagyszeni történeti munkáit, Turócz vármegyének leírá-

sában *) adta ki a Révay-ak nemzékaorát a többször említett és sze-

rinte 1163-ban élt Jakabtól kezdve: mi ezt, mely a családfa ujabban

szerkesztett nemzékrendével egészen meg nem egyezik, mellzvén,

lássuk a Révay-ak régiebb nemzékrendét a mohácsi vészig úgy, mint

azt a jeles nemzetségtl kinyernem szerencsém voit, s a mely itt kö-

vetkezik :

1
) Most Szerem megyében csak Rivioza helyeéget találunk.

2
) Lásd Lehoczky Stemmat 11. 311. Bel Karoly-Andra* pedig Sehwandt-

nern&l Scriptores Rerum Hurtg. Wiennae 1748. tomo il. 147. iapoa o tárgyra vo-

natkozólag igy ír: „Ipgum antequam Comraentarinm uTeramus, tanevein ilíusirie-

simae llevaiorum donius narrationem praemittere piacúit : non tamen plenam

expectes, neque Authorem nobilissimae hujus famíliáé rerjuiras, Leetor bene-

vole ; temporum enim injuria factum jest, ut etindem ig no rare d e b e a*

mui. ld conctat , jam ante qninqne saecula gentem bánéin
Syrmio, ubi etiam ars: Rév* e et, f lo ru iss e. Q,uamvia caeteram,

dnodeeim quoque illas hujus donms llluatres generatienes, quae funestissimam

ad Mohaczíum cladem antecessere, praeterire cogimur.

8
) Notitia Hungáriáé novae historico geographica. Viennae 1738. fol. tomo

II. pag. 340.

44*



I. tábla.

Jakab ComeJ
Merk de Rév*
1200. körül

(Margit de Becha)

Mihály

Jakab
de Merk

Márk
1297.

Tamás
sfe Merk

—

;

Merk
Ccmes

de R vva
1238.

N. N. Fábián
(Paseha (Scetha de Ryva
de Qars} András) I

László 1346.

Péter Simon

Miklós András
1297.

Gergelv
b&nus de
Baidyan
1280.

N. Tamás Ccme3
(De«y de Ryv»
Illés) nobilis de Svrnaio

Í290.

Miklós Domokos Sándor

* t

ístván Gergely Miklós
1344.

Pál

I

Mihály Márton
9£. ferenczes barát f

Újlakon 1330.

HJuko Eíias

de Kova,

1302.

Miklós

i

I

Tamás

Balos

Domokos
eleseit

1330.

.Thoak
mester

I

András N. Miklós
(Szentpétery magiaí. de Ré^&

János) J 361.

Neska Mái v is Jakab 1361.

1368. iClara de
(Jakabné) Arpataíon)

Mihály
t

Domokos
1410.

_J

r

Bálint 1510.

Mihály
1410>

«A>

(Mátyá*
de Caobiftth)

N.
'János

de Meudzenth.)

Kata 1415.

{férje Kristóf várallyai

várnagy, fia nempti
sz iakabi Puchel

ülrikank)

László
1430.

~~t

Gábor I. László Ágnes
aranyányi ReVay (Pozdancki

1495. Miliály)

(Esztkeleky Anna)

FolyU a II. táblán.
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Ezen I. táblázat Eemzékrendéft&k némi támogatására a családi

levéltárból közlött okleveles kivonatok következ adatokat szolgál-

tatnak :

2238-ban a titulf káptalan eíStt Fasöhá-nak (de villa öurs) a
Flórián bevallja Árnud comesnek és testvérének Boa»nak az ouraí

földnek felét báróin márkáért, (et In vmo ferione) atya&ainak ia kds»

megegyezésével, ezen atyafiaknak neveik Me?k, Petur Fábiánnak

6a, Apa Scetta András fía.

1 254-ben a bácsi káptalan eltt egyesség köttetett Özvegy Beeha,

.és rokona Merk között, Réva földbi zetett jegyajándok iránt.

I29tf-ban a Szent-Irén egyház kápt&l&na eltt Tamás, J&kóuak

fia (filiue comitis Jaoo Merk de Ryva) elcseréli Réva földjének *?gy ré-

szét Dyrsi földjéért rokonával Miklóssal Péternek fiával, Fábiánnak

(de Ryva) unokájával, Jacooak halála folytán, mint kitl mindketten

eredtek.

141rben Zsigmond király Révay Mihálynak beleegyezését adja

arra nézve, hogy ez vejéi Puohel Okiknak fiát Keresztélyt(Cbristia-

nus) a v&raUyai várnagyot fiául fogadta (adoptálta). •)

1496-ban a kalocsai káptalan hiteles kiadványában határjárásról

okmány kelt a Bodrogh me-

gyei Reegh, Baliach és Csc-

moklyai helységek (possessi*

ones) között Erdélyi Titályos,

aranyáni Révay László,
és Vassady Benedek részére.

Ezen most említett ara-

nyán! Révay László, kit

táblázatunkon L számmal je-

gyeztünk, noha méíf atyja is

Lásfeléaak iratik, volt a család

ujabb megalapításának esz-

közlje, s tle teljes bitelee-

seggel, okleveles bizonyságok-

kal támogathatva, származik

az öszves Révay nemzetségnek ivadéka, mint azt a következ táblá-

zatokon láthatni.

*) Nem látván ez eddigi négy rendbeli okievei eredetiét, azok történelmi

méltatáíáboz hozzá nem szólhatok.



(m Révay.

II. tábla.
I. László 1496., Hat l táblán.

(Eszteleky Anna)

f. János
1511.

elesett

1. István Magdolna
1511—1528. (Horváth
naszád, kapit. Velecz

(Sovényházy Dóra) Bálás)
a (rehositói ág

Bora Erzse II. László

f f turóozi alispán f 1592.

(1. PáJfiV Erzse
2. Tersaczky Orsolya)

Kata I. Ferenc*

f f 1553
turóczi fispán
(1. Gyulai Bora
2. Paisy Annái

Fo/y/. VI. lábián.

1-tl IMctván
sz* 1557. f 1598.

szatmári kapit.

(Dersy Margit)

Erzse i 1641.

(1. Petróezy Márton
2. Simbokréty György)
f

Zsófia Kristóf 7 Márton Krisztina

sz. 1558. sz. 1562. turóczi sz. 1573.

(Czobor i* aliapán (Ujfa-
Istv

)

f ití30. lussy
' (Eezfernázy János)

Zsófia)

to

«
N
9>

ff

Gáspár £
(Tribelly P"

Erzse) Jf

JFoty. ///. íd6l.

III. László

sz. 1000. 1 1667.

trebosztói báró
(Homonnai Dr.

Erzse)
i

W Sí SS & W;j>>
(u O >--

Ói
>-j 5 3*

íg n 2* » oa a
=~ *-» • g H* El

B < Sí ^ &

fT o * §5 f

lll. István

sz. 1602.

1 1653.

tokaji

kapitány

il. Miklós
sz. 1612.

7 1648.

kanonok

I. András
az. 1603

báró
(Koháry Kata)

11. Elek. II. Pál.

B-
Kaía-Konstant.

apácza

IV László. E Jp

fir-K

s

8<5

Fntncziska Kriszt.na

ez. 1634 sz. 1635.

h 1661.

(Sennyey
Albert)

1. Elek <5rW5iY. László
sz. 1636. § 5?jf§ «*. 1648.

(Za,y kir. tan. H 3 » (JakuasiÜi

András) (b. P*évay », g" n
Émeren.) £ « £ g

8
•0

<fe ta* fc fer.

Kata)

¥otyt. V. táblán.

P

í. Zsigmond
sz. 1649.

(I Balassa

ZsÓÍU
Amadé Erzse)

t3

~-í 2
JFWy. iV.tábtán.

V. László Ifi. Tamás I. Adalbert Judit Erzae Kata
ászt kanon. f prépost (fiszterházyj 1 Bossánvi (Borsiczkyné)

f 1741. László)

*) Lásd II. Lászlónak mind & 13 gyermekét elésorolva itt a 701. te 702, 1.
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HL tábla,
A ntQHsi dg.

I. Gáspár 1830. , JW « ií. íáM<5».

(Trybelly Erzse)

íTCrydrgr Zsuzsa Magolna í. Gábor Kristóf Zsig- 1. András II. Gáspár
(Berényi (Merev (Pottor- (Majthé
Jusztina) János) nyay Pál) nyi

Éva)

mond
t

(Piszterz

Anna)
i

Ádám Imre

t
Pál

t
Gábor
f

Pál János Zsigmond
(Meduyánszky

Zsuzsa)

IV". István II. Gábor
(Tbomka
Anna)

hnztricskai ág

(Justíi

in.m?

II. György II. Ferenoz II. Gábor

Péter

Péter Gáspár f 1744. Miklós
(Beniczky Zsuzsa) (1. Pottornyai N. (Szilvay Zsuzsa)

2. Akay Zsuzsa) r—

Dienes

Mihály Pál János Imre

Károly Vii- Gusz- Ferdinánd Fefencz

f 1863. mos táv (Lehoczky SZ. 1718.

(Sréter

Aglija)
Berta) (Dobay

Judit)

László Pál Erzse
(Baka Pál)

Zsuzsa
(Justh
Gáspár)

Ferencz
az. 1788. 1 1818.

(Justh N. f

)

Ferencz Lajos Krisztina
szül. 1744. f 1815. kör.

nógrádi fszbiró 1780.
(d raskóczi Ilgó Róza

)

Pál
sz. 17&X f 1835.

(Spfetenberg Luiza)

Károly
sz. 1816. f 1845.

(Prónay Berta)

Gusztáv
sz. 1818.

(Prónay Berta)

Hét*
(Hámos
Lajos)

István
0Z.184.

Jssef
+

'

Atilla,

sz. 1851.

Zoltán
sz. 1857.

Béla
sz. 1660.

IV. tábla.

II. Ádám Ili. Pál
megöletett 169S-

I. Zsigmond, ki á% U. láhián.

szül. 1649.'

(1. Balassa Zsófia

2 Amadé Erzse)

IV. János
(Eszterkázy

Zsófia)
"

Rozália
(Mednyáoszky

János)

,
III. Károly

(b- Minkwts
Bora-Anna)

Antal
{gr. Berényi
Antóniaj.

V.János
(Ruttkay
Teréz)

Bora Teréz

f tl844.
(gr, Csáky Lajos)
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Y. táfeU,

astsl. 1636.

ktr. tanácsos

(b. Révny Ewerea tia)

^ SS r1 53 I. Sándor Jr* rf Francziska Ernerentia Konstaatía

J||2- (Okrti- &|, (Okoli- <gr. Forgáen (b. Xajtfaé-

csányi Fai) ny!
József) QySrgy)

a. $
**&•»

csányi
Kata)

N

Lajos

t
Magdolna

(Buday látván)

Johanna
(Radvánszky László)

I!í. Boldizsár

t ím.
sepi 15.

(Sc&oszberg
Terézia)

V Elek II Károly
szerzetes (Poláutzfcy Victoria)

Ferenc*
kir kamara*
HÓI

(gr. Zichy Jozefa)

VI. Tábla*
Bihlliuai és bkttnicitti rf*.

I. Ferencz, i* a 1/. táblán.

152í. 1553. turóczi íisp,

(1. Gynlay Bora
2« í*akay Anna)

.'«>! i i i iA<i i i i i i . , . m i n i a

I. Mihály 1. Lrinc? Magdolna Ilona II. Ferencz II Jánoa
1556. báró bárd 1556. (Honion-- (Forgáoh 1556. báró fóajiónok X55€ báró
fóajtáaáUó i* aa; László) (Hojnonnai Dr. Klára) (iindvai

(Bakion-

Anna)
Br. Fer.) BánnV

Anna)

Magdolna I. Miklós IV. Ferenc*

(1. Bossányi Ján. 2. Balassa Andr.) (Pográny An. f

)

*" £S I. Péier Rat* Anna íí. Lrinc? Zsófia «»«£
1598. 1622. » (Büdy (1. Sarmasághy gvóri (Fánchy § g g 5
koronar J Mihály) Miklós kapitány György) ^— * ^
(Forgách
Mária)

l|

* rí-
ja*-.

& * ©

2. Kendy Gábor) (Kendy
Anna)

ií. István III. János Éva
(Czobcr Imre)

IPál
ezrede*
1S35

(Teaffel Eme)

1

Judit

(1. Nádasdy
Pál

2. Forgacfe

Ádám)

6f .

Mária Kata Szidónia

f (Ösztrosith Mátyás)

S3
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VIÍ. tábU.

II. Ferenoz, ki a VL táblán.

1558. báró fosjtoaálló

(Homonnai Drageíii Klára)

I. Gábor f 1598.

tvLTÓczi fispán
(Thurzó Kata)

L Klára V. Fere»cs
turóezi fójsp. 1322. 16.56.

(I. Posgráoz Bora
(Js«araiesky Ssuzsa f)

HL István II. Mik- L Ádám. í. Gá- A.-Mária I Dániel
(Balassa is -j-

Fruzsina) (Páiffy
Franciska)

IV. János- Eme*
Farkas rentia

(Balassa (b. Ré-

borf (rié
András)

turóozi ídisp.

fkomornoK

(Bossányi
Judit)

Eleo- Leopol-
nora dina
(For- (Benic/ky F©/$?. F7ÍI iáblá.

2suzsa) vayEiek) gaoL Liíaic)
Farkas)

I. Imre
tnroczi f&spáa

f 1688:
(Üjfahissy

Kata)

Erzsébet
(l.Petrdctvístv.

2. Caliaíus

Fülöp)

. Tamás-Zsiga* IV. István Ijí. Pál 12. Ádám VI, Fsrenoz
(Lehoczky iuröcxy prép. + f turooxi fispán Ú m e -

_

..Z"g»>
^

1 1707" !f*A
TÜSd Mikid* Tuná. III. ?4i Kri*ztín"l Hí£^"??*í!*L,£ I Ff

,'. J £.«ítn ^-4
I " n i i

i
- i

i ii i « n i j i » ! » n »^—,11. .^»_ ff*> ^ "" w4

« !TMQ6 •*

Jozeef Péter

5T 53f

II. Gáspár
(Ugronoyicn Erzse)

I. Gtspár Juii&üiia Kata Ilona^ Kg-
(Gerbard (Benyóvszky Ádám) f f ^^ fif-g*

Ilona)

Krisztina

(B. Je-

szenszky
Jníia f

)

Ersse
(SaínW
Jánosi

IX László
kir. kamarás

(Sannyogh Éva)

Gáspár)

IX í. Ijiszló Ferenoz
kamar. f 1823. Xavér.

(gr. Révay Júlia}

T

YIL Fc- Ilona Mária Zsófia Jozefa
renc*. (gr. líyáry (gr, Pong- (b. Révay (gr. Caeb-

kamarás János) rácz Sífcg&ert) riár

f 1310. Bálint)
(b, Révay Anna)

i

Anfia
(b. Ré-
vay

Ferenos)

V. Iatváa

V. János Mária I. György Apol-
b. tiik. tan. (Jnsth kamar. lnia
f bánva^r«5C György> tnrocsí f
iuroczi föisp. fSispán

t 1840. titfll.
(Ssmsey Jozefa) (gr. Kegievicb—^S • ***>

(gr. Török Bálint)

. Teréz Eras* Gizella IV. iAszio OiiHa Ro*a VI. Imre IX. Fereiy*
(gr. Sohaff- f * (gr.Cfeb- f szfcl XS35.

gotsche Rudo!0 min lúsüó)
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VIIL Tábla.

1, Dániel, Rí a VJL idStíit.

tnrczi fispán
fkoraorrtok

f!676.
(Bossányi Judit)

•—
•»

11 Mibáíy IH Ádám M. -Magdolna Judit»Polexina
(Beniczky (Kubinyi Menyit.)
Magdolna)

III. Imre
(Pekry
Szidónia)

Péter Pái
1723 gróf 1741.

b. titk. tan. (b. Heüenbach
turoczi fisp. Julianna)

1723- i—•~**<W i - -—-

(gr Eszieraázy ^jf
l

Krisztina)

Mihály
1715.

csongrádi
fispán

(Okohcsányi
Zsuzsa)

.
- a <

röfi [ág.

Fo^. ?Á\ táblán.

János Antal Kóza líftroly

kir. tanács. rozsnyói apacsa (b. Halier

(b. Bóssányi püsp 1777* Antónia)
Júlia) + 1784.

í

Péter
turóczi fiap.

(Sándor Bszíer)

János
*zepesi

püspök

György
(Carraeiolo
dí Brienza
Anna)

ígnácz Julianna

f (gr. Bsrényi
Ferenc?)

• Mária
(gr. Saréayi)

í

JsHanna
(b. Kévay
László)

Anna f 1853.

(gr. Majiáth
Já.nosné)

Lrinoz Imre Elek Polexiaa A.-Mária
iurczi fispán i í f-büki N^gy

(Keresztes Zsófia) Magdolna)
i. ..m. .. „JSm «,., »«i, ,

Miklós
(Niczky N)

egy leasy
(b. Skeríetx)

Lajoij

fispán
(gr. Eszterházy Tere?,)

Consíanezia
{gr. Herényi Ferenoz)

,^A» .

Alajos Teréz Valpurga

4 (gr. AbenspergKáioly) f
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IX. tábla.

Mihály, ft»d Fitt tóMon.

17J5.

csongrádi ííispán

(Okolícsányi Zsuzsa)

Mózses
(Stsnsith

Horváth
Anna)

József
1767.

helyt, tanács.

(Lgr. Eszter-

házy Janka
2. Beniczky Ágnes)

(Radvánszzky
György)

Jónás
k. kamarás

(Dvornikovich
Klára)

Simon
b. titk. tan.

tnrócxi fhÍ3p»

(Szentiványi
Anna)

Mihály

t
Sámuel
t

Smerika
(Rakovszky
Gáspár)

N
(Cs&plovich.

Márk Pál

f f 1816.

stptemrir
(gr. Brunazvik
Franczíeka)

Imre Zsuzsa
(gr. Szré- (Szent-
ny: N) lványi

Tál;

Jozefa Julianna
(Motesiczky (b. Maloayay

Pál) János)

. fam

Julianna
(Dvorni-
kovich
nükiós)

Janka
t

Antónia
Orsolya
apáoza

Jozefa Iteopcidina

(Lébe!!)

I
-— ~A.

Antal Ferencz % gf József
tábornok ezredei 5 le2redes

(Sedi- (Révay 8 * (Bosaá-
?iiozky Annaj ""* **"

nyi
Ilona)

Francziaka Anna
(gr.Wyáry

Antal)

• Anna Károly Mária
(1. 8en- (Pong- (b. Sen-
nyey ricz nyey
Imre Bora) ifjabb

*. «•. w-
,i

x£r
"

v»y *««**

FereiKz)

Adöüó£í*«0
(for* 12Ne K2.

Imre)

may Ag -
László) f&V.

3

Jószef

1

Paulina
(Jutta

József)

Simon
turóozi

ffrsp. 1848.

(Tajnay Hona)

*
<

o 5 3

r— 1.
Saroita Máris Gyula

ss.1852,
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A esalád minden kétségen kivul álló s ízrl ízre oklevelekkei

igazolható nemzékrende a II. tábla élért álló Lá s z 1 ó tói veszi erede-

tét. Nevezett László— mint emiitk-—1495-ben aranyáni elaévvel

fordul el. Ennek nejétl Eszteleky Annától két leánya, Magdolna
veleozki Horváthy Balásné, és K a t a, és bárom fia István, János
és Ferenez maradtak. E három fiú által emelkedett a nemzetség

történelmi hírre. Ez Öt testvér — miután atyjok meghalt, — 1815-

ben Ulászló királytól uj adományt kapott Bodrog megyei Aranyán,

yíznaeUékKsc-György , Reegb, Bakaoh, Cserethéa helységek, Cso-

moklya és Gyula pusztákbcli si birtokaikra.

A három üu közül János 1519. eltt a török elleni hadban

eleseti.

István és Feren ez a megjelölt 1519. évben királyi ado-

mányt nyertek Szerem vármegyében révai. derzsinezí, szllsi, sav-

linozi és ellesevezi, -— Báes megyében mazalóczi és egyéb egész rész-

javaikra dcroszlói Kiss András és Várallyai Keresztély 2
> magvasza-

kadtad adományt nyertek j nieíy adománylevélben *) az adomány nye-

rk atyja és sei egész Merk comesig ízrl ízre elsoroltatnak, mint az

I. táblán láthatók.

Is tv án 1521-ben már újlaki kapitány volt, a midn testvére

Fereuez részére is íí. Lajos királytól nemzetsége régi czímerének

megersitését s némi inegbvi kését nyerte. *} Ez oklevél szerint IsU

ván a zvorniki basát Osembáget Zvornik köri megverte. A család
ozímere, melyet akkor nyertek, a vért égszín udvarában arany ko-

ronából kiemelked farkas, mely körmei közt egy száron nit három

rózsát tart, a diploma szavai szerint az éhes farkas a Révay-ak dücs-

vágyát jelenti, a három rózsa közül a két piros, aJánosésXstván
vérrel szerzett hadi érdemeiket., a fehér rózsa az akkor még ntlen

Fereüoz ntlenségéí; jelenti.

István és Ferenoz testvérek által a család két, máig virágzó

youalra oszlott^ Ferenc?, vonala a Víí, táblán kezddik. Roía s ivadé-

káról alább leszen szó, lássuk elbb István ivadékát

L Az idsb vagy István vonala.

I. István 1523-ban Ferencz testvérével együtt dadái Bodó

János htlenségén II. Lajos királytól annak javait adományban kapta.

*) Révay L&zló-B&k fogadott fiú testvére volt.

*) A velem közlött kivonat szerint

*> Pálma Specimen Heraldicae pag. 109. és K&prinai Mss. B. tomo L1X. 289.
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1526-ban a mohácsi vészbl megmenekülvéo
?
Peréayi Péter által sik-

lási várkapitánya tétetett, és János király pártját követte. Azonban.

Mária királyné igyekezett az ügyzs férfiút s kivált a vízen való hada-

kozásban jártas katonát I, Ferdinánd részére áttéríteni, s mintán ezt

végre sok vonogatás után, kivált a Ferdinánd részén álló 8eso.se Fe-

reooz közbenjárása folytán is elérte, azután Révav István folytonosan

s állandóan minden kísérletek daczára I. Ferdinánd hive maradt
?
és a

Dunán naszádosok kapitánya lett 152S«ban pedig mint csapat vezér

harczolt János király vezére Áthinai Simon ellen, kivel Kassa táján

sept. 25*én ütközött meg, de szerencsétlenül, s azon id óta róla többé

emlékezet sincs a történelemben ; de a családi okmányok szerint még
élt 1545-ben, a midn testvéröosese F e r e n c z, akkor már nádori hely*

tartó testvéri szeretete jeléül szerzeményeibl Trebosztón, Jahodnik,

Bísztrioska, Sámbokret és Neczpal helységekben 50 teleknyi birtok-

részét Örökösen bevallotta ezen Istvánnak. így lett István Trdbosz-

tónak ura, a honnan trebo sztói-nak is neveztetett. Neje Sövény-

házi Dorottya volt, kitl születtek gyermekei: Borbála, Ersse, és

IX. László.

II, László Turócz vármegye alispánja volt 1561—70-ben J
)

1555-ben vette nül PálfFy Erzsébetet, kit 1556-ban martius elején

vitt haza Trebosztóra. 2
> E feleségétl született tizenhárom gyermeke,

mint mindjárt megfogjuk nevezni ; meghalván els neje 1576-ban, már
azon évi november 25-én ismét oltárhoz vezette aFrangepániak tersu-

czi ágából Tersaezky Orsolyát. *) Etti két gyermeke lett. Meghalt

1592, mart, 3-án Trebosztón. Els nejétl gyermekei voltak

:

1. István, szül. 1557-ben sz. Péter és sz Mátyás napja közti

kedden, róla alább. *)

2. Zsófia szüL 1558-ban az* Mátyás után való szombaton, férj-

hez ment Czobor Istvánhoz,

*) Bel M. Kotitia nova H. II.

*) Ezen László agánafe nemzékrendére szerfölött kedvez körülmény az,

kogy Bévay Istvánnak családi naplója fenmaradván, abból bárom nemzedékre a

legbecsesebb genealógiai adatok derülnek fel. Lásd b naplót kiadva a Történelmi

tár III. 24& n következe l és tTj Magyar Muzenia 1857. évi I. 441. s köv. ' lapjain*

*) Bel aibas&n Derssffy Margitnak nevezi, holott Bersy (• nem Derslfy}

Margit, mint látni fogjuk Sáriak Istvánnak volt neje.

*) Bel N<*t It ez Istvánt hibásan harmad szülöttnek írja, pedig els ssfi-

\m volt.



Kcvay.

3 Á n n a szül. 1559-ben sz kereszt napján vir&dóra Mint hajú-

áoti halt meg.

4, Magdolna szüL 156 1-ben sz, Imre napján viradóra. Meg-

hall páriában

5 k Kristóf szül. 1562-ben deo. 28-án. Meghalt ifjú korában

6. Miklós szül. 1564*beu széni Margit napján. Magnélküi

muU ki.

7. Márton szül. 1565-ben Mindszent napján. Róla alább.

8. Boldizsár szül. 1567-ben sz. Erzsébet napján. Magnélküi

balt meg.

9. P á 1 szül. 1568-ban sz. Simon nap e!5tt való vasárnapon.

Utódok nélkül múlt ki.

10. Egy leáayka
;
hat hónapos, halva lett 1570-ben.

11. János szül* 1572-ben august 13-án meghalt maradék

nélkül.

12. Krisztina szül 1578-ban oetob. 13-án. Felnolvén, férjhez

ment Ujfalussy Jánoshoz.

13. Ismét Boldizsár szül. 1574-ban mart 1 3-án.

A második házasságból Tersaczky Orsolyától születtek : ö á s-

p á r, kirÖl alább, és Z s u z s a, ki utódok nélkül halt meg.

Ezen elszámlált fí magzatok közül csak István, Márton és

Gáspár nsültek ; az elsnek ága leányában kihalt. Márton ága a tre*

besztói bárói vonal t képezi, Gáspár vonala egyedül maradt meg

a nemesi renden, s utóbb trebosztói és bisztrioskai ágra szakadt

;

táblázatát az III. táblán láthatjuk , róla késbb szólandunk. Most

lássuk

Istvánt, a ki Szatmár vár kapitánya volt 1588-ban. *) Neje

Dersy Margit, a
) az eltt Móré Jánosnak, utóbb Zékely Benedek, s

csak harmadszor lett Révay István felesége. B nejével kapta István

1588-ban Móré János htlen ségi bélyegén Szatmár megyei Madarász

helységet: 8
) valamint ugyan ez évben és 1591-ben Szatmárott egy

nemes telket, két szlt és két malmot. '*) Ez utóbbi évben Szatmár

') Uj M. Múzeum 1857. 445 Szirma? Szatmár várm II. 84. hibafan tokaji

kapitánynak írja, holott Tokaj leírásában 0. Zemplm nol top. 140. hist 56. nem

ót, de nagyatyját Révay Istvánt említi Tokaj kapitányai költ az 1528. évre.

2
) Kit Bel M. hibásan László nejéül írt.

*) Síírmay Szatmár v&rm. 1. 161. II. 84.

*) Ugyan ott 1. 160.
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v4ro«át a kir. tábla elé is idézte Madarász helység miatt. *) Meghalt

1598. sept. 18-án. Egy leánya maradt Erzsébet, ku nagybátyja

Révay Márton nevelt fel, s kit Petróczy Márton vett nül *) ennek

neje volt már 1616 ban, *) a midn Szatmár megyei egész Madarász

helységet 6000 forinton Dóciy Andrásnak és nejének Paczóth Juditnak

elzálogitá. Eh férje Petróczy baláia után férjhez ment másodszor

Sámbokréty Györgyhöz, de gyermeke ettl sem maradt. Meghalt

Zsámbokréten 1641* ma]. 24-én és ott octob. 20-án a templomban el-

temettetett.

a) Trebosztéi bárói vonah

Márton (Lászlónak Pálffy Erzsébettl születettl na) 1591—

1619-ben Turócz vármegye alispánja volt. 198. jan. 12-én volt kéz-

fogása Eszterházy Zsófiával Trencsin várában, lakadalma pedig 1599.

febr. 14-én Galauthán. R. Márton meghalt Trebosztón 1630. sept

20-án, eltemettetett Szent-Péteren. Felesége meghalt Trebosztón

1620. maj. 7-én; és eltemettetett Sz.-Péteren *) Gyermekeik követ-

kez rendben lettek

:

1. László szül. Madocsányban Liptóban 1600. febr. 7-én. Róla

alább.

2. Kata szül. Trebosztón 1601, mart 17-én. Feinölvén 1623-

ban férjhez ment Bossácyi Imréhez.

3. István szül. Trebosztón 1602. aug. ^én,, Iskolái után ap-

ródul Forgách Zsigmond nádor udvarában volt, azután hat lóval

Thurzó Szaniszló nádor mellett szolgált. Innen a portára ment ; haza

jvén Eszterházy Miklós udvara népének volt kapitánya ; innen 1631-

ben tokaji várkapitány lett, *) László testvérével együtt is báróságra

emeltetett. Meghalt ntlenül 1653. január 25-én Tállyán saját házá-

ban, teste Turóczba vitetvén, sept. 7. eltemettetett szüli mellé Szent-

Péteren.

4. András szül. Madocsányban 1603. december 2-án. Apród

volt Illyésházy Gáspárnál, utóbb Eszterházy Miklós nádornál né-

hány évig komornok. 1635-ben László testvérével együtt báró lett,

*) Szírmay Szatmár várm. 1. 160.

*) (Jj M. Múzeum id I.

•) Szirmay, Szatmár várm. "II. 143.
4

> Dj M. Múzeum 187. 445.

*) Ugyan ott 447. és Szirmay C. ZempIIn aot. top. 140. lapon 1637. évet ir,

de a Történelmi tár lií. 253. lakján a kinevez oklevél kivonata 1631. évrl *zó).



éé e*en évx novemb, 25-én nül vHfa Koháry Péter leányát Koháry

Katalint ; *) l&k&dai^ok Fozsonyban tartatott Nejétl gyermekei lat*

íek; Mihály, E lek, Fá^ X<ás zló, Klára, Á gata, kik közül

csak Pálnak ismeretlen nejétói mtrodt egy leánya Ka

t

u 1 i n~K

o

n s-

t a n c z i a apicza, kiben András ága kihalt.

5. Ilona szül. Znióvár&llyán 1606. május 17«én, ki anyja halála

után Illyéshásy Gáspárné mellett neveltetett. Eltökéletí szándéka volt

soha férjhez nem menni végre testvérei rábeszélései folytán 1630-

sept. 28-án férjhez ment nebojszai Balogh Fereuczhez ; lakadalmát

Illyésházy Gáspár tartotta Bánban. Meghalt Gralgóczon febr., 5-én

1803-ban; eltemettetett kívánsága szerint ott a magyar templomban

mart 5-én,

6. János szül Trebosztón !6Ö8. febr. 22-éo. elbb Forgach

Miklós kassai tábornok mellett szolgáit, ezt elhagyván, Eszterházy

Miklós nádor vette udvarába. 1635. jua 25-én Bicse irányában a Vag

vizében fürdvén, belefúlt. Eltemettetett június 27-én a bicsci tem-

plomban.

7„ M á v i a-S z a 1 o m é szül Trebosztón 160$. máj. 2-án. Félne*

velkedvéa atyja akarata ellen & kain. vallásit Örsy Zsigmondhoz ment
férjhoz Lakorapákon 1630, febr. 4-én.

8. Erzsébet szül Trebosztón 1610. nov. 20-án elbb Sám-
bokréty Gryflrgyné Révay Erzsébet asszonynál neveltetett, anyja ha*

lála után László bátyja vette magához. 1630, dee. 2-án jegyzési ávárx

s szentmiklósi Fongráoz Dániel, és 1631. nov. 9-én volt iakadalniofc

Beozkón.

9. Miklós szül. 1612. június 13-án Trebosztón* Elftbb Bécsben,

utóbb Gréosben tanult, azután pappá lett s végre Nagy-Szombatban
kanonok, 1645-ben zólyomi fesperes, *) Egykor káptalani kiküldetés-

ben járván, a lovak elragadták, kiugorván kocsijából, lába törött, me*

lyet — a napló szerint — a borbélyok nem gyógyíthatván, sok szen-

vedés után meghalt febr, 27-én í 648-ban á
) Nagy-Szombatban és ott

eltemettetett mart. 4-én.

10. Anna szüL Trebosztón 1*16. sept. 20-án. •) Meghalt 1620.

*) Bélnél, hibásán Kohérj Krisztina áll.

•) Történelmi tér III. 255.

«) Történelmi tár VI. 95. lap.

l
) £ tíz gye-raak komi Bú M. csak négyet említ i M í k í 6 s i, L & s & 1 ó t,

Hnosí és Andrist.
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karácsony estéjén Podhorán nagynénjénél Petróczynénál. Eltemette-

tett a szentpéteri templomban.

E tíz gyermek közül csak László maradt család feotartónl.

László (R. Mártonnak Eszterházy Zsófiától fia) mint naplójá-

ban *) maga megírja, 1606-ban kezdett a szentpéteri iskolába járni

;

1610-ben adták a sz.-mártoni iskolába. 1614-ben Körmöczre, 1615-ben

Bárlfára ment a két öcscsével együtt iskolázni, innen 1618. jul. 23-án

haza vitetett, az iskolát abbahagyván. 1619-ben Zólyomba vitetett ro-

kona Eszterházy Miklós udvarába apródságra, hol azonban becsesebb

szolgálatra alkalmaztatott s a nagyhír férfiú oldala mellett alkalma

volt magát kiképezni, és dús tapasztalatokat szerezni. Azonban itt ér-

vén Bethlen, ennek híve lett Már 1620-ban Dóczy István mellett por-

tai követségben vett részt; honnan 1631. július 26-án érkezett haza

Trebosztóra. Innen ismét Eszterházy Miklós udvarába ment Kis-Mar-

tonba. 1623-ban több csatázásban vett részt, 1626-ban pedig a Beth-

len segélyére siet Mansfeld ellen a jablonkai szoros rzésére küldetett,

mely alkalommal Mansfeldet s iratait elfogván, Bécsben arany láncz-

czal jutalmaztatott. 1627-ben április 23-kán a katholika vallásra tért.

1630 ban febr. 4-én Eszterházy Miklós nádor akaratjából jegyzé el

feleségül Homonnai Drugeth Erzsébetet (néhai Homonnai Dr. György
országbíró leányát) kivel lakodalmát azon évi június 3-án Pruszkán

tartotta. 1632-ben Beczkó várkapitányává neveztetett ki. ') 1635-ben fi

testvérei részére is báróságot nyert. *) 1639 ben a császári német kato-

naság mellé királyi hadi biztosul neveztetik; 1644-ben az összes rs.

kir. magyar és német hadsereg mellé, mely Erdély felé vonult, f hadi

és élelmezési biztosul neveztetett *> 1647-ben az ország határainak

megvizsgálására biztosul, úgy a lengyel királyhoz követségbe volt ki-

nevezve. *) 1648-ban a pozsony vári kapitány és a város közti határ-

kérdések eligazítására küldetett ki a király által. €
) Az 1655. évi or-

szággylésen szintén a határvizsgáló bizottság egyik tagjául és a ró-

mai császárhoz küldött követségnek is tagjául választatott 7
) Ez év-

ben tömérdek fáradtságai és kárai jutalmául III. Ferdinánd király a

kamarától neki 3000 ftot utalványozott. 8
> 1664-ben a beczkói urada-

') M. Tört. tár III. 246. s köv. lapok.
*) Ü£yan ott.

• »3 Lehoczky Stemmat. I. 170.

•) Történelmi tár III. 253.
5
) 1647. évi 70. és 72. évi törv. ozik.
•) Történelmi tir III. 253.
7
) 1655. évi 17. és 30 törv. ez

*) Történelmi tar III. 254.

45
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lom teljesen reá bízta Beczkó vára s városa fölötti rendelkezési jo-

gát. J
) 1666-ban tett végrendeletet, melybl kitnik, hogy a beezkói,

vágbeszíerczei, trencsinyi, csejtei, nyitrai és trebosztói Turóoz megyé-

ben lév uradalmak részein kivl, Sz.-György vár és uradalom egy felét

Pest megyében, Liska uradalmat Lengyelországban, továbbá Panyit,

Beregszegh, TótSoók, Galgócz, és Bori helységbeli részeket szerzett

legyen, Szent-György uradalom másik felet pedig Sárkány Miklósnak

zálogosította el. 3
) Meghalt í 667-ben és eltemettetett elbb elhalt

neje mellé a beczkói plébániai egyházban. Nejétl Homonnai Dru-

geth Erzsébettl következ tizenkét gyermeke született:

1. 'Ágnes szül. Trebosztón 1631. april. 3-án meghalt, ugyan az

napon estve, temettetett ll-én Szent-Györgyön Turócz vármegyében.

2t: M á r i a-M a g d o 1 n a szül. 1632. jul. 14-én Trebosztón, meg-

halt Beezkóban himlben 1 640. april. 23 án. Temettetett oct. 7-én Új-

helyben.

3. F r a n c z i s k a szül. Beezkóban 1634. január 24-én. Férjhez

ment 1658. táján Sennyey Alberthez, kivei három évig élt, Meghalt

1661 jan. 7-én Udvardon. Eltemettetett a sopronyi barátoknál.

4. Krisztina szül Trebosztón 1 635.* raaj. 2-án Felnevelked-

vén, férjhez ment Zay Andráshoz.

5. Elek szül, Beezkóban 1636. octob. 18-án. kir. tanácsos volt

és az 1681, évi országgylésen a határvizsgáló bizottság tagjául vá-

lasztatott, 3
) Neje volt szklabinai és bletniczai báró Révay Emerentia,

kitl következ tizenegy gyermeke született a) Károly, kihalt* W)

S 1 e k, kihalt, c) L a j o s, elhalt, d) E 1 e k, ismét elhalt, *) Sándor,

ennek feleségétl Okolicsányi Katától gyermekei Lajos elhalt,

Magd olna Buday ístvánné.és Johanna Radvánszky Lászlóné.

f) Julianna, g) Terézia, /*) Franoziska Okolicsányi Jó-

zsefné, I) E m e r e n t ?.. i a gr. Forgách Pálné, *)Constantia báró

M ajthényi Györgyné, és /) Boldizsár, ki 1728. sept. 15-én halt

meg. *) Ennek Solilosberg Teréz nev feleségétl négy gyermeke ma-

radt, úgymint:

a) Elek szerzetes.

b) Rozália elbb Benyóvszky Sámuelnek, és enntk

halála után Pestvármegyei Józsefnek neje.

') Történelmi tár TIT. 254.

2
) Ugyan ott.

8
) 168t évi 23. törv. ez.

*) Történelmi tAr VI. köt.
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e) N* Oeskay Mihályné, és

d) Károly, kinek hitvesétl Poiánszky Viktóriától fia

volt F ere 11 ez. Ez cs, k*r. kamarás. Kosztolánynak is ura, a

múlt században gróffá lett, de nejétl gr. Zichy Jozefától

gyermekei nem maradván, 1812-ben magtalanul halt meg, s

a benne kezdett trebosztói grófi vonal benne végét is érte.

6. Veronika szül. 1638. augnst. 15-én Trebosztón, és meghalt

Csasztkóczon 1640. august. 23-án, temettetett az újhelyi templomba

octob. 7-én.

7. Tamás szül Trebosztón 1641. april* 8-án ; elhalt.

S.Klára szül. Beczkóban 1642 octob, 18-án; férjhez ment

Cziráky Mózseshez.

9. László szül* Beczkóban 1648. sept. 16-án. Ez felnevelked-

vén, feleség! vette orbovai Jakussith Katalint, kitol következ hat

gyermeke született úgymint: a) László, jókai plébános, 1702-ben

esztergomi kanonok, 1705451 mint elmebeteg Beczkón lakott , hol

174 I-ben meghalt. *) - J)Tamás, elhalt, c) Adalbert vág-ujhe-

lyi prépost, széplaki apát, d) J u d i t gr. Eszterházyné, e) E r z s e Bos-

sányi Lászlóné, f) Katalin Borsiczkyné.

10. Zsigmond szül Beczkóban 1649. deo. I-én, kirl alább

leszen szó.

11. Julianna szül 1651. jul. 6-án Beczkóban.

12. Ismét Tamás szül. Beczkóban 1657. május 28-án; elhalt

korán.

Emiitett Zsigmond (Lászlónak Homonnay Erzsébettl

fia) feleségül vette gyarmati Balassa Zsófiát, ettl három gyer-

meke maradt : «) Á d á m, kit szolgái öltek meg 1 699-ben. *)— b) P á 1

szintén magtalanul múlt ki, és c) János, a ki gróf Eszterhez^ Zsó-

fiával élt házasságbao, ettl születtek :

1. Rozália báró Mednyánszky Jánosné.

2. Káról y, kinek nejétl báró Minkviíz leánytól fia Antal
volt, de ennek nejétl gr. Herényi Antóniától gyermeke nem maradt.

3 Jé no a, kinek hitvese Ruttkay Teréz volt, ettl lettek gyer-

mekei : a) Borbála, és b) Terézia, gróf Csáky Lajosáé, ki a tre*

bosztói Révay báró ágból mint utolsó halt m&g 1844. és ágát bezárta.

s
) Memória Basi1íca« SirigonieaBis p&g-, 163.

*) Történelmi tár VI. köt. 97. lap.

45̂*
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6) ,1 trebosztói nemesi vonal

Ez ág G á s p á r n á 1, (Lászlónak Tersaczky Orsolyától való fiá-

nál) válik el a szklabinai vonaltól, és nemzékrende noha nem a jelen-

korig lehozva, az V*. táblán látható.

Gáspárnak nejétl Tribelly Erzsébettl következ nyolcz gyer-

meke maradt:

1. György, ki a trebosztói nemesi ág váltörzse lett, róla alább

2. Zsuzsanna Mérey Jánosné.

3. Magdolna Pottornyay Pálné.

4 Gábor, ki nejétl Majthényi Évától négy dút nemzett:

Ádámot, Imrét, Pált és Gábort, de ezek magnóikul haltak ei.

5. Kristóf, elhalt utód nélkül.

6. Zsigmond, szintén magnóikul múlt ki.

7. András, ki a bisztricskai nemesi ág váltörzse lett. Neje Pisz-

terz (vagy Prilesz) Anna volt.

8. Gáspár, ki feleségétl Justh Évától nemzett Miklós fiában

kihalt.

Trebosztói ág.

György (Gáspárnak Tribelly Erzsétl született fia) házasság-

ban Berényi Jusztinával nemzette Zsigmondot, Pált és Jánost,

Ezek közül a két utóbbi kihalt, de Zsigmond Mednyánszky Zsu-

zsannát nül vévén, ett! lettek fiai Péter, G á s p á r és Miklós.

Ezek három ágra terjesztek családjokat: Péter, ki 1755. eltt

Nógrádba szakadt, nejétl BeniozkyZsuzsától nemzé Pétert, és

Mihályt. Péternek fia D é n e s, ennek fia K á r o 1 y , ki Í863-ban

halt meg Trebosztón, két leánya maradt, és Vilmos, Gusztáv és

Ferdinánd.
G á s

p á r Akay Zsuzsannával nemzé Ferenczet, Lászlót,

Pált és két leányt.

M i k 1 ó 8 Szilvay Klárától nemzé Pált, Jánost és Imrét.

Gáspárnak fia Ferencz, szül. 1718-ban, 1755. eltt Nógrád

megyébe szakadt, nejétl Dobay Judittól születtek fiai: Lajos, ki

1815. körül meghalt és Ferencz, ez szül. 1744-ben, 1787—1794.

körül Nógrád megyei fszolgabíró volt, nejétl draskóczi Ilgo Rozáliá-

tól két fia született: F erén oz 1788-ban, ki nejétl Justh leánytól*

örököst nem hagyva, 1818. körül meghalt: és Pál, ki 1790-ben szü-

letett, 1818-ban megyei adószed volt, meghalt 1885-ben. Nejétl

Spielenberg Luizától leánya Rozália Hámos Lajosné és fiai 1 . K á-
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roiy szül. 1816. + 1845. Nejétl Prónay Albertinától fiai István
ée J ó

z

s e f meghalt. 2. Gusztáv (szül. 1818.) bátyja Károly halála

után annak özvegyét vette nül 1848-ban, 1861-ben nógrád megyei

fjegyz volt, szátoki birtokos és jelenleg Balaton-szabályozási titkár,

Gyermekei a táblán láthatók.

Á bisztríeskai ág.

Ez Andrástói (Gáspárnak Tribeliy Erzsébettl született fiá-

tól) származik, nül vette Pisztercz, (vagy Pistecz) Annát, ettl szü-

lettek fiai : István és G á b o r, ez kihalt : Istvánnak Thomka
Annától fiai: András, György és Ferencz, kik a muít század

elején éltek, s kiknél adatok hiányában családfánk megszakad.

Mieltt tovább mennénk, meg kell említenünk, hogy azonesetre,

ha híres nyelvtani irónk Révay Miklós csakugyan ezen családból

származott [vala, úgy ezen ágból kellett volna származnia. Azonban a

nagynev tudós eredetén homály fekszik ,• a kegyesrendi szerzet hiva-

talos könyve szerint 1750. fehr. 24-éa Torontál megyében Nagy-

Szent-Miklóson született, 1
) atyja Miklós, anyja Palásthy Anna volt.

A szentmiklósi matrica szerint atyja tót, tehát a fels vidékrl szár-

mazott le, noha már Békésen született. Azonban a kegyesrendi

jegyzkönyv szerint atyja „nem neme s" volt, s így nem merhetjük

e családbelinek áliiiani, noha állítólag a Révayak nemesi czímerét

használta. Minden esetre arra csak a Révay család nyújthatna adatot,

hogy vájjon szakadt-e a nemes Révay családnak valamely tagja Békés

megyébe s onnan Torontálba?

II A szklabinais blatniczai vonal
E vonal I. Lászlónak Eszteíeky Annától 1489-bcn született leg-

ifjabb fial. Ferencztl veszi eredetét, mint a VI. téhlán láthatjuk.

I. Ferencz 1511. 1519-ben részes azon adományokban, melye-

ket bátyja I. István nyert; valamint 1521-ben a czímerbvit le-

vélben is be van iktatva neve, és ezen évben már Báthori István ná-

dor titkára volt. A történelembl eléggé ismeretessé válván neve, itt

hosszas életrajza fölösleges, czélunk szerint róla csak röviden a nevezc-

tesh adatokat jegyezzük föl. A mohácsi vész után rendületlenül I. Ferdi-

nánd pártjához csatlakozott; és annak tevékeny s befolyásos híve lett,

) Lásd az e fölött i861 -ben folyt irodalmi szóváltást a Knauz N. és Nagy
Iván ,.M a g y a r Tudom. É r t e k e z

t;
I. köt. 278. és 373. lapjain.

*) Lásd életét F.-Magyarorrzagi Minerva 1829. ávi 65—76. iap. és Budai
F- Históriai lexjcoa HL
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melynél fogva I. Ferdinándnak a, magyar trónra emeltelesében nevese-

tes érdeme volt, gzerzémeg e pártnak bátyját isr vá n t, és a híres

czár Jovánt 1527-ben. mely évben mir fáradozásainak s érdemeinek

jutalmául I, Ferdinánd király által megkoronázása titán mindjárt a kir.

tábla elnökévé neveztetett, és kir. adományt nyert a Maczedoni&i János

kezébl kiveend Turócz megyei Szklabina vár fele részére. 1528.szerzé

testvérével együtt Fejér megyében Váll, Nyék, Egyházas és Kápeluás-

Kápolyhelységeket. Ez évben már házas volt, nül vévén Gyujay Ger-

gelynek leányát Borbálát, a ki ezen évben Gyulai Istvánt Vinicze,

Trakostyán, Drubovecz és más jósaagak iránt, mint a melyek mint két

ágra szólók, a fejérvári káptalan által idézteté. 1531-ben és 1533-ban

a két király alattvalói közti peres kérdések eligazítására küldetett ki.

E közben már 1532-ben I. Ferdinánd király által Turóoz vármegye

fispánjává neveztetett Még nagyobb szolgálatot volt teend az eddi-

gieknél I. Ferdinánd részére az által, hogy Buda várát jószerivel

igyekezett L Ferdinánd részére a Szapolyaiaktól megnyerni, és erre-

nézve mir Bornemisza Tamás megnyerése által kedvez alkalom ajánl-

kozott, ha az idegen, dücavágyó Roggendori' ügyetlen tervváltozta-

tása a sikert dugába nem döntötte volna. Valamint pedig e kísér-

let eltt. Agy utóbb is R. Ferenoz fontos szolgálatai és szorgalma

által folytonosan emelkedett s vagyonosodott 1538-ben már mint kir.

személynek Korom Bálint és István magvaszakadtán Blatnicza várára

s tartozandóságaira kir. adományt nyert. 1540-ben pedig Istvánffy

Anna Maczedoníai Miklós özvegye fölvévén Révay Ferenczti 3550

ftot, Szklábina vár másik fele részét is, melyet a fölségtl zálogban

birt, R. Fereneznek bevallotta. Ugyan ez évben királyi megegyezést

ny«rt Roltcs és Sassin vár és vérkastély birtokaira is , melyeket be-

vallás utján Czobor Imre leánya Anna, várkoayi Amadé János özve*

gyétl szerzett 1542-ben pedig tet pontját értt R, Ferenez azon

méltóságoknak, melyekre fokonként emelkedett; midn nádoribely-
tartóvá neveztetett ki, 1544-ben a Luther és Kálvin követi ellen

királyi paraues folytán kellett volna föllépnie, azonban 6 maga is az uj

tan híve lévén,—miden hsége mellett is,«~-a reformatió ellen nem csak

nem lépett föl, st azt elaegíté. J
) 1545 ben testvér bátyjának Ist-

vánnak 50 telket vallott be Trebosstó, J&hoddnik, Bisztrto&ka, Sám-

bokrét és Neczpall helységbeli birtokokból. 1550-ben Zrínyi Miklós t
Ssembsthely vára megvételével kínálja meg, jelen volt még az 1550. évi

1
) Lutherral íevsterati is, lásd e&ask *§y levelét E. Fereaczkez 1539. évrl

lEaprinai Mas. B. tomo 44. pag. 97.
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országgylésen, hol a 41. törv. ozikkben a határvizsgóló bizottság tag-

jául választatott, ugyan ezen országgylésen a királyi fölség kéretett

föl, hogy a Révay Ferencz és Bakits Pál közt Holits és Sassin várak

iránti pereskedést eldöntse. Meghalt Í53-b&n nov. l«én Pozsonyban.

Eltemettetett Turócz Szentmártonban. *) Kétszer házasodott, els

neje Gyula) Borfoára volt, a második Paxy Anna, martonosi Pesthényi

György özvegye, ez utóbbitól gyermekei nem voltak ; az els feleségé-

tl következ hat gyermeke maradt:

1. II. Fc r e n c z, kirl alább.

2. !. M i h á l y, kirl alább,

3. Magdolna, Homonnai Drugetb Ferenczné.

4. 1 1 o,n a, pelsczi Bebek Ferenozné.

. L r i n c z.

6. Ií. J á n o s.

Ezek közái a négy fia testvér 1556-ban ») a bárók (nagyságosok)

sorába emeltetett. Ugyan ez évben egy házat vettek Paduában is

Olaszországban.L rí noz nem sokára magtalanul elhalván, a még

felmaradt három testvér 1557-ben Kenáy Ferenoz htlenségi nótáján

Erdélyben Szent*ívánra kaptak adományt. 1519 ben uj királyi ado-

mányt nyertek Szklabina várára és tartozandóságaira, továbbá Ver-

bozi István és Zobi Mihály javaira, úgy Palóczy Antal magvaszakad-

tán annak Heves megyei Hort nev helységére. 1560 ban ugyancsak

a három testvér Blatnicza várára és tartozékaira kapott királyi ado-

mányt, 1561-ben február 17-én pedig a hajdantól fogva Szklabina

várához tartozó Turócz megyei örökös fispánságra nyertek kiváltság

levelet.

II. Ferenc zrl, minthogy ága fíásd Víí táblán) mostanáig

virágzik, alább lészen szó.

I. Mihály ága is négy ízen élt még, errl is utóbb emlékezünk.

*) I. Ferenoaröl a családi levéltárban még több okmányos adatok találhatók,

ilyenek : 1536-ban I. Ferdinánd király utasítása R. Ferencz és Batthyány Fe-

rencz részére, a horvátországi zavarok lecaendesitésére. 1540 ben R. Ferencznek

mint királyi biztosnak egyezkedése a fejérvári préposttal, és Sz.-Fejérvár váro-

sával.—1544-ben I. Ferdinánd király levelet ir hozzá, 8 örömét fejezi, hogy beteg-

ségébl felgyógyult. 1545-bén Mária királyné kéri öt, hogy Besztercze és Kör-

raöcz polgárait ne háborgassa. 1549 ben Bebek Ferencz felesége Raskai Dorottya

jogát a nagy-Tapolesányi uradalomba való részét illetleg egy bombardaért R.

Fereneznek bevallja, stb.

f
) k- családi okmányos kivonat szerint. Bel András szerint (Scawandtaer-

néi II. 418.) a báróságot I. Ferencz még 1537-ben kapta volna.
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II. Jánosról azonkívül, mit följebb említettünk, keveset

mondhatunk. Királyi udvarnok volt. Feleségétl alsólindvai Bánffy

Annától gyermekei maradtak : 1. Magdolna elbb Bossányi Jánosné,

ntóbb Balassa. Andrásáé. 2. Miklós, kinek nejétl Pográny Annától

gyermeke nem maradt, 8. F e r e n c z, ki szintén magnóikul halt meg.

L Mihály Turócz vármegye fispánja, kir. tanácsos, faajtón*

álló mester volt. 1563-ban jelen volt Pozsonyban Miksa király koro-

názásán, ezen, valamint az 1572. és 1582. évi országgyléseken a ha*

tarvizsgáló bizottságok tagja volt, és hol a pozsonyi, hol az eperjesi

nyolezados törvényszékre biróul neveztetett. 1567-ben úriszéki (fe-

nyít) jogot nyert Eiesk, Holics vár és saasini kastélya s ezekkez tar-

tozó birtokain? nézve. Meghalt 1583. táján. Felesége laki Bakich Anna
volt, ki 1580-ban a holicsi és sassini vár és várkastélyt rész javaira

Bakich Mihálylyal és Bakich Margit Vratkovith Páinéval uj adományt

nyert. Nevezett nejétl tizennégy gyermeke született ; ezekbl kilencz

leány, úgymint : 1. Katalin elbb Büdy Mihályné, azután Pap Já-

nosné, és végre Pirhák Jakabné, 2. Anna elbb kusályi Jakchy Bol-

diaaárné, utóbb Sarmasághy Miklósné és végre Kendy Gáborné, 3.

Zsófia gordovai Fánohy Györgyné, 4. Ilona elbb a cseh Chrenko,

utóbb Dóczy Imre hitvese; 5. Erzse Ghyczy Györgyné, 6. Bor*

bála elbb Loránth Mihályné, utóbb Prussovszky Gáspárné, 7.

Margit. 8. M á r i a, és 9. F e I i c i t a s j mind hajadonúi multak ki.

Fiú gyermeke öt volt: a) I. And r ás, ki ezredes volt, és 1594-ben a

töröktl visszavett Nógrád vára fkapitánya lett, de csak hamar a

gyri csatában elesett. J
) b) III. F e r e n c z, c) I. P é t e r, d) István,

ki magnóikul halt el, és e) II. Lri n ez, a ki Gyr várának kapitá-

nya volt. Nejétl Kendy Annától gyermekei voltak : István és Já-

nos, magnélküi elhaltak, és Éva, ki Czobor Imrének volt hitves

társa.

III. Ferencz úgy látszik magán életet élt. 2
) Neje volt For-

gách Zsuzsanna, kivel szerencsétlen házassága volt, a mennyiben neje

közel rokona a szép Zsuzsannába beleszeretve, ezt Holics várából, mi-

dn férje Révay Ferencz honn nem volt, erszakosan elragadta, és

Detrek; várába vitte ; miért R. Ferencz 1608-ban az országgylés

eltt emelt panaszt. 3
) Házassága gyümölcstelen maradt Testvére

') Jstváufly História 16S5. évi kiadás 379. lap.
a
) A családi genealógián e Ferencirl mondatik, hogy országgylési bi-

zotiaágok tagjává is neveztetett, de ez nagybátyjáról II. Ferenczröl áll.

*) lÜOB. évi 20. törv. c*. a k. u.
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I Péter egyik legnagyobb dísze volt a családnak. Született

1568. febr. 2-án. Már 1598-ban turóczi fispán, 1601 -ti több alka-

lommal országos biztos, 1
) 1604-ben k. tanácsos és kir. táblai báró,

1608-ban korona rré választatott, 1610-ben egyszersmind kir. fud-
varmester. 1615-ben kir. fajtónállo, 1619-ben lett kir. fasztalnok. A
koronarségri 1620-ban lemondott , azonban az országrendei el

nem fogadák, st érdemeit méltányolva, ezeket dicsérettel említik. A
család levéltára róla több érdekes és nagybecs okmányokat bir, fleg

II. Ferdinánd királytól. Állami kitn szolgálatain kivl azonban még
a tudományosság terén is érdemeket szerzett „Comrnentarius
de saora Corona Hungáriáé" és De monarchia etS.
CoronaR. Hun g." czim forrás érdek becses munkáival, a

) Meg-
halt 1622-ben, eltemettetett jul. 17-én Turócz-Sz.-Mártonban. 3

) Fele-

ségéti gróf Forgách Máriától tizenhárom gyermeke született, úgy-

mint: 1. Imre, 2. András, & Zsigmond, 4. Pál, kirl alább, 5.

Judit elbb gróf Nádasdy Pálnak, utóbb gróf Forgách Ádámnak
hitvese, 6. G á b or, 7. S z i d o n i a, 8. M á r i a, 9. Anna, 10. Zsu-
zsanna, 11. Julianna, 12. Erzsébet, 13. Zsófia Erddy Bá-

lintné. Ezek közül Pál ezredes volt, és Lotháringiában esett el 1635,

nov. 7-én, kora 37. évében. *) Nejétl Teuffel Évától csak leányai ma-

radtak : úgymint Mária, Kata-Szidonia, giletinczi Osztrosith

Mátyás hitvese. És igy ez ág is kihalt.

Vissza kell térnünk I. Ferencznek Gyulay Borbálától született

fiához II. F e r e n c z h e z, ki a VII. tábla élén áll.

II. Ferencz 1556-ban báró lett testvéreivel együtt. Az or-

szággylés által többször választatott az ország határait vizsgáló kül-

döttség tagjául. 5
) többször a királyi táblához báróul. 6

) A kassai ka-

mara igazgatója, Turócz megyének fispánja volt, és 1584-ben kir. f
ajtónálló mester lett Meghalt — úgy látszik — 1588-ban. Felesége

homonnai Drugeth Klára volt, kitl egyetlen fía
7
) maradt

:

]
) Lásd róla az országgylési torvényczikkeket a Törvénytárban.

a
) Megjelent az elbbi önállón 1636-ban, és ScWaudtner Gyjteménye 11,

kötetében.

•) Lásd Hrabecii Raphaelis Oratio funebis exequüs D. Peí rí de Réva etc.

Bartfae 1623.

•) Mint Gyászzászlóján a íurócz-sz.-raártoni egyházban még Bel Károly
Andr. olvasta. Lásd Schwandtner Scriptores II* 420.

5
) 1582, 1588. évi 6. és 10. törv. ez,

«) 1572 ; 4. 1582 : 4 és 1588 : 30. törv. ez.

*) Megjegyzend, hogy ez ágnak nemzékrende itt elüt atMl, melyet Bei
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I. Gábor Turóoz megye fispánja volt 1597-ben, Meghalt

1598-ban. Hitves társa bethlenfalvi Thurzó Katalin volt. Ettl szület-

tek K 1 á r a és

V. Ferencz kir. tanácsos, és 1622-ben Turócz vármegye f-
ispánja* Anyja utáni örökösödése végett igényeinek eligazításáról

az 1638. évi országgylés intézkedett. *) Meghalt 1656-ban. Els neje

szsniiniklósi és óvári Pengrácz Borbála, a második Jezerniozky Zsu-

zsanna volt. *) Gyermekei csak az elstl maradtak, számszerint heten,

úgymint:

1. III. I s t v án, kirl mert ága máig él, alább lészen szó.

2. II. Miklós , ki gyermekeiben kihalt. Nejétl gróf Pálffy

Franczisk ától gyermekei voltak a) János, k) Farkas, kinek neje

Balassa Konstanezia volt, r) Emerenezia trebosztói báró Révay

Elekné. Meghalt 1703. Eltemettetett Nagyszombatban 3
) d) Eleo-

nóra ghymesi Forgách Farkasné. %
) e) Leopoldina Beniczky

Lászióné

3. A d á m kihalt.

4. Gábor kihalt

5 Anna karvai Orlé vagy Orlay Andrásné.

6. D á n i e 1, kitl a szklabinai grófi ág származott, róla alább

lészen szó.

7. Imre 1671-ben Turócz megyei fispán, kir. tanácsos, 1681*

ben határ vizsgáló országos biztos. *) Meghalt 1688-ban. Felesége di-

vékujfalusi Ujfalussy Katalin volt, kitl egyetlen leánya Erzsébet
maradt, elbb kaszai Petróczy Istvánná, utóbb báró Calisius Fülöp

Henrikné.

III. István (V. Ferencznek fia) gyarmati Balassa Fruzsinától

a következ tizenhárom gyermeket nemzette, a mint következnek

:

1. Tamás, 2* Zsigmond, kirl alább, 3. IV. István turóczi

prépost, 4. P a L, 5. Ádám, 6. VII. Ferenez, kirl alább , 7.

Erzsébet-Bea trix apáeza, 8. Magdolna Ecsy Istvánná, 9.

1 1 o n a Baross Miklósnó, 10. Bora Szóró Istvánná, 11. Julianna

K. Audr. az idézett helyen közlött, de itt a csalid által közlötthöz kellé — mint

elvélemény szerint is — hitelesebbhez ragaszkodnom.

*) 1638. évi 25. törv. oz.

*) Egy genealógián harmadikot olvastam Pernay N. t.?

») Schirandtner Scriptores B. H. II. 427.

*) Egy helyen második férjéül Melszen ? olvasható

*) 1681 : 23 törv. ez.
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elbb Marsóvszky János, utóbb Benyovs?ky Ádám bitvese, 12. Év*
Csepcsányiné, és 13. Mária. Ezek közül

Zsigmondnak három neje volt, úgymint Sámbokréty Erzsébet,

Rakovszky N. és végre Lehoczky Zsuzsanna, ez utóbbitól születtek

gyermekei : a) L á b z l ó, ki Fejérpataky családból vett nejétói nem-

zett József és Péter fiaiban kihall b) Miklós, fiában Józsefben

elhalt, c) T a m á s papságra adta magát, d) P á l szintén, ki elbb sze-

pesi, utóbb 1731-ben esztergomi kanonok és diboni czímzetes püspök

lett. 0^) Krisztina

VI. Ferencz Turócz vármegye fispánja volt 1688-tóL A Rá-

kóczy forradalom alatt is híve az uralkodó háznak, miért is az ónodi

gylésen levágott turóczi követek esete után is fogságba vitetett

Egerbe, és ott meghalt 1707-ben. a
) Felesége Szentmáriay máskép

Hliniczky Judit, kitl születtek gyermekei 1. Gáspár, 2. Julianna
Benyovszky Adámné. 3. Ka ta Hrabovszky Miklósné, 4. Ilona Pod-

horszky Györgyné. Ezekbl

Gáspár nejével Gerhardt Ilonával nemzé IT. Gáspárt és 11.

Lászlót. Amaz nejétl Ugronovich Erzsébettl nemzett gyermekei-

ben Kri s tófban, kinek neje báró Jeszenszsky Julianna volt, és

Erzsébetben Za'ify Jánosnéban kihalt.

II. L á s z I ó os. kir. kamarás volt, nl vette báró Luzéuszky

N. Özvegyét gr. Szunyogh Jozefát, ettól négy leánya és egy fia, úgy
mint : 1 Ilona gr. Nyáry Jánosné, 2. Má r i a gr. Pongrácz Báiintné

>

3. Z só f i a (f 1791.) báró Vecsey Siegbertné, 4. Jozefa gr. Cebrián

Gáspárné, ós 5. VII. Ferencz.

VII. F e renczcs, kir. kamarás volt, meghalt 1810-ben. Nejétl

báró Révay Annától hét gyermeknek ln atyjává, a mint következnek:

1. László cs. kir. kamarás, nejétl gróf Révay Juliannától

gyermekei nem maradván, 1823-ban magtalanul kimúlt*

2. F r a n o z i s k a-X a v e r i a.

3. V. János szül. Mosóozon 1777. május 15-én, állami szolgá-

latba lépvén, valós. b. títk. tanácsos, 1819-ben seimeczbányai fkanoa-

raí gróf lett, 1832-ben Turóoz fispánja. Meghalt 1840'ben, Hitves

*) Memória Basílicae Strigonieua. 167.

*} Azon id óta Turócz vármegye gylésein a tanácskozó asztal zöld he-

lyett vörös po8atóval fedetett be, az 1715. országgylésen pedig Turócz várme-

gye visszaállíttatván, czímerpecsétébe a Révay nemzetség czimere adatott, a két

levágott követ Okolksányi és Rakovszky csatád eaímerével.
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társától Semsey Jozefától fia István magnóikul halt el, leánya

Z s ó f i a gr. Török Bálint nejévé ln.

4. Mária neczpáli Justh Györgynek neje.

5. I. György, cs. kir. kamarás, bátyja után 1841-ben Turócz

vármegye fispánja lett. Nejétl gróf Kegievich Zsófiától gyermekei

következk : a) T e r é z, gróf Sehaffgotsche Rudolfné, b) Erzsébet,
c) G i z e 1 1 a, d) IV. L á s z 1 ó (meghalt), e) 1 1 i 1 i a (meghalt) f)

Róza gróf Cebrian Lászlóné, g) VL Imre (nih.) és K) Ferencz
született 1835-ben.

Következik Dániel ága a VÍÍL táblán.

I. Dániel (V. Perencznek Pongrácz Borbálától fia) 1648-ban

Turócz vármegye fispánja, kir. tanácsos; 1654-ben fkomornok mes-

ter volt, Rokonának Révay Pál Özvegyének TeufFel Erzsébetnek lévén

rajta követelése, ennek eligazítása végett az 1655, és 1659. évi ország-

gylés intézkedett *) Meghalt 1674-ben. Neje Bossányi Judit, elbb-

Fánchy Gáspár özvegye volt Ettl lettek gyermekei: 1) Ádám (el*

halt) 2) M.-Magdolca, 3) J u d i t Kubínyi Menyhértné, és 4) II.

Mihály
II. Mihálynak nejétl Beniczky Magdolnától következ négy

fia maradt: úgymiut: 1. Imre, 2. II. Péter, 3. IV. Pál, és 4. III

Mihály; szóljunk rólok s utódaikról egymás után.

Imre, (ez ágon a Ill-ik) feleségétl Pekry Szidóniától, ki utóbb

Maasburgné ln, Öt gyermeket nemzett : úgymint a) III. LÖrinezet,
b) IV. Imr ét (kihalt) c) Ele ket d) Polexinát f & e) Anna-
Máriát. Ezek közül

:

Elek nejétl fels-büki Nagy Magdolnától nemzé Miklóst,
a ki Niezky N-tl egy leányt hagyott maga után, ki báró Skerletzhez

ment nül, s már szintén meghalt. *

III. L r i n c z Turóez vármegye fispánja volt, és valóságos

bels titkos tanácsos. Nejétl gróf Keresztes Zsófiától leánya Kotis-

t a n o z i a gróf Berényi Ferenezné, és fia L aj o s, szintén Turócz me-

gyei fispán, kinek hitvestársától gróf Eszterházy Francziskától gyer-

mekei: Alajos és Valpnrga elhaltak, egy leánya Teréz gróf

Abensberg Traun Károlyné él.

Következik másik II. Mihálynak másik fia

:

II. Péter, ki családjának fényét szintén emelte; és a katonai

pályán tündöklött. E pályáját gróf Forgách Simon tábornok alatt kcz-

') 1656: 93. és 1659 i 116. törv. ez.
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dette, és már a XVII. század végén Bihács ostromában részt vett.

Kitnleg viselte magát 1698-ban a zentai ütközetben is; azonban

hadi vitézségének legtöbb jele3 bizonyságait mutatta az 1701-ben kez-

ddött franczía báborúban, mely alatt Elszaszban táborozott. Hadi tá-

borozásait terjedelmesen leírja életírója ;
1
) itt elég legyen említenünk,

hogy érdemei méltatásául már 1703-ban ezredes lett a Babocsay ez-

redben ; részt vett a schellenbergi, höchstadti, landani ütközetben.

171 l-ben tábornok lett, 1723. június 17-én pedig grófságra emelte-

tett; utóbb — mint íratik — bels titkos tanácsos is. Nejétl gróf

Eszterbázy Krisztinától következ bat gyermeke maradt : I. V. Já-

nos, kirl alább, 2. A n t a 1 pappá lett, bels titkos tanácsos, nyitrai

kanonok és vágujhelyi prépost 1709— 1730-ig. 1776-tól rozsnyói,

1780-tól nyitrai püspök haláláig 1783-dik dec. 26-ig. 3. Rozália
apácza, 4. Károly, ennek nejétl gróf Haller Antóniától gyermeke

nem maradt. 5. I g n á c z, kihalt. 6. Julianna gróf Berényi Fe-

renczné. Ezek közúl

:

V. János gróf, arany sarkantyús vitéz, kir. tanácsos volt. Ne-

jétl báró Bossányi Juliannától lettek gyermekei

:

1. II. Péter, 1797-tl Turócz vármegyei fóispán, val. bels tit-

kos tanácsos, kincstári elnök. Meghalt 1800-ban. Nejétl gróf Sándor

Eszterától két leánya maradt: Julianna b. Révay Lászlóné, és

Annagróf Majláth Jánosné, meghalt 1853-ban. Ezekben a grófi ág

leányágon is kihalt.

2. VI. János szül. 1748. aug. 8. Turócz megyei Csaszkóczon.

Papságra adván magát, 1771-ben Rómában járt, 1774-ben szepesi ka-

nonok. 1783-ban nyitrai nagy prépost, úgy nagybátyja Révay Antal

püspök halálával püspöki helyettes négy évig, 1788. aug. 26-án lett

szepesi 'püspök. Meghalt Savnikon 1806. jan, 9-én. *)

3. György, kinek nejétl gróf Caraciollo di Brienza Annától

semmi gyermekei nem maradtak.

4. Mária gróf Serényiné.

Következik II. Mihálynak Beniczky Magdolnától harmadik fia:

IV. P á 1, ha nem hibázom, ez azon báró Révay Pál, ki Rákóczy

Perencz alatt tábornok volt, és 1708-ban Nyitrát feladta a császári

tábornoknak Heiszternek ; legalább e korban más Pált nem találunk,

kire e körülmények illeszthetk. 1741-ben nádorságra volt kijelölve.

Bel K. András ScUvandtnernél II. 421—426.

*) Láid életrajzát Kölesy Vincze Károly és Melczer Jakab Nwnxeti Plu-

tarkns III. köt. 223-239.
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Nejétl báró Hellenbach Juliannától fia Antal magnélkül halt meg.

Következik II. Mihálynak negyedik fia

:

III. Mihály Csongrád vármegye fispánja, a hétszemélyes

tábla bírája, életirója szerint törvénytudományáról, igazságossá-

gáról és bölcs tanácsáról híres férfiú. *) Jelen volt az 1Z1Ö. és 1723.

országgylésen is, a midn országos bizottságok tagjává is választ**

tott. Feleségétl Okolicsányi Fruzsinától következ Öt gyermeke ma-

radt. I. Mózses, 2. II József, 3. Zsuzsanna Radvánszky

György né, 4. L Jónás, és 5. I. Simon. A négy fiúról egymás után

szólandunk:

1. Mózses nek hitvesétl gradeczi Siansith Horváth Zsuzsan-

nától következ gyermekei maradtak

:

a) I. M á r k, kihalt

b) V. Pál Turóoz vármegye fispánja 1801-tl, hétsze-

mélyes táblai ülnök, val. bels titkos tanácsos, Zágráb várme-

gye fispáni helyettese* sz. István rend vitéze, estei fherozeg

Ambrus magyarországi prímás fudvarmestere volt. Meghalt

1816-ban. Nejétl gróf Brunszvik Francziská tói gyermekei:

1) Jozefa Motesiczky Pálné, és 2) Julianna báró Malo-

nyay Jánosné.

c) V. Imre, kinek gróf Szörényi N-títt gyermekei: 1.

A n t o n i a-0 r s o 1 y a apacsa, % Jozefa, kinek férje nevét

nem tudjuk, 3. Leopoldina, Lebellné.

d) Zsuzsanna Szent-Iváoyi Pálné.

c) Julianna Dvornikovich Miklósné.

f) Johanna.
2. II. József arany sarkantyús vitéz, m. kir. helytartósági ta-

nácsos. Meghalt í 767-ben. Els neje gróf Eszterházy Janka, a máso-

dik Beniczky Ágnes volt. Gyermeke egyiktl sem maradt.

3. Zsuzsanna Radvánszky Györgyné.

4. I. J ó n á s arany sark. vitéz, kir. kamarás, és m. kir. kamarai

tanácsos. Nejétl Dvornikovich Klárától gyermekei voltak: 1. Mi-

hály, 2. Sámuel, 3. Emerenczia Rakovszky Gáspárné, és 4. N.

Csaplovichné,

5. I. 3 i m o n-A n t a 1 cs. kir. kamarás, val. bel titk. tanácsos,

Turócz megye fispánja. Nejétl Szent íványi Annától gyermeke? kö-

vetkezk :

') Schwandtner Ií. 426.
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a) II. A n t a 1, es. kir. kamarás, tábornok és Eszék vár parancs-

noka. Neje Sedlniczky N.

b) VIII. F e r e n c z ezredes. Nejétl báró Révay Annától gyér*

raekei : Í.Francziskagr. Nyáry Antaká, 2. A n n a.

c) IV. János, kihalt

d) II. L a j o s, kihalt.

e) III. József alezredes. Bossányi Ilonától gyermekei: I) IV.

József. 2. Paulina neczpáli Vusth Józsefné. 3. II. Simon Turócz

vármegyének 1848. és 1861-ben fispánja. Nejétl Tajnay Ilonától

gyermekei: Sarolta, Mária meghalt, és Gyula, ki 1852-ben

született.

Anna, elbb báró Sennyey id. Imre, utóbb báró Révay Fe-

rencz neje.

g) I. K á r o I y, kinek nejétl gróf Pongrácz Borbálától leánya

Terez volt, s meghalt.

h) M ária báró Sennyey ifjabb Imrén é.

i) Apollónia Szírmay Lászlóné.

k) Ilona báró Ritterstein Vilmosné.

I) F r a n c z i s k a meghalt.

ro) Zsuzsanna gróf Nyáry Istvánné.

n) Charitás Bossányi Istvánné.

Eddig a család leszármazása. Érdekes tudni, mibl állottak és

állanak most a nemzetség birtokai

:

A R é v a i várhoz tartoztak : *) Váraüya, Debregezth, Zavoth,

Sellye ; Ours és Naydayoha puszták, mezvárosok, Réva, Sollomum
(v, Savlincz) Novak, Sauli, Varásbologb, Seustinohe, Hethén, Tor-

moob, Dyrsy, Chernél, Lor, Nadica, Jarody, Bankfalva, Újfalu, Mara-

loch, Keresztár, Macha, Dersincz, Szlls, Elleseöoz, Hosszubach,

Járna, Lisko, Sz.-Mártony, Mihalinch, Potynich seu Porpoladfalva,

Draguthfalva, Hagymás, Somogh, Kövesd, Harkalich, Torbaczbil,

Zongorrégh, Radinitfalva, Vitaleh, Nagy és Kis-Szigon, Baksafalva,

Byka, Thaus, Iiiiehovlioh, Dosnokfalva, Daas, Torozoktelke, Byharos,

Tiharoez. Barkha, Liukas, Jaksnich, Dostoch, Milesooh, Stakoroch

,

Koronich, Bihaeh, Serdoch, Turich,

Az Aranyán i uradalomhoz Bodrogh vármegyében Aranyán

mváros, Tótmonostra, Pallachioh, Szkolnicb, Cheer, Asszonyfalva, Both,

Sz.-Péter, Vizmelléky, Sz.-György, Zaaka, Boldogasszonyháza, Beegh,

*) Adom a ueveket, mint velem közöltettek.
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Bakacbj Csoraoklya, Cseretthés, Ugh, Vauna, Nagy és Kis-Kemend,

Várallya, Kudán. Kemeketh, Csipes, Rym, Bodola, Szenfalva, Csenthe,

Thótfalu, Batthya, St. lile, Thamásfalva, Zsioranóoz, Laskó, Babotha,

Gyula, Vézmelléky, Sz.-Miklós, Tiztáz, Varand, Piszky.

A Gyulay, Somogyi családokkal Fejér, Tolna, Baranya és So-

mogy megyében birták :

E n d r d várat, melyhez tartoztak Endrd, Trakostyán, Vizni-

cze, és Dubovecz mezvárosok. Továbbá Eszthergár, Vepsén, Marton-

vásár, Sz.-GyÖrgy, Bainka, Metheéz, Zernyebakonya, Petheöllye, Ke,
Nádas, Alsó-, Fels*Endrd, Gyula, Egyházas-Kapoly, Kápolnás-Ka-

pol, Veréb, Venecze, Váll, Óvár, Tharnuk, Nyék, Kereösszegh, Lulla,

Horhy.

I. Mihály a Bakich és Czobor családdal együtt bírta Pozsony,

Nyitra, Trencsin és Gyr vármegyékben

:

Holics, Sassin, Ráró és Eleske várat és a következ ravároso-

kat, és helyeket Sz.-János, Sz.-GyÖrgy, Závod, Bikszád, Radinov, Ze-

kula, Klopcsány, Radosócz, Holics, Sassin, Peterfalva, Manigha,

Lászlófalva, Lopasov, Ekbelleö, Bogdanócz, Kováltsó, Kuthy, Kuklyo,

Szanozidorf, Fenyes, Podhaytsán, Boroczki, Csötürtökhely, Dojts,

Thököld, Ráthon, Popuginy, Ftasiöze,Burczkova,Sz.-Miklós, Vieszka,

Gyulócz, Reyka, Karzon, Lapussó. Areszka, Thernova, Selpicze, Kar-

kócz, Szerhalya, Negyed, Kathó, Kobilán, Strása, Szmolenies, Vido-

ván, s vámszedés Szakolczán, Beszterczén, Holicson, Brodskán-. Bynó-

czon, Kis-Bodakon.

A Turócz megyei szklabinaiés blatniozai uradalom kö-

vetkezkbl áll a két váron kivl, és pedig a szklabinai uradalom

Sz.-Márton mváros, Turány, Sutto, Ratkó, Kiicsiny, Prekopa, Szkla-

kinka, Podzamek, Stiavnicska, Diakova, Kossuth, Szuesány, puszta

Borzova ; vámok : Sz.-Mártonyban és Szuosányban.

A blatniozai uradalom tartozékai : Mossóoz, Blatnicza, Mala-Vi-

eszka, Dianova, Bella, Folkusfalva, Laszkár. Rudnó, puszták . Sze-

biszló, Medovár-Podbora, vámok: Zniovárallyán, Rudnón, Stubnán,

továbbá Nedoror, Sz.-Mihály, Károlyfalva, SztrankaésBodofalva hely*

ségekben.

A trebosztói birtokokhoz tartozott: Trebosztó, Jahudnik, Bisz-

tricska, Sabokre és Neczpall.

I. Elek birta a beozkói uradalomból ezen, és csejthei, elekházi és

beczkói birtokokat, melyek ezen ág kihalltán a leány utódokra szállt.
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#

A Révay nemzets ,beli hölgyei közül báró Révay Lajosné gr.

Eszterházy Terézia, József fhzg. nádor két els nejének f udvarmes-

ternéje volt haláláig 1817-ig.

Csillagkeresztes hölgyek voltak: II. Lászlóné Szunyogh

Éva, — III. Lrinczné Keresztv-i Zsófia, — I. Jánosné Bossá-

nyi Julianna. — I. Simon né Szent- fványi Anna, — I. K r i s t ó f n é

Jeszenszky Julianna, — VII Ferenozné Révay Anna, — I. La-

josné gróf Eszterházi Terézia, kirfil följebb volt szó,

—

II. P é t e r né
Sándor Eszter , egyszersmind palotahölgy ,

— V. P á 1 n é gróf

frrunszvik Francziska, — III. Lászlóné Révay Julianna, — V.

Jánosné Semsey Jozefa, — I. G y Ö r g y n é gr. Keglevich Róza.

A mi Révay nemzetség vonalait és ágait illeti, a írebosztói bá-

rói és grófi ág kihalt, a trebosztói és bisztricskai nemesi ág él Turócz

és Nógrád megyében.

A szklabinai és blattezai vonalból is a gró/1 ág kihalt, a bárói

ágból és pedig az klsb ágon élnek: Zsófia gr. Török Bálintné, I.

György, fia IX. Ferencz, éa leányai : T e r é z i a gr. Schatfgotsch

Rudolf Özvegye, Eliza, Gizella és Róza gr. Cebrián László neje

;

— az ifjabb ágból : F r a n c z i s k a gr. Nyáry Antalné és buga Anna,
II. S i m o n és neje Tajnay Ilona, és ezek gyermekei : Sarolta és

Gyula, anyja Bossányi Ilona és nvére Paulina Justb Józsefné.

A család bárói czímere íbljebb metszvényben látható, és leírása is

följebb olvasható, a nemesi czímer is ugyan az, kivévén a bárói koro-

nát, mely a paizs fölött van; a paizs fölötti sisak koronájából három
strucz toll leng, a nemesi czímereken néhol a sisak koronájából is far-

kas emelkedik föl.

Revcdy család. Ugoosa vármegyében Révedy János
1690-ben vármegye esküdje volt. 1

)

Revész család. (Kisfaludi) Zernpíín, Szaímár, üng megyé-

ben székel birtokos nemes Család, melybl a XVI. században élt Ré-

vész r b á n, a ki Zemplin ravárosi határban a Szarkas hegyen Pós-

say Antaltól 1583-ban szlt vett. 2
)

1616-ban élt Révész Mátyás és bírt Zemplfö megyei Lá-

czán. s
) Ennek fia lehetett

M Szirmay C- ügocsa pag. (%X

*) Leleszi C< nvent Acta anni 1 j$3. nro 14.

*) ugyan ott libro Signatnr. 18. folio 33.

Jtfí
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Révész László, ki 1650-ben élt, a midn neje Rákóczy Judit

t, s fiát Andrást ügyvédének vallotta ;
1
) ezen Lászlótól a család

leszármazása a mai napig következ nemsékrend sterint történt

:

Liftté 1650.

(Rákóczy Judit)

Andris János
1650. (Bagossy Róza)

Mátyás
(Csoknyaí Erzse)

Jónás
tzüL 1712. tbiró

(Kossuth Mária)

(I

Pál
szül. 1750.

f 1825.

Bornemisza
Róza

Bornemisza r

Anna)

íme
szül. 1757.

(Pnpiuszky
Janka

f 1S07.)

János
h. hadnagy

1833.

Galliczíaban

Anna
(Bagossy József)

00

c

Autonia
(Perner
Antal

cs. k. bapit.)

Lajos
(Bánóczy
Teréz)

Imre
hadnagy

t
N

Ja'nos y
ítárolyban g. =

f 1849. * "

s 3

00

<3í Ferencz
honvéd badn.

f 1848.

Károly
fl*48.

Ferencz
szül. 1848.

G Abor

t 1848.

László

szül 1788. f 1825.

(Bagossy Zsuzsa)

Rozália
osztozik 1819.

(Semsey Károly)

o

53

György
szül. 1828.

volt honvéd
(nyirkai Papp

Leuka)

Erzse
ez. 1857.

Mártor
. honvéd
1849.

Bálint

szül 1859.

Mária Erzse

(Uray János)

E esalád&n állók köz! J ó n ás (saiiL 1712.) a XVIII. század

közepén Xemplin vármegye esküdtje, majd pénztárnok*, utóbb mint

kiküldit biztos a nagy pestis alkalmával, a hegyalján egyike az els

híres szl mivel tetknek, bírta Zemplin megyében Nagy-Polena,

') Ugyan ott hbro Signaturtr. 22 folio 100
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Szlarina, Dara, Szomolnok, és Jalova

falukat, úgy a hegyalján ösi lakta he

lyén Kisfaludon és Mádon is közbirto-

kos volt. Nejétl Kossuth Máriától

négy gyermeke maradt : J á n o s, ki a

franczia háborúban huszár hadnagy

volt, Anna Bagossy Józsefné, Pál
és I m r e, kik áltat a család két ágra

szakadt

Pál született 1758-ban, test-

vére a korán elhalt Imre árváinak

gyámja volt 1807-tl 1829-ig a midn
meghalt. Kétszer nsült, mindkétszer

a Bornemisza -családból, az els Róza,

a másik Anna volt; ezektl gyermekei László és Rozália Sem-

sey Károlyné, kik 1818. nov. 15-én osztozkodtak meg örökségi ingó-

ságaikon, 1819. jul. 13-án pedig az ingatlan javakban, mely szerint

Lászlónak jutott La Krajnyán fekv Szmolnik nev helység, 2. a

szegi promontoriumon lév Somos szl, és a szegi határban fekv föl-

dek, 3. a kisvári szlkközti irtvány j
— Rozáliának jutott 1. a b.-kis-

faludi lakház és birtok és Szegiben is rész, 2. a nagyvári szl és 3.

a Kasod és hétnyáríai rét. Lászlónak nejétl Bagossy Zsuzsannától,

ki után gyermekei Bagoson és Kaplyonbaa is örökösödtek, maradtak

György, Márton, Mária és Erxsébct Uray Jánosné.

György (sz. 1828-ban) a jogot Kassán tanulta 1847— 48-ban,

azután öcscsével Mártonnal együtt a honvéd seregbe állott, és részt

vett Budavár bevételénél 1849 ben, a midn golyóval megsebesül és a

gróf Sándor palotára 6 t-zte fel els a nemzeti zászlót. Nejétl nyiresi

Papp Lcukától két gyermeke a táblázaton látható.

1 m r e (Jónásnak fia) 1757-ben született, és 1807-ben neje

Pupinszky Janka is elhalván, nyolez árvája maradt, kiknek gyámjok

nagybátyjok volt. E nyolez gyermek 'közül, kik a táblán láthatók és

kik közül J á n os és Sándor Zcmplin megyében esküdtek voltak,

c^ak Lajosnak Bánóczy Teréztol maradtak gyermekei ; F c r e n c z,

Károly, Gábor, 1848-ban honvédek voltak és elhaltak, közlök
es*k Károlynak maradt fia Ferenci, ki 1648-ban született.

A család másik ágából 1659-ben élt Révész Ádám, (tán

Lászlónak* fia ?) kinek néhány ízen a leleszi Gonvent adatai szerint

ivadéka következleg sarjadzott

4G*
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Ádám
1659.

(Zobonya Ilona)

r
Eva 1691. Gábor Ferenc* Bora Erzse

(János.sy Gyöigy) 1686. 1700.1722. (Lipcsey András) (Vigh
(Szeghy Erzse) Zsigmond)

i

—

r
-*

1 1

1

Ádám Ferencz Anna Erzse

1736. 1751. 1744. 1751. 1751.

(Senk Miklós) (Kossuth László)

A család ozímere — mint föijebb a metszvény mutatja — a pa-

izs kék udvarában zöld téren ágaskodó oroszlán, els lábaival kivont

kardhegyén törökfejet tartva, a paizs íoíbtti sisak koronájából szintén

olyan oroszlán ni ki. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös,

Reviczky család. (Revisnyei.) Árva megye legrégiebb

családainak egyike. Gyöke Hotimér (vagy Hocimir) a ki fia halála

miatt fájdalmának enyhítéséül IV. László királytól 1272-ben Árva

megyében fekv kicsi de kies fekvésénéi s Nagyfalu, Alsó'Kubin és

Árva vára megyei fhelyekkel szomszédos voltánál fogva kedvez

helyzet Revisnye nev két ekényi földet királyi adományban

kapta, ') és abba Mihály zólyomi .fispán által a határok megjelölése

mellett ünnepélyesen beiktattatott. Ezen birtok az egész megyében—
kivévén Árva várát és ahoz tartozó területet, mint a melynek elbbi

létezése történetileg ismerete*, — a fenmaradt okmányok szerint leg-

régiebb magán telep. 2
) Nevezett Hotimér nek meg nem nevezett

(s úgy látszik : elesett) fián kivüi még három ismert fiát, kiknek ne-

veik: Bodor, (Wodur) Lodán (Lodanus-Luchan) ós M i k 1 ó 3, nem
egykorú, hanem-késbbi (1325. 1355. 1391. stb évekbeli) okmányok-

ból vehetjük csak ki. Ezek által Hotimér ivadéka több máig is az si
telepeken él nemzetségi ágakra vagyis családokra oszlott, milyenek

a Suffa, Burián, Kupcsó vagy Kangyerka, Dedinszky
stb. családok.

Mieltt a családok történetére vonatkozó adatok elterjesz-

tésébe bocsátkoznánk, lássuk elbb Hotimértól kezdve a2 egész

Reviczky család nemzékrendét a következ táblázatokon :

') Regestrum de Turócz, Engelnél Monumenta Ungrica p. 72.

*) A Hudkonttól származott fels-Kubíni családágaknak már 1222. évbl
kimutatható Rcvncke nev fóldjök Líptó megyében feküdt.



Bevicrky. 725

I t á b l a.

Hotimér
1272.

Bodor íWodur) Lodan

Domokos
1355.

r— -^-- — '
\

Miklós
1391. megveszi

Hotochint.

Márton 1449.

(Bufl'r. Bur ián stb.

családok törzse)

Miklós
1325.

Balas
1335.

János 1391.

eladja hotocsini

részét

Márk Péter

mester 1355.

Dedinszky

cs. gyöke

í. Dienes
1355

I. Bálint

1399.
Reviczkyek gyöke

t

Benedek I. János Orbxn
1348. 1348. a Matejcc<

rPT .. ' <"*. se
György

II. János

1348.

Mát}'ás

1348.

I. Mátyás II. Benedek
I

II. János
1475

II. Mátyás
1463. 1475.

árvái szbiró

I László
1437.

László

Mátyás 1550.

dictus Otmár

Tamás
1550.

N.

Pál
1550.

István Mihály Menvhérfc

I. Gáspár 1. György
1550.

I. Mihály f. Tamás
1510.

I. Sámuel I. András
Reviczky Reviczky

1584. 1(584.

Folyt, II. táblán. János

Gáspár
Reviczky

János
András
1608.

Tamás
Re.riczhy

USA.

Folyt III. táblán.
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Ií. tábla.

1. Sámuel, ki az I. lábián.

Reviczky

1584.

Mihály Tamás
árvái urad. igazg. 1589—1604.

árvái szbiró

Ferencz

János
1646. árvái alisp.

(Okolicsányi Zsófia)

Fermez

Sándor
1695. Árvái szbiró

^Nedeczky Júlia)

Mihály
árvái vám
felügyel

Ferencz

András
1704-1712.
árvái Jegy?6

-L
János-Ferencz

1723.

kanczell. referend.

(Barthodeiszky
Anna-Mária)

Anna-Mária
(Thurzó János)

Imre
1749 X766.

tiszántúli ker.

tábla ülnöke
(nosziczi Thurzó Juüa)

Károly 1771.

bécsi követ
Antal
jesuita

Imre Ágoston János Máría-Magd,
bihari tbiró 1768.

(Lanthaler Jozefa)

Gábor Judit
debreczeni föbiró 1800

f 1822. (Bárányi György)
(Bárányi Judit)

Károly Anna Frigyes Antónia Róza János nep Karóim Amália
sz. 179& sz. 1797. sz.1798 sz 1803. sz. 1804. sz.1805. sz 1807. sz. 1811.

1 18V0 (Kállay f 1856. (Márkfy cs k. kap.
Ádalb ) es. k. t'órv.~ János)

széki ülnök
(Jnricskay
Amália)

Róza Janka Sándor
sz 1832. sz. 1834. ez. 1835.

(Petrák (Hackler helytazts.

János) Lajos) fogalmazó

István Adalbert László
sz 1836 32.1839. sz. 1840.

W
se-

i

CB
H

W *1

£ 2.
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III. tábla.

Tamás, ki a* I. táblán.

1650. 1584.

Ferenc.

1584,

György
1584.

István

1584

Tamás 1606.

János
1584.

István Andris 1655.

(Sfciavniczky Zsuzsa)

r—:•

János

!

Dániel Mihál Mátvás

Mátyás

Imre

János

Antal
1734.

István sz. 1699. Folyt, a IV. táblád

tasnádi ha rm incz
_

József 17 i2.'

Margittá
/w

«-i

József

Mihály

Kirlv 1787.

Károly 1822

Istvift

1802.

Mátyás
17 24. A baujba

András
Marmarosba
i

*

János

György
Trencsín v. Vadicson Jak

Xavér János

Sándor Károly

Mátyás

András

Márton

János
r
József

Imre

Itíikály

János -Karoly Sándor

János

Imre
szüi. 1724.

Derecskére
telepedett

(1 Oroszt N.
2. Niczky &za)

Károly MiháJy János Pál Antal

László Teréz N. Mihábály
1^87. (Gázey (Okoli- 1760.

szegények Imre) csácyi f 1853.
ügyvéde Farkas) Names-

De.creczen

ben

Antal József 1787.

kir. tan.

kerül. iáhJa üln.

(Laezkovich Anna)
»yi

Róza'
Imre Adata

serjteaovir sz. 1786. f 1862.
(Orosz gróf, kanczellár

Eleonóra) (b. Sumlánezka
Szidónia.)

Judit
(gr Maj-

látö

Karoly")

István Anna
sz. 1829. sz. 1844

" Áda
(Grubicz a*. 1838.

Viktória
sz. 1798.

(Káilay
Gergely)

Menyhért
sz. 1800.

(Kelemén y
Jozefa)

i

Emil
sz 1827.

Izabella

sz. ím

Maria
sz. 1808.

(Kállay
Tamás)

József
sz 1834.

Jozefa László
sz. 1811. sz. 18J>5.

(Kálíay (Staohó
Emánuel) Karolina)

Alojzia

sz. 1813.

(Turánszky
Kálmán/

Szevér
sz. 1340.

Szeréna
sz. 1845.
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IV. tábla.

András
(Nedec2ky
Julianna)

-* .—

1

Mátyás, ki a. III. tábláit.

1715
(Otcolicsányi Ilona)

Imre

Márton József János Simon
báró

alíáborn.

(Perényi Róza)
bárói á g.

László
(Gergeüaky

Mária.)

Folyt. V. tábla.

A mm Júlia András Mihály Judit Antónia Rozália

(KáUay (Káüay '
sz. 1753. sept 18 (Bárányi (Bárányi

(1. Beöthy Gábor Gáspár Gáspár
2. hzg. Hohenlohe «lá-neje) második

Leo) Sándor)

Ferencz f
(Zerdahelyi Teréz
özvegy 1857.)

Ferencz Mária

f 1831. (Halassy Fer.)

i

—

(Vízy N.)

Amália
(Oroszi N.)

József

V. tábla.

László, ki a IV. lábián.

(Gergellaky Mária)

Ferencz Kristóf Imre
(Kossuth Klára)

Antal László Fái

;

f t 1846.
(Szejiímíklóssv

Teréz)
í_— *-

Tamás

János

József

»* #|

Teréz Ágoston
sz. 1822. sz. 1819.

FerL-z\ Karolina Zsó»a
*ere..,z;

6Z . m7 . 82 . 1859.

Mária
sz, 1818.

Tamás Zsuzsa
(Kollener (Yiczmándy
*

Teréz) Yictor)

Dénes
sz. 1798.

(1. Kclemeny Ludov.
2. Ottfík Teréz)

Ilona

f 1850.

György Klára Ambrus
sz 1798. sz 1800. sz 1805.

(Horváth (Csirszky

Julianna) N

)

Teréz Imre
sz. 1810. sz 1813.

i» <\»-

Ádám
sz 1834

Antal
«. 1838.

Ambrus
sz. 1840.

Julianna
sz. 1841

Rudolf
sz. 1842.
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VL tábla.

András
-*—

János

Péter Simon Gábor
(í

2

e^V- Wr»<^
István Mihály N.
* f

j

(Skrabákné)

János

Ilona

Sándor

László György
(Malatinszky

N.
(Kelecsényi)

Ferencz
(b. Szopek)

Gáspár

N. kertész

N f tizedes

Gábor
(sánta)

Ferencz Sándor

VII. tábla.

Gábor
(Kubiny

Faly

Simon, ht az VI. táblán.

(Krasznecz N.)

Simon
1706-1716.

Árva v. alispán

(Raksányi Anna)

Gíbor Ádám Simon Imre
ibinyi^Erzse) 1723. Árva (1. Luby (Okolicsányi

IvilLtMiéT v;"biró *,ára
4

*•>
(Baan l. Szent-

László
(Hodossy Bora)

László

Magdolna) Iványi

reczky

Simon

\

István Julianna
(Nemes)

Pál Imre Mátyás János

MlkioT
1

+ ö^véd íestr

+

József Ferencz Simon Sámuel Anna Éva Teréz Erz ? e

Árva urad. huszár év. lelkész (Bárányi) (Smidt) (l. Trajt- fKoro-
pénztára, hadn. esperes ler N. dinyi)

Lestinán 2. Nedeczky}

Marton MátyaT ,

1J&
,

Pál János
Karolina
hajadon

Elek
ügyvéd
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VIIL Tábla.

Ádám ki a Vlí. táblán ,

1723.

árvái szbiró

(Báan Magdolna)

András Ilora Klára Dániel
(I^hoczky (Nedeczky Mihály) (PárniczJry Mihály)
Zsuzsa)

Mihály József Zsuzsa Pál

IX. tábla.

Gábor, ki a VJJ. táblán.

{Kubínyi Erzse)

Ádám Zsuzsa Gáspár László Gáspár
1751—1765. (1 Köroskényi Anna Pozsony- (.1. Köroskényi
árvái alispán 1. Lehoczky Kata) ban f Anna

( 1 . Köröskényi Bora _ _____ 2- Lehoczkv Kata)
2 Szörényi Bora) £~ ^^

* szeg.

l^ZIíi^mánT
"+ Lénárd (gr. Csáky

N.-Beczkón)

Henriette
(Bobok
Gusztáv)

Gábor Károly Ignácz

Gábor
tbíróf 1855.

Körmösházán

Sindor
árvái
alisp.

1823-
1827.

János
sz. 1789.

1828.

ávai urad.

számvev

Alfréd Amanda
(g. Berényi (Ambró

N.) * Albert)
János Péter Márk
árvái árvái cs. k. törv. árval
jegyz üln. 1852. esküdt
1830. (Reviczky 1848. eltt

Coelestina)

Arnold
1862. árvái nijegyz

József-Károly
kir tanácsos

1781-1810.
árval alispán
ÍNovofha Bora)—-• — ^— . i _ . . . . i

Francziska Teréz
(Szent-Iványi (Szmer-

Antal) csányi

Antal)

5
B
50

Zsuzsa
(Lokcsánszky

János)

e-i
p»

9

József ka!

árvái fjegyz
Dun. inneni kerül.

táblai ülnök
(Baj esi Ludovika)

Antal
árvái fszbiró

(Zmeskal Jozefa

Coelestin

(Reviczky Péter)

Bora
(Androvics

János)

Anna
(Koróda
Gáspár)

Téré*
(Görgey
Józsefj

Lajos Kálmán
testr

Aurél
árvái aljegyz

Luczián Antónia
(Boronkay)
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X. tábla.

Idsb János
Mihály ágából

1664.

Dániel
1691-93.

árvái szbiró.

György

András 1704.

(Mesko Dóra)

János

Erzsébet

Sámuel
1731 oszt.

János
/".

M
árrai

1731. osztoz.

Trnecska

András
Liptóban
Lubellén

~"!

Z«5fia

{Chodák)

,i esküdt JánosJános
Sáros

megyénen

Márton 1804.

oravkai
plébán.

András Miklós
kapitány capucinus

t

Mátyás János

f (Okolicsányi)

•*—

i

János Sámuel
t t

András

Jónáft

árvái szbiró

f 1831.

Tályán

János
(Bajcsy NO

István Férd nand Róza
f f (Jauovicz

Dániel)

János

f-

András
rmester

f a Rajnába
Tályán

József Mihály Mátyás Dániel

JAnos András Antal János
t 1 t f

elveszett anyja által

elvitetett

András János Józseí Antal János Szeraöu Mihály Imre
f + capucinus | irg. barát lak. Poawonyban

1829.

Mihály Jánü? m Imre
sí. Í8H. jul.22.

poasonyi sóhívat.

E táblázatok mutatják a Reviezky családnak lehetleg össze-

szerkeszthetett nerazékrendét, melynek hiányait az alább mondandók-

ban kifogjuk jelölni.

A nemzetség másod Ö9e Hotimérnek egyik tia L o d á n> L Lajos
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királynak 1348. évi oklevelében 1
) „Lowdanus de Árva" néven fordul

el, a midn fiai .í ánosés Benedek nevezett királytól Ipoly árvái

várnagy ellenében parancsot nyertek, hogy a nevezett várnagy a t-

lök Donch mester idejében jogtalanul elfoglalt rétet, mely a Valch

nev havasok aljában fekszik, vissza adja, és ket Revisna: birtokok

békés bírásában fentartani tartozzék. Ezen oltalomlevelet Benedek-

nek fiai János és Mátyás részére 1460-bau a turóczi káptalan is

hiteles átiratban kiadta.

Tekintve a családfát, Lodán testve rének Bodornak (Wodur)

fia volt Domokos, ennek fia volt IL Miklós, kirl még szólani

fogunk. ^
Lodán másik testvérériek T. Miklósnak fia volt Bálás, ennek

fia volt János.
Lodánnak az emiitett János és Benedeken kivl még

Márk, Péter, Dienes és Orbán fiai voltak.

Az eddig elésoroltak közül Domokos Bodornak fia, és Die-
nes Lodánnak fia 1350-ben I. Lajos királytól a Hodochin folyó és

Javra pataka körül az árvái kerületben (ia districtu de Árva) hat eké-

nyi földet 2
) kaptak királyi adományban,

Péter (Lodánnak fia) 1355-ben I, Lajos királytól a Hotochin és

Ivatra (vagy javra) pataka közt tizenkét ekényi földet kap, a mai ne-

mes Dedinát s okmányosán kimutatható se ín aDedinszky csa-

ládnak.

1391-ben I. Miklósnak Bálás fiátóli unokája János, a maga

hotochini birtokát eladja Domokos fiának II. M i k 1 ó s n a k és I. Die-

nes fiának I. Bálintnak, melynél fogva 1391. sept. 27-én Bebek

Imre országbíró birtokjogi vizsgálásakor a hodochíni földre nézve csak

nevezett két szerz II. M i k l ó s és I. Bálint mutatták fel okmá-

nyaikat. 3
)

Bodornak ágán IL Miklósnak, ki 1399. évi okmányban de Re-

visnye, 1415 ben de Hodochin íratott, fiától Mártontól, ki 1449-

ben revisne? Jánostól, Andrástól és Lászlótól megveszi a többi hoto-

ohinii (nemes dcdinai) birtok részeket, származnak állítólag a SufFa

(vagy Zsuffa) Kangyerka és Kupcso Nemes-Dedinán birtokrészes csa-

ládok, melyekrl a maga helyén van emlékezet.

a
) Mely velem másolatban közöltetett.

z
) Turóczi Regestr. Engelnéi Monument. 72. Ez jelenleg teszi Nemes De-

cimé egy részét, melyet jelenleg SuíTa család bir. Szontagh Dán. közi, szerint.

•) Regestrum de Turócz u» ott
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Lodánnak I. Miklós testvérétl a Csutka család szárra aztatik.

Lodánnak hat gyermeke közül Benedeknek ismerjük fiait : J á-

nst és Mátyást; I. Jánosnak fiát Györgyöt Lodán Orbán
nev fiától állítólagosán aMatejecz család eredeztetik. Minket itt

Lodánnak csupán I. Dienes fia érdekel, kinek fia I. Bálint lett a

Reviczky család gyök- se.

E családoknak ilyetén vér és jog közössége a hotochini vagy

neroes-dedinai birtokra nézve fenállott egészen 1630. évi marczius

18-káig, a midn a Reviczky család a még akkor létezett jogát a ho-

tocsini vagy nemes-dedinai birtokrészre nézve 350 magyar forintért

Suffaj Burián, Kangyerka máskép Kupcso családokra örök idkre át-

ruházta. Mint említk, e törzsbl származtatják magokat a Csutka
és Ma te j eoz családok is, a Matejecz név onnan vette nevét, mert

ágokból többen Mátyás nevet viseltek. Mind a két utóbbi ivadék is

máig megtartotta revisnei si székhelyét, s birtokát, noha a f ágazat

által több izben, névszerint a Csutkovszka rész végett 1557-ben is

megpöröltettek.

De kövessük a Revisnei ágazat sarj adózását.

1437-ben (die festi B. Mariae Virg.) Váczon kelt oklevélben Be-

nedeknek és Lászlónak Revisnai Bálint fiainak panaszok foly-

tán Zsigmond király a turóczi conventhez parancsot ád, mely szerint

ez a nevezettek részére Nagyfalvy Györgynek fiai Pál és János ellen

tanavallatást tétessen a revisnyei határban tlök elfoglalt egy jobbá-

gyi telek iránt, mely panasz alapossága a nevezett Conventnek azon

évi (feria 5-ta post festum beati Jacobi apostoli kiadatott) jelentése

szerint be is bizonyult

1454-ben Timóth vértanú napján a turóczi convent eltt Revis-

nai Benedek fiai János és Mátyás, nem különben Lászlónak fia

L á s z 1 ó, és Jánosnak fia Györg y, ismét a nagyfalvi lakosok ellen

tiltakoztak bizonyos földjeiknek stb. elfoglalása miatt.

1460-ban János és Mátyás, néhai Revisnai Benedeknek

fiai átíratják I. Lajos Királynak 1348- bari Ipoly árvái várnagy elleni

ótalomlevelét.

1475-ben feria 6-ta p'rox. post festum Visitationis B; Mariae

Virg. Budán kelt Mátyás király uj adomány levele a revisnyei bir-

tokról néhai Revisnyei Benedek fiai János és Mátyás részére,

mely birtokba a turóozi convent által isztebnei Dávid László közbe-

jöttével <a nagyfalviak ellentmondása mellett, mely utóbb törvény ut-

ján nem igazolhatatott) be is iktattattak.
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1550-ben fena 5-la prox. ante festum nativitatis B. Virg. Mariae

a szepesi káptalan eltt Revisnai István, testvérei Mihály és

Meny h ért neveikben is, ugy atyafitestvére (patruelis fráter) Ta-

más és ennek fia János, nem különben Györgynek fia Tamás és

néhai Otthmár Mátyásnak fia Pál nevében is tiltakozik Árva vár

urai, jelesül pedig az akkori vár úr Zeduiczky Wanyék, úgy a nagy-

falviak és nagy bisztrieztek ellen revisnyei határakban bizonyos Pod-

valeczku na Glogove nev rétjök elfoglalása miatt. *

1584-ben sz. János evang. napján ismét a szepesi káptalan eltt

tiltakoznak Reviczky András és T a m ás, DeJinszky János és pedig

nevezett András még másik Reviczky András és Jánosnak,
Tamás pedig István, János, György és Ferencz fiainak, úgy
Sámuel és Gáspár testvéreinek neveikben is Abaffy János Árva

vári tisztarto ellen, ki néhai Thurzó Ferencz árvái fispánnak fia

Thurzó György parancsából revisnyei birtokaikban az ellentmondó-

kat háborgatta.

1607. jul. 18 án revisnei Reviczky T a más az egész Reviczky

nemzetség nevében Árva megye közönsége eltt tiltakozik Veliczne

helység lakói ellen, a revisnyei erdknek elfoglalása és használása

miatt.

Eddig a család fenmaradt okmányainak kivonata. Mi már a csa-

ládfát s a család tagjait illeti, azok-

ról röviden a következ adatok kö-

zölhetk :

A családfa alapjául azon szer*

kezet szolgált, melyet a család

egyik jeles tagja Reviczky János
referendarius 1723-ban készített,

melyre nézve azonban meg kell je-

gyeznem, hogy az az I. táblán lé-

nyegesen eltér egy másik J

) velem

közlött szerkezettel, melyet némi-

leg az oklevelek bizonyító foglalatai

szerint kiegészítésül st igazításul

is kellett használnom. Reviczky Já-

nos táblázatán Lodánnak csak há-

rom fia Márk, B e n e d e k és J á-»

') Szontagh Dáu. úr által a család teszkóbM Árva várm, köatölve.
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ti o s vannak megnevezve ;
míg a másikon a közös törzs kiágazott

családok gyökei is megnevezvék. Reviczky János táblázata szerint

Lodánnak fia Benedek *) nemzé D i e n e s t, ennek fia B á 1 i n t, en-

nek II. Benedek és László, ennek ága úgy sarjadzott, mint láb-

Iánkon tátható ; II. Benedektói szintén úgy származott le a család,

mint itt elóadatik. 2
)

A családnak az elterjesztett tíz táblázaton sem adjuk teljes

származási kimutatását, mint az abból kitnik, hogy a családnak több

egyes tagjáról vannak biztos adataink, a nélkül, hogy neveiket a csa-

ládiakon kimutathatnék , mint ezt alább látni fogjuk ; st a családfá-

kon állókra sem birjuk teljes biztossággal alkalmazni egyes adatain-

kat, melyek e családot illetik, ennélfogva minden kijelölés nélkül év-

rendben adjuk itt névsorát azon Reviczkyeknek, kik Árva megyében

közhivatalos pályán forgottak, mint következik:

1463. 1473. R. Mátyás szolgabíró.

1510. Tamás és Gyö rgy törvényszéki birák.

1558. M iiiály esküdt.

1574. András szolgabíró. •

f

1579. Simon Árva vári várnagy.

15 £9. 16(14. Tamás szolgabíró.

1608. András és Tamás esküdtek.

1634. Mibáiy esküdt.

1646. János alispán.

1653. 1654, Péter szolgabíró, András esküdt.

1650— 58. S i m o n árvar várnagy.

1659. 1661. Simon alispán.

1660— 1661. Péter szolgabíró.

1661 János és A n d r á s esküdtek.

') és 2
) Ellenben a másik szerkezet szerint Le dánnak Dieues fiától ered a

mostani ivadék eképen ; Díenesnek fia B á 1 1 a t, ennek fiai Mátyás, II. B«
n e d e k, és László, ennek László, II. Benedeknek fiai J á n o s és Mátyás,
ennek István, Jánosnak pétiig" Gáspár, György, Mihály és Tamás.

A. különbség a két szerkezet közt aa, hogy míg* Reviczky János táblázata

szerint az egész mostani ivadék II. Benedek fiának Jánosnak György fiától szár-

mazó I. Sámne lés I. Tamástól ered, a másik szerkezet szerint 11. Benedek

fiának Jánosnak unokája György nemzé I. Sámuelt az egyik mostan éló vo-

nal gyök-sét, a másik vonal pedig II, Benedeknek fia Mátyástól szármáznék

úgy, hogy Mátyásnak fia lett volna Is t v á n, ennek T a roá s, a ki a mi tábiáza-

lurk szerint egy azon Tamással, ki a III. táblázaton áll, és ki a többi közt a bihari

ti grófi ágnak is tón? se volt
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1671— 1674. Péter szolgabíró.

1673. Mátyás szolgabíró.

1677. Dániel szolgabíró. '

1 679. S i m o n árvái várnagy.

1 680. Mátyás alispán.

1683. Mihály árvavári vám Jövedelmek fnöke ; M á t y á s ár-

vavári tiszttartó.

1691 Simon megyei jegyz, Sándor szolgabíró.

1694. Mátyás alispán.

! 695. Sándor szolgabíró, Dániel szolgabíró.

1 703. Mátyás Árva uradalmi praefectus.

i 704— 1712. András megyei jegyz.

1706—1716. Simon alispán.

1 723. Ádám szolgabíró.

1 731 . ifi. Á d á m esküdt.

1730 —44. Ádám árvavári uradalmi tisztartó.

1 7 í £>— 55. Márton Árva uradalmi jogigazgató.

1750 —1765. Ádám Árva megye alispánja.

1781— 1812. Józ s.-Károly alispán s kir. tanácsos.

1 789— 1828. J á n o s-T hadé uradalmi számvev, gyámnok s

levéltárnok.

1790. Antal szegények ügyvéde.

1804. Márton órácskái plébános,

1810. Jónás szolgabíró, Ferencz uradalmi pénztárnok.

1820. Sámuel lestiuei evang. lelkész.

1823— 27. Sándor alispán.

1830. József-Kai. fjegyz, utóbb nagyszombati kerül, táblai

* ülnök, Antal fszolgabíró.

1839. Aurél megyei jegyz.

1846. Péter hadi fadószed, 1850. Árva megyeijcs. kir. tör-

vényszéki ülnök ; E le k táblabíró, elbb gr. Wolchenstein ügyvéde;

Márk esküdt, András árva uradalmi pénztárnok.

1856. Pál Xrvt: megyei irodai liszt, 1861. esküdt.

Az Árva megyeiek közül voltak még János és Kálmán m.

kir. teströk, Mátyás ügyvéd, I g n á c z jesuita, S e r a p h i n irgal-

mas szerzetes, Miklós és Józ se f kapuezinus szerzetesek, Simon
huszár fhadnagy, András kapitány, és fleg Tamás alezredes.

A családnak több ága más megyékbe telepedett, ezek közül

egyik nevezetesebb a Bihar megyei ág, mint a III táblán Iát-
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hatjuk. Közlök Jánosnak fia Imre szül. Derecskén 1724-ben, két

két neje volt: Orosz Rozália, és Niczky Rozália, ezektl többbi közt

gyermekei

:

a) J ó z s e f kir. táblai tilhök s kir. tanácsos. Nejétl Laczkovich

Annától bárom gyermeke maradt, úgymint: 1. Imre hosszá évek so-

rán a magyar kormányszékek mellett hívataloakodott, és az 1848. év

eltti idkben hétszemélynök volt Nejétl Orosz Eleonórától gyerme-

kei István és Anna. 2. Adáma család fdísze, született 1786. má-

jus 23-án, nevelését a bécsi terezianum intézetben kapta, hol kivált a

jogtudományok tanulásában annyira kitnt, hogy a vizsgálaton jelenvolt

I. Ferencz király által gyémántos arany gyrvel jutalmaztatott meg;

s mindjárt azon idben 1805-ben a királyi ügyészségek egyikénél Gal-

Iicziában alkalmazást nyert, 1807-ben ott a kormányszéknél, 1808-ban

a cseh-osztrák egyesit udv. kanczellárián ál fogalmazó, 1809-ben a

gróf Sztáray 33-ik sz. m. gyalog ezrednél önkény tes hadnagy lett, s

részt vett a Regensburg, Aspern ós Wagram melletti csatákban.

1811-ben kir táblai ülnökké, és királyi kamarássá neveztetett, 1814-

ben a velenczei cs. kir. kormányszéknél valóságos tanácsossá, 18 15-

ben az ausztriai 8 szardíniái hadseregek élelmi fnökévé, ezután a

montblanci, iserei, 8 Rhodanus melléki departamentok parancsnokává

neveztetett, s ügyes 8 hasznom h szolgálatai meghozták neki a Leo~

pold rendjének keresztjét is. 1818-ban a Lombardia 03 Velencze ki-

rályságok kamarai eladójává, 18 19- ben udvari tanácsossá, 1822-ben a

galliczini királyt fkormányszék alelnökévé, 1823-ban államtanácsossá

1825 ben a cs. kir. udvari közönséges és pénzügyi kamara alelnökévé,

majd 1825. sept 9 én g r ó f f á neveztetett, 1828-ban m. kir. udv. alkan-

ezellár s királyi f udvar mester lett, mint ilyen az ország zászlósai s

szent István rend középkeresztes vitézei közé emeltetett, végre 1828.

april. 25-én m. kir. udv. fkanczellár s a szent István rend kanezellára

Mm, s magas hivatalát azon évi május 1-én átvette, ugyan azon évi

június 9-én Borsod megyei fispánságába is beiktattatott. Ezen méltó-

ságok mellett egyéb kitüntetésekben is részesült, hiria a szardioai ki-

rályi sz. Móricz és Lázár briliantos nagy keresztjének rendét, 1831 -

ben a m. tud. akadémiának igazgató tagjául választatott, késbb a bé-

csi tudom, akadémia is tiszt, tagjául választá, 1836 ban fkanczellári

tisztétl megválván, a toskánai udvarnál ausztriai kbvefc s meghatal-

mazott minister lett, mely magas méltóságtói végre szintén búcsút

vévénrBéos mellett a szentkereszti klastromba vonult, hol í 862-ben

érte érdemdús életének végét. Halála után kanczelláriai egykori hátra

47
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maradt iratait bepecsételt csomagban a cs. kir. Fólség kezeibe2 kí-

vánta juttatni. Nejétl báró Sumlanszka Szidóniától egyetlen leánya

A d a szintén elhalt.

b) Mihály szül 1760-ban, meghalt 1839-ben, hitvesétl Na-

mesnyi Rozáliától a táblán látható hat gyermeke köz! fia Men y-

hé rt szül. 1800-ban, Í847. eltt a debreczeui kerületi tábla ülnöke,

1848-ban Debreczen város polgármestere, s országgylési képviselje,

1849-után Bihar megyei cs. kir. fnök, 1862-ben udvari tanácsos, ne-

jétl Kelcroény Jozefától gyermekei a táblán láthatók. Másik £ia

László (szül. 1805.) kinek neje Stachó Karolina, ettl egyetlen fia

Szevér (szül. 1840.) ki a rault óv óta a hirlapirói pályán termékeny

tolla által maga iránt figyelmet s szép reményt .ébresztett.

A IV. táblán András ága látható, ennek nejétl Nedeczky Juli-

annától fiai József, János, Simon és M á r t o n. Ezek közül J á-

nos a bárói ág alapitója ln. 1760-ban a M. Terézia királyasszony

alatt a cs. kir. hadak egyik hse volt, s elszántságánál s hadi érdemei-

nél fogva tábornok ságra, s 1773-ban birodalmi báróságra emeltetett..

Nejétl báró Percnyi Rozáliától András és Mihály fiain kivül több

leánya maradt, kik közül Judit ritka szép ni tulajdonai által Hohen-

lohe-Waldenburg Schillingfürst Albert uralkodó herczegnek neje s

1803-ban Károly uralkodó berezeg anyja lett, ki életnagyságú öt láb

magasságú arczképével 1803-ban Reviczky Józs.-Károly Árva megye

volt alispánját ajándékozván meg, az jelenleg is a család székhelyén

Revisnvén látható. János tábornok András fiától eredt kis unokájában

Ferenczben 1 831 -ben a bárói ág kihalt.

Ali. táblán I. Sámuel ágán láthatjuk azon Sándort, kinek

neje Nedeczky Ilona volt, s ettl gyermekei: J ános-Fe r e ncz,

A n n a-M á ri a Thurzó Jánosné, és Imre valának. Ezek fctfzl

János-Ferencz 1723-ban Zemplin megy. követ s fjegyz l

)

a XVIIJ. század második negyedében 1730— 31-ben szepesi, majd po-

zsonyi kamarai tanácsos, kir. ügyigazgató *) a m. kir. udvari kancellá-

riánál referendarius tanácsos volt, és hivatalos szorgalmáról és tehet-

ségérl e kormányszék levéltára tanuskodhatik, Feleségétl Bartho-

deiszky Anna-Máriától két fia A n t a 1, és Karoly, (némely genealó-

giák szerint még ím re is) maradtak. Ezek közül

Károly 1736-ban született Revisnyén *) A politikai pályára

') Kfcifmay C. Zemplin not. kist. 3.12. 32£

*) Bel M. Notitia nova ?, 461.

•) Waíleszky C Hi.*t. Litt. Hung,
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lépvén Konstantinápolyban az ausztriai követségnél hívataioskodott,

majd 1772—73-ban a varsói udvarnál képviselte a bécsi udvart, a

midn Gallicziának s Lodomeriának Magyarországhoz csatlása érde-

kében egyik befolyásosb tanácsadó volt; utóbb a berlini, majd a bá-

deni udvarnál volt követ, végre II. József császár alatt császári mi-

nister, egyszersmind os. kir. valóságos bels titkos tanácsos, és szent

István rend közép keresztese. Kitunó tulajdonai közé tartozott rop-

pant nyelvismerete, s átalában nemcsak a nyugoti miveltebb nyelvek-

ben, de a keleti héber, török, arabs és perzsa nyelvekbeni is jártas-

sága. Konstantinápolyban hosszabb ideig való tartózkodása alatt egy

arabsnak „a török hadi rendtartásról 41
irt munkáját franczia nyelvre,

Haesiphus (Hafíz ?) Persa költ verseit pedig latinra fordította s

Bécsben 1767-ben ki is nyomatta. Latin 8 görög nyelven remek írók-

ból igen kitn könyvgyjteményt szerzett, melyet azonban utóbb

Londonban eladott. Gyermekei nem maradtak.

Imre Sándornak Nedeczky Ilonától született fia a XV III szá-

zad második negyedében a tiszántúli kerületi tábla ülnöke volt, nejé-

ti nosziczi Thurzó Juliannától Oai Ágoston és János Bihar me-

gyei tábla birák voltak. Jánosnak neje Lanlhaler Jozefa, kitl fia G á-

b o r elbb Bihar megyei szolgabíró, utóbb Debreczen város birája volt,

és felségétl Bárányi Judittól a táblán látható gyermekei közül F r i-

gyesszül. 1798-ban, 1854-ig Bihar megyei cs. kir. tözvényszéki ül-

nök ;
meghalt 1 856-ban. Ennek a táblán látható kilencz gyermeke

közül Sándor 1855-ben a nagyváradi cs. kir. helytartóságnál,

1861-tl Budán am. kir. helytartóságnál fogalmazó.

Számtalan tagja volt s van még a Reviczky családnak, kik az

si székhelybl kiköltözvén, helyöket a táblázaton ki nem mutathat-

juk, ezek közül ismeretesek a következk :

I m r e-(F erencz) 1698-ban Ugocsa vármegyénél jegyz,

1705-ben nagyszllsi barmi nczados. ')

István 1730-ban tasnádi harmínczados.

Trenosin megyében 1730-ban Vadicson György, testvére M á-

t y á s Abauj megyében. Kristóf Sáros megyében Gergelylakon,

J ó z 8 e f Margittán, András Marmaros megyében laktak. A Mar-

maros megyei ág 1828-ban Árva megyétl vett ki nemesi bizonyít-

ványt.

Árva megyébl az ujabban kiköltözöttek kosé tartoznak a becz*

') Szirma? C. Ugocsa p. 57.
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kóiak Trencsin megyében és zsigárdiak Pozsony vármegyében ; ama-

zok e század elején Reviczky Ámand által, ki Csáky grófnt vévén

nóül, ezzel kapott beczkói jószágára települt, és Alfréd, Amanda
és Henriette magzatokat nemzett ;— a zsigárdiak pedig Imre sze-

mélyében 1 829-ben vettek ki Árva megyétl nemesi bizonyítványt. J
)

Ez utóbbiak az úgy nevezett Ternooska vonalból valók.

Az itt közlött családfa tökéletlenségét mutatja a következ

lajstrom is, mely szerint, habár a nevezendk mind Árva megyében

viseltek hivatalt, a családfán nem találhatók. A névsor következ.

1579-ben élt S i ra o n árvái várnagy.

1608-ban Tamás Árva vármegyei esküdt.

1653—1661. és 1671— 1674. Péter Árva várm. szolgabíró.

1650— 1658. 1679. Simon árvái várnagy, 1659—1661. Árva

megyei alispán.

1677. Dániel Árva megyei szolgabíró.

1677. Mátyás Árva ra, szolgabíró. 1680. alispán, 1683. Árva

vári tisztartó, 1694. alispán.

1691. S i m o n Árva várm. jegyzje.

1695. Dániel Árva v. szolgabíró.

1703. Mátyás Árva uradalmi praefectus.

1736—1744. Ádám Árva uradalmi tisztaríó.

1745— 1755. Márton Árva uradalmi jogigazgató.

1840. András Árva uradalmi pénztárnok.

1861. P ál (Laszkovje) Árva m. esküdt.

A család czíraere — mint följebb a metszvény is ábrázolja a bá-

rói ág czímere szerint ez: a paizs kék udvarábában zöld téren pánczé-

los, s sisakos lovas vitéz vágtat fehér lovon, jobb kezével kivont kar-

dot villogtat, nyeregtakarója vörös, a paizs jobb oldali szögletében

arany csillag, a balban ezüst félhold ragyog. A paizs fölötti bárói ko-

ronán sisak és azon ismét korona áll, melyen három kinyílt piros ró-

zsa virít, zöld leveles ágain. Foszlaelék mindkét oldalról ezüslkók. 3
)

Revuczky család. Grömör vármegyei nemes család.

Reymami család Lásd Rajmann cs

Rexa család. Nyitra vármegye nemesei között áll; szék-

helye Csejthe. 3
) Ismeretes közölök Mihály, 1862 ben csejtei

*) Szontagh Dán. kozl

%
) Ariéinj, Scuta genlil. lomo X.

*) Síontftgh Dán köz!
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birtokos, neje Zelenay N. ettl való fiai József birtokos ugyan ott,

neje Jeszenszky Erzsébet, Pál pesti ügyvéd, Sándor elbb gazda

tiszt, jelenleg katona az olasz hadseregben.

Réz vagy Rész család. Trenosin megye nemessége sorában

állt a XVII. században ; azon megyében hirdetteté ki nemes levelet

1612-ben András; ugyan ott már 1646-ban a birtokos nemesek közé

tartozott 1
) Ma ott nyoma sincs.

Reznek család. (Máskép Kosa, középajtai.) Erzélyi szé-

kely nemes család. Állítólag Magyarországból Reznekfalváról szárma-

zott Erdélybe, hol a beköltöz Reznek N. Háromszék Ai-Doboly hely-

ségében telepedett s fia nem lévén, szerzett javait leánya örökölte, e

leány a Kosa családba ment férjhez, s utódai a Kosa név mellett »

Reznek nevet is fölvették, egy ága Aldobolyban, Kökösdön és Károly-

Fehérvárt iakik. Ismeretes gyök-sük Kosa Mihály, kinek fiai

András, Bálás, és Máté, kideák nak (litteratus) is neveztetett

,

ezek 1635-ben iustráltak Rákóczy György fejedelemsége alatt. A czi-

meres nemes levelet 1650-ben nyerték. Czímerök a paizs kék udvará-

ban arany koronán könyökl kar, buzogányt, (vagy efélét) tartva.

Mihálytól kezdve a leszármazás *) következ

:

Kora Mihály
1635.

András Bálás Máté
1650 1635. literátus

István

József

II. István József György

III. István

(Czakó Judit)

István Károly
pénzverdéi aligazgató huszár fóhadn.

K.-Fejérvárott
(Császár Anna)

<u , .. .. . .

István 1861. Jáuos Ottiiia Ida Gizella

A.-Fejér m. urvosuidor (Miksa
törvsz. ülnök 1861. Móricz

t 1861.)

*) Szontagh Dán. közi.

*) Családi közlés ; de 1635. vagy 1650 ti mostanig a nyoloz nemzedék
igen soknak látszik.
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A családból József 1791-ben Kökösben lett letelepedésekor

Rezneknek is neveztetett, s e nevet a család a Kosa névvel vegyesen

használja, ezt s nemességét 1793. jan. 30-án az erdélyi kir. tábla íté-

lete, s 1839 jun. 3-án Miklósvárszék bizonyítványa megismeri*

Istvánnak Czakó Judittól fiai I s t v á n kir. pénzverdéi aligaz-

gató Gyula-Fejérvárott, K á r o l y pedig székely huszár fhadnagy

volt. Istvánnak eketyukodi Császár Annától gyermekei: 1. István
1860 ban a baróthi járásban cs. kir. tollook, 1861-ben Alsó-Fejér me-

gyei törvényszéki ülnök, 2. János orvos tudor, 3. Ottilia 1861. nov.

7. óta Miksa Móricz özvegye ; 4. I d a, és 5. Gizella.

A család birtokos AlDobolyban s elnevét onnan is írja.

Rhédey család. (Kis-rhédei gróf és nemes) Aba nemzetsé-

gébl (genus) ered. *) Els megtelepedés i helye Heves vármegyében

Rbéde helység, honnan nevét is vévé. A XIII. században következ

hét tagja élt a családnak, mind ugyanannyi külön ágnak törzse, úgy-

mint: 1. szentmártonrhédei Rhédey Demeter, 2. berezeli Rhédei

László, 3. boldogasszony rhédei Rhédey Rufus D e z s , 4. kisrhédei

és szentmártonrhédei Rhédey Miklós, 5. tasi Rhédey Péter, 6.

csekei és nagyrbédei Rhédey Garduan László, 7. boldogasszony-

rhédei Rhédey Péter. 2
)

Ezek közül a legközelebb korig lehozva csak a 4-szer említett

kisrhédei és szentmártoni Rhédey Miklósnak ivadékát ismerjük.

Ezen Miklóstól (v. Mikó) a család nemzékrendé következleg

sarjadzott szét:

*) Horvát István gyökeres nemzeif. 43. Uugr. Magazin IV. 356. stb.

r
) Vöröstói György : Oratio de duratione Famíliámra iliustriura perio-

dica super funere itl. ac magn. D. Sigismundi C. Rhédey etc. Kolosvár 1758. a

család adatai után közlött családleirása, melybl a családfa is közöltetik és Le-

hoczky s Kvári stb, tévedéseik is kiigazitatnak.
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I. tábla.

Rhédey Miklós
de sz.-márton Rhéde

Rhédey Miklós
vulgo Mikócza

László de Rhéde
(Í.N.Zsófia

2. Recsky Erzse

3. N. Anna)

Margit Gáspár
(maczonkai

Cherepes István

özve 1483.)

Poldizsár
(mi ssei

Sáry Ilo»a

özv. 1483.)

l»tl I. Pál 2-tól Bonaventura II. Pál
"f

3-tól Ferencz Ágaia
1552.

lengyelországi lovag

III. Pál Anna László

erdélyi kincstári]

.

1609.

1598 1609.

(Suta Anna)

Péter

1609.

Zsófia Zsuzsi II. Ferencz
Bihar s marmarosi

fftispán

«--várani kapit.

I. János Zsófia I. István

i 1658. 1598. 1634. szepesi alisp.

erdélyi tanácsos 1637. 1643.

(Komis Margit) (Zmeskal
erdélyi ág Petronella)

i— " A- '
"

» maqyarorssáai áq
Folyt. 11 táblán.

*"

Pál
(Csomaközy

Erzsébet 1654)

Zsigmond
r-——* >

Zsigmond

István

László _P*I -

Ferencz

Ilona

(Kubinyi
Jánosa

III. Ferencz
1657.

erdélyi fejedelem
(ik. Bethlen Druzsina)

László
marmarosi fispán

(1. Szunyogh Zsuzsa
2 Bán ffy Ágnes)

f

Ferencz
(Cseniiczky Anna)

1

László

László
szül. 1801.

zemplini fjegyz 184.3

Julianna
(Komáromi György)

Lajos
cs kir. kam.

fisp helyt. \ 1831-

ígr.Kacsáudy Teréz)

t

Zsuzsi Károly Polexina Ferencz Rudolf
(Diószeghy bihari

Sámuel) alisp 1819.



744 Rháley.

IT. Tábla.

I. János , ki a* 1. táblán.

erdélyi tanácsos

+ 165&
(Kornis Margit)

IV. Ferencz 1664.

(1 . Toroczkai Erzse
2. Serédi Zsófia)

, A _____

1!. János
(Macskási

Erzse)

11. István

(Ajtón i Kata)

Krisztina Anna
(Bethlen (1. b. Pongrácz György
Ferencz) % Bánffy Péter)

Folyt. III. táblán.

Sá«d<

t

Mihály
t

László
(Toroczkay

Mária)
(b.

Ferencz
Dániel Mária)

László 1758
(gr. Radák

E>ase)

Ádám Ferencz

t

János li. Mihály Krtsz-
altábom. r 1791- ti na

•J- 1768. (b Bánffy (osd. Kún
(gr. Bethlen Teréz) László)

Klára 1758. f)

Zsigmond
sz. 1722 +1758
(b. "Weaselény

Kata)
«

^—
Ferencz

s?.ül 1756

5g3»
•* 2. »
p » 5
•+ -+ N

Zsuz; János János Mihály
+ 1797. fl750 ( Bethlen

(b. Bánffy Jozefa) Bora)

JozefaTeréz
(gr. Osákv István)

László

f J835.

(b. Inozédi

Ágnes)

Júlia

(gr. Grunderaann)
János

(Wesselényi Kata)

Ciaudia
+ 1841.

(Würtembegi
Sándor)

Ferencz
(1. Gál Ágnes
2. Tholdalaghy

Zsuzsi)

F sr © p
O *. 5T *»

III. Tábla.

II. István, ai a II. táblán.

(Ajtoni Kata)

Pál

kir. t ülnök
(Boros Bora)

Mária,
(osd Kún István)

József

(Biró Kata özv)
1758.)

Kata Zsuzsa
(gr. Székely Ádám) (b. Wesselényi

Ferencz)

Ádám
1704.

(gr. Bethlen
Annna)

Kata

1

Éva

Farkas f 1809. Kata
(gr Teleky Kata) (gr. Toldalaghy Pál) (Rhédey Zsigái.)
r*—, —* ~

i

Ádám f 1 8 49 ,
—

kincstárnok Mária Pál Druzsina

(gr. Teleki Mária) (b. Bánffy (b. Ke- (b. Keméuy (gr. Beth-^ Klára"~Mádaf 1S49.'
BcWmO «4»T K.) Ádám) len György)

(b. Radák (gr. Mikó Imre)
István)
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A Családfa néhány els nemzedéke évszám nélkül lévén, meg

nem tudjuk mondani, kik voltak a család tagjai közül azok, a kik

1420 ban Zsigmond királytói a szepesi káptalan bizonysága szerint

Rh éd e helységre (új-)adomáuyt nyertek.

A nemzedék számát tekintve, azon Rhédei Miklós, kinek neve

mellett a táblázaton a D ó s a mellék név áll, élhetett a XV. század

közepe táján 1440-ben, s noha Vöröstói í
) testvérét nem említi,

mégis valószín, hogy Lehoczky szerint 2
) ezen Rhédei Dósa Miklós-

nak testvére volt Rhédei Péter; kirl más hiteles adat -szerint tud-

juk, hogy 1442-ben több fúr közt 6 is egyik biztosítója volt Erzsébet

királynénak J. Ulászló király részérl arra nézve, hogy a nevezett ki-

rályné a béke tanácskozás végett Esztergomba sértlenl utazhasson 3
.)

Péternek gyermekei voltak G á s p á r és B o 1 d i z s á r, *) é» ta-

lán szentdomokosi Rhédei Dósa J á n o s is, valamint bizonyosan leá-

nya volt Rhédei Margit, maczonkai Cherepes István özvegye, miután

nevezett Rhédei Dósa János és Rhédei Margit Cherepes Istvánnak

Özvegye 1483-ban az egri Káptalan eltt Heves megyei Rhéde hely-

ségben néhai Rhédei Boldizsár nemesi lakát s udvarát és három puszta

telkét néhai Rhédei Boldizsár özvegyének raissei Sári Ilonának meny-

asszonyi ajándéka s hozománya fejében, 33 arany forintban visszavál-

tásig elzálogositák. *)

Szintén oldalágból kellett származnia azon Rhédei S a n d r i-

nak(vagy Sándornak) ki 1447-ben a budai országgylésre Nógrád

megye követe volt ; •) miután táblánkon nevét nem találjuk.

Biztosb világosság árad a családfára Rhédei L ászlónál, kinek há-

rom rendbeli házasságából els nejétl Zsóíiától fia Pál korán elhalt

másodil bitvesétl Reoski Erzsébettl született fia Bon aven túra
szintén ifjúságában múlt ki, de még maradt II. Pál, kirl mint a csa-

lád fentartójáról alább leszen említés ; harmadik feleségétl Annától*

gyermekei voltak I. Ferenc z, Ág ata és tán ismét Pál. 7
)

I. Ferencz, tán ugyan az, ki 1552-ben Eger vára védelmé-

*) Az „Oratione de duratione farailiáru ni * — idézett halotti beszédben.

•) Lehooxky Stemmat. II. 339 szerint Miklósnak testvére volt Pé ter és

atyja Gáspár és Boldizsárnak.

•) Teleki, Hunyadiak kora X. 118-120.
*) Lehoczky id. b.

s
) Teleki, Hunyadiak kora XII. 243.

) Kovachich Vestigia Comitiomm 2G6—2Q&.
') Vörostói íh. h
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ben veit részt *) Ezen Ferencz a család leirása szerint -~ mint Vö-

röstl irja a
) — Lengyelország polgára lett és aranysarkantyús vitéz

(eques aura tus). És ha való az, hogy a Rhédeieknek egy ága Lengyel-

országba beszármazva, ott máig is él, ugy a beszármazás csak ezen

Ferencz által történhetett. 9
) — Ugyan csak e Ferencznek lehetett

neje rimaszécsi Széchy Anna, ki 1572-ben Basó Farkasoé, 1578-ban

pedig Kisrhédeí Rhédey Ferenczné volt.

I. Ferencznek testvére II. P á I törzse lett a magyar- és erdély-

országi Rhédey családnak. Nejétl, kinek nevét nem tudjuk — gyer-

mekei voltak : IIL Pál, & II. Ferenc ?.

II. Ferencz, kit az 1599. évi országgylés megbüntetni ren-

del •) 1601-ben Fülek vár kapitánya 6
) 2609 ben ö

) a nyitrai kápta-

lan követelései ellenében íeloldatik. 1614-ben Bihar és Máramaros

vármegye fispánja, 7
) majd nagyváradi kapitány 8 II. Rákóczy György

udvari tanácsosa volt. Fia III. Ferencz szintén Máramaros várme-

gye fispánja, 1657-ben erdélyi választott fejedelem rövid ideig, de

1658. jan. 24. már lemondott. Nejétl íktari Bethlen Druzsinától

egyetlen fia maradt László, szintén Máramaros vármegye fispánja,

ki 1636. január 11-én született, 1655. jul. 27-én kelt egybe nejével

Szunyogh Zsuzsannával, Szent-Jóbon, ennek halála után pedig 1862.

mart. 29-én másodszor lépett házasságra Barcsai Ákos özvegyével

Bánfiy Ágnessel. Gyermeke egyiktl sem maradt, 1654-ben II. Rákó-

czy György erdélyi fejedelem bejárója (cubicular. mag.) volt. Meghalt

1664. táján magtalanul Benk szerint Háromszék fkapitánya is volt,

a szerencsétlen lengyel expeditióban pedig mint dandár vezér vett

*) Istvánffy Hiat

') ,.í) duratione familiarum" cziro oratiójaban.

8
) Épen midn a Rfaédeiek családfája szerkesztésével voltam foglalatos,

keresett föl egy lengyel azon érte^iíésseL hogy 5 okmányai szerint a RHedei csr*

Iádból származván, a magyarországiakká.) összeköttetését kutatja Szeri nie a len-

gyelországi Rhedeiek törzue P e r e n c z, ki lengyel nemességet is nyert, de e Fe

renczet összetéveszti a volt erdélyi fejedelem Rhedei Ferenciczel, s ennek hason

nev atyjával, szerinte * Rhedeiek Lengyelországban lovagi s grófi rangra is

emeltettek, sRédai s Rédász néven neveztetnek.

*) 1599. évi 37. torv ez

*) Nógrád megyei jegyzkönyv

•) 1609. évi 39. törv. ez.

T
) Ortelius Redivivus II. 6'!>.



Rltédey. U*

részt Irt Naplót is, melynek azonban csak része jelent meg nyomta-

fásban. 1
)

III. Pál, kinek nejétl Sutha Annától 1598-ban már I. János,

Zsófia, és I. István gyermekei neveztetnek, Erdélyben kiucstár-

nok volt, 1609-ben László, Péter, és János testvéreivei (vagy

fiaival ?) iktattatik be a Viczmándyakkal együtt egész Beje és Tris

helységbe. %
) Pálnak, ki Bethlen hive volt, *) emiitett nejétl gyer-

mekei I. János, Zsófia és I. István; e Lét fiú lön az erdélyi és

magyarországi ágnak törzsatyjává.

L Is tv án a magyarországi ág törzse, 1624-ben birta Nyitrá-

ban Nagy máskép Fels-Köpösdöt, Nagy-Emkét, Lápos-Gyarmathot

Lápos-Kékkt, Ziladot, 1625-ben statuáltatott Szepes megyei Kolacsko

egész helységben. 1632. nejével Zmeskal Petronellával 300 aranyért

veszi meg Bejét azaz 5 telket Viczmándy Páltól, 1634-ben nvérétl

Zsófiától annak évenkint fizetend 70 ftért kapja kis- és nagy-lomni-

czi telkét, Bején 2 l

l%y ugyan ott a szlbirtok !

/5 részét, Trissen egy

telket 1641-ben Hevesben a sári pusztát és Tarnamisc falut 600 tal-

lérért Ivóch Jánosnak zálogitá el.
ft
). 1637— 1644-ig Szepes vármegye

alispánja volt *) 1639-ben cserélte meg birtokait I. János testvérével,

ennek adván bihari és erdélyi javait, attól pedig szepesi és grnön

jószágait kap^a, igy vált két ágra a család ; István a magyarországi

ágnak, János az erdélyi ágnak lett alapitója. Lássuk elbb a ma-

gyarországi, azután Jánosnak erdélyi Ágát.

O A magyarországi ág.

I. Istvánnak nejétl Zmeskal Petronellától gyermekei vol-

tak : IV. Pál, II. István és Ilona Kubinyi Jánosné. Ezek közül

IV. Pál 1654. jul. 26-án Lcsén kelt oklevélben, mint nejének

Csomaközy Erzsébetnek meghatalmazottja Ung megyei Vajnatina

helységbeii részét, melyet neje Ilosvay János magvaszakadton Örökölt,

zálogba adja Gyuiafy Lászlónak. 6
) Ennek fia Zsigmond, ennek is-

mét Zsigmond. 7
)

') M. Akad. Történelmi tár I. 213—234.

*) Szepesi káptalan.

*) Böjthi Gáspár Engelnél 317. 319.

*) Szepesi káptalan.

*) Wagner Analecta Scepue. III. 245.

•) Regestrum Gyulafianum a nemzeti múzeumban foi. latin. nro. 2340.
7
j A további nemzedéket nem ismerem
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II. Istvánnak fia I, a s z 1 ó es P á í
?
kinek fia F e r e n o 2, László-

nak gyermekei szintén Ferenc z, László és Julianna Konaáromy

Györgyné. Ezek közül Ferencznek Csemiczky Annától hat gyermeke

következ úgymint: 1. Lajos gróf, cs. kir. kamarás, Bereg vármegye

fispáni helyettese, Leopold rendi vitéz, ki a béc3Í katonai növeldére

tíz, a nemzeti múzeumra hat ezer forintot adott. 3
) Meghalt Pesten

1831. május 21 -én kora 71. évében. 2. Zsuzsanna Diószegby Sá-

muelné 1804-ben, 3. Kár oly, 4. Polexina, 5 Ferenoz 1819-

ben Bihar vármegyei alispán, 6. Rudc 1 f

.

Szintén ez ágból származtak, noha a táblázaton nem találhatók :

József, Dániel Rákóczy hivei ; továbbá

László szül. Jesztreben Zemplin várm. 1801. évi május 15-én,

1832—38. azon megyének fszolgabirája, 1838— 1843-ban fjegyzje

volt. — És

Rhédey Borbála néhai ebeczki Tihanyi Ferencz temesi gróf-

nak mo9t él özvegye.

Z) Az erdélyi ág

I. Jánostól (III. Pálnak fiától) ered, ez 1639-ben cserélte cl

testvérével L Istvánnal magyarországi jószágait és ez által ivadé-

kát egészen Erdélybe telepité. kapta Bethlen Gábortól Erdélyben

ErdÓ-Szent-Cxyörgyöt. Meghalt 1658-ban. Nejétl Kornís Margittól

három fia maradt : IV. F e r e n c z, II. J á n s, és II. István Ezek

közül

IV. Ferencznek, ki 1664-ben Kolosi fispán volt, két rendbeli

házasságából csak két leánya maradt, mint a táblán látható.

Ií. János nak Macskásy Erzsébettl négy üa volt : Sándor,
Mihály kihaltak, L á s z 1 ó és V. F e r e n c z több gyermeket hagy*

tak magok után.

Most említett Lászlónak, ki 1721-ben halt meg, nejétl To-

roczkay Máriától gyermekei : László, János, III. Mihály és

Krisztina osdolai Kún Lá^zlóné. E három fiú, úgy testvér atyjok-

fia Zsigmond és unoka testvérök József 1744 nov. 13-án gróf-

ságra emeltettek.

Lászlónak báró Radák Erzsébettl fiai Ádám és Ferencz
kihaltak.

Ján os cs. kir. kamarás, elbb (már 1758-ban •*) a Haller ez-

*) 1804 : 4 és 1827 : 35. törv. czikk.
%
) Vöröstói és többek halotti beazédei.
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redben rnagy, midn nejét gr. Bethlen Klárát elveszte ; utóbb M. Te-

rézia rend lovagja, altábornagy, és a m. kir. testrség fhadnagya

volt ; meghalt 1 768-ban magtalanul.

II Mihály 1744-ben gróf lett, meghalt 1791-ben. Neje báró

Bánffy Teréz 1807-ben, ettl az elbb elhaltakon Jdvül maradtak, gyer-

mekei : János, Mihály, László, Fereoozj ezekbl

János meghalt 1850-ben, feleségétl b, BaoíFy Jozefától csak

leányai Teréz Csáki Istvánné, és Jozefa maradtak.

Mihálynak gróf Bethlen Borbálától (f 1 852.) gyermekei

:

J u 1 i a gr. Grundemanné, és J á n o s kinek Wesselényi Katától leá-

nyai S t e p h a n i a és J a n k a.

László lakott Erd-Szent-Györgyön. Meghalt 1835. november

22-én. Nejétl b. Inczédi Ágnestl leánya Klaudia, Sándor wür-

terabergí uralkodó herczeghez ment férjhez, balkézre; egyike — K-
vári szerint — a legbevégzettebb szépségeknek. 1

) Bécsben egy nagy

katona szemlén lováról leesve, és összetiportatva halt meg 1841-ben.

Ferencznek két házasságából Gál Ágnes, és Toroczkai Zsu-

zsannával gyermekei : Lajos, István, Gábor és Zsófia.

V. Ferencznek báró Dániel Máriától a táblán látható négy

gyermeke közül Z si g m o n d szül. 1722-ben, 1744-ben gróf, 1751-

ben nsül b. Wesselényi Katával, kinek anyja szintén Rhédey leány

Zsuzsanna volt, meghalt 1758-ban. Egyetlen örökös nélkül elhalt

fíaFerencz 1756-ban született

II. István, I. Jánosnak Komis Margittól fia, nejétl Ajtoni Ka-

tátólhárom gyer-

meket nemzett

:

Pált, Máriát
osdolai Kun Ist- JEW |^f

vánnét, és Á d á-
;
^|iiJ^:i:iS^i!;

mot Ezek közül

Pál királyi ^

táblai ülnök Er- p^-'"

déiyben, feleségé-

tl Boros Borbá-

lától két leányán

kívül nemzé J ó-

z séfet, a ki 1744-

•) Kvári L. Erdély nev. csaUd ai 245.
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ben lett gróf a többi följebb nevezettekkel együtt. Már 1758-ban csak

özvegye Biró Katalin élt, ettl fia Farkas (f 1809.) kinek gróf Te-

leki Katalintól fia Ádám, elbb Doboka várm. Fispánja, 1835-ben

kir. táblai elnök- 1837-ben tartományi kincstárnok lett, mint Erdély-

nek leggazdagabb aristocratája balt meg 1849-ben jan. 27-én. Neje

gróf Teleki M ária, Blair Hugótól *14 predikátziót fordított le, me-

lyeket férje 1827-ben már elbb meghalt neje emlékére kiadott. Két

leánya maradt: az áldott lelk Klára, bárd Hadak Istvánné
;
és Ma-

ri a (t 1849.) gr. Mikó Imréné.

Ádám (II. Istvánnak fia) a Kuruozokkal tartott Rákóczy mel-

lett, s Görgényt ostromlá. J
) Kihalt gyermekeit a táblázaton láthatni.

A család czíraere — mint följebb a metszvény ábrázolja ; — a

paizs kék udvarában zöldtéren hátulsó lábain álló, kettsfarkú koro-

nás oroszlán, mely els jobb lábával egy, száján és koponyáján átütött

meztelen kardot tart. a
)

Ugyan e családból származott Rhédey Kata, R. Péternek leá-

nya, neje*Gara Jakab deáknak, (Jacobi litterati de Gara), — melyik

Péternek leánya volt e Kata? eldöntetlen maradt; valamint az n

E családból származott-e azon. Rhédey máskép Kabor Zsig-

mond, ki 1597-ben Nógrád megye birtokosai közt (birt Berzenczén)

található. 8
)

Rliody család. Trencsin vármegyei udvartelki nemes család.

Rhody János azon megyei nemesi összeirások szerint 1728. és

1 748-ban Turnán székelt ; — 1768-ban ugyan csak Tumán laktak

M árk, Fer encz és János mint idsb Jánosnak örökösei. 1803-

ban ugyan ott János egyedül, 1837-ben ismét János mint Fe-

rencznek örököse és egy másik János van a nemesi lajstromba be-

írva. *)
%

Rholl család. (Udvarnoki.) Abauj, Gömör, Sáros megyei

nemes család. Tán sei közül volt azon Rholl Antal, ki az 1609. évi

48. törv. czikk szerint rósz pénzt hozott az országba, és kinek örökö-

seit az 1647. évi országgylés a 115. törv. ez. szerint Csáky István

által kielégíttetni rendelé. E század elején a Rholl család, (vagy mint

") Cserei Mihály Hisf. 333—340.
2
) Adami ScuU gentii. tomo X. — Kvárinál id. munkáj* 215. lapján tévé-

dé tból a Tekiek csimere iktattatott a Rhédeiek helyére.

*) Protoool C. Neograd, anni 1597.

•) Szontagh Dán. közlése.



Hibar. - Riehter. ÍM

Szirmay irja — Uh o 1 ly) birtokot Zemplin megyében Kis-Domása,

Valaszkócz és Gyalapócz helyeken. *)

Udvarnoki Rholl Kata 1821-ben nje vattai Batta Pálnak

Nógrádban. *)

Rt bar család. (Máskép Ribárik és Ribaroviob)E nevek alatt

Trencsin megye nemesi lajstromai mutatnak fel nemes családot ; ne-

vezetesen 1660-ban Ribárovicb név alatt Csuklászon. 1666-ban Ribár
néven Szedlicsnán, 1670-ben Ribárik néven Varinban, és 16b8-ban

Ribarovich néven ugyan ott. 3
)

Klbiczey család. (Ribiczei.J Zarámi vármegye s családa.

Albert 1603-ban zarándi fispán, a Barczaságon fogságba esik és

utóbb Basta fejét véteti. ')

A család tagjai s idk óta Zaránd megyében hivatalt viseltek.

D á n í e 1 országgylési követ 1792-ben. László törvényszéki ülnök

1837-ben. István adóiró biztos 1843-ban
7
idsb F e re n

c

z szolga-

bíró, ifjabb Fe re n ez ugyan az 1848-ban, János, Zsuzsi, Ág-
nes özvegy Rainné, és A g n e s özvegy Veresné, Antal, Dénes
stb. birtokosok 7arándban.

József 1784-ben Hun vad vármegyei szolgabíró lakott Bretyén.

Ádám ugyanott szolgabíró 1837. körül, Mihály sziotén ott tör-

vényszéki ülnök , J á n o 8 1848-ban aljegyz és Árvaszéki ülnök.

E rzséb et e század elején Verner Jakab nagyváradi püspöki

jószágigazgató neje.

Egy ág Magyarország fels részébe telepedett, ebbl Boldi-
zsár, kinek nejétl Serpilius Máriától fia F e r e n c z.

Vincze 1841-ben Szepes megye tiszti alügvész. Békés megyé-

ben 1733-ban hírdetteté ki nemességét a Ribiczey család.

Rlby csillád. Ismeretes közlök Riby Sebestyén 1531-

ben szepesi, 1534bcn trencsini várkapitány. *)

Rtchter család. Nemességszerzje Richter András, ki I.

Leopold királytól 1660. június 12-én nyert czímeres nemes levelet. *)

1
) Szirmay C. Zemplin not. fop. 345. 360. 384.

*) Mocsiry Antal Nógrád várm. leírása I 199.

B
) Szontagh Dán. köz!, szerint.

•) Woiph. Bethlen tomo V. 411. 497.
á
) Szontagh Pán. közlése.

•) Gyr megye levéltárában van az eredeti armalk



?ftft Riehtlifttisen. — Rimanöezy.

Másik Richter család az, mely 1659. nov. 12-én iíj. Szontagh

Lajossal t^'ütt egy czímeres nemes levelet kapott. *)

Trencsin megyében a nemesi lajstromok, szintén mutatnak Rich-

ter nev' nemes családot, melynek tagjai 1728-ban -Mojson, 1764-ben

Kis-Zsámbokréteu laktak. 2
)

Zemplin vármegyében e század elején birtokosul iratik Richter

nev család Málczán és Kis-Ráskán. 3
)

Gömör vármegye szintén nemesei közé sorozta a Richter csa-

ládot.

flichtha ti.«en család. Richthausen János-Konrád az

1662. évi országgylésen nyerte Magyarországi honfíusitását. *>

Rfgler család. A nemességet Rigler Fe re ne z kapta 1790-

ben Ií. Leopold királytól, Czírcere a paizs kék udvarában hármas csú-

csos fehér szikla középsjén piros lábú, és csór fehér daru áll, föle-

melt jobb lábával kövecset, csrében pedig irótollat tartva, mellette

jobbról aranynap, balról ezüst félhold ragyog. A paizs fölötti sisak ko-

ronáján szintén az elbbihez mindenben hasonló daru áll. Foszladék

jobbról ezüstkék, balról arany kék. &
)

Rigó család. Gömör vármegye nemesei között foglal he-

lyet. c
)

Rfgyanecz család. Péter 1635. és 1647-ben az ország-

gylés által a száraz vámok eltörlésére Slavoniában és Horvátországba

kiküldött biztos. 7
)

Rfgylcsky család. (Zgribestyei.) Krassó vármegyei adomá-

nyos nemes család A királyi adománylevelet Rigyitsky Pál és íz i-

d o r kapta Krassó megyei Zgribestye helységre 1837. június 15-én,

mely azon megye közgylésen 1838. január 8-án hirdettetett ki.
8
)

Izidor Torontál vármegyében lakik, s gyermekei vannak. Pál
Krassó megyében székel s gyermektelen, Zgribestyén kivül birja

Nagy Zorlencz helységet.

Rimanóczy család. Zemplin vármegyében e század elején

birtokos Málczán. 9
)

') é3 *) Szontaga Dán. közi.

a
) Szirmay C. Zemplin not. top

k
) 1662. £vi 55. töí-v. ez.

5
) Aclami Scnía gentil. tomo X-

6
) Bariholomaeiiles C. Gömör p. 145.

') 1635 : 73. és 1649 .

: 91 törv. ez.

N
i Krasaó megye jegyzökönyve.

) Szirmay C. Zemplin not. top. 371.



niinasEontbftth.v — Rimay. •
,*5$

A Dunántúl Rimanóczy család egyik ágából nebány nemzedéket

mutat a következ táblázat

:

István

(Ratky Kata)

József,

(Palásthy tiva)

Ádám
1780. körül

Rl inaszoinbatliy család. Szabolcs és Zemplin vármegye

nemes családa. Ez utóbbiban Tarczalon Rimaszombathy Márton ref.

lelkész 1684-ban. Ennél még elbb R. István 1639-ben s.-a.-ujhelyi

lelkész volt. ')

ftimay család. (Rimái és alsó-sztregovai f) Ismeretessé

tette e nevet Rimay Jánosa költ és státus /érfiú. Kgyik elnevét

Nógrád megye Alsó-Sztregova helységérl vette, mely helység azon-

ban a Madách család si birtoka lévén, de különben is a Rimay nev
családnak Nógrád megyében a XVI. század második felénél elbb
semmi nyoma nem lévén található, ezen alsó-sztregovai elnevét bir-

tokkal együtt csak leányágon kaphatta, s bírhatta. Bizonyos az, hogy
Rimay György deáknak (literátus) és 1586-ban már Soós Péternek

is özvegye M a d á c \± Krisztina Nyitra megyei krasznai birtokré-

szét Barbarics Györgynek zálogitá el.
2
) Mindent összevetve, majd

nem több, mint valószín, hogy Rimay Jánosnak nevezett Rimay

György és Madách Krisztina voltak szüli.

Rimay János a költ — mint Toldy is következteti 3
) — 1564.

táján ft

) született Nógrád (vagy Nyitra) megyében. Felnevelkedvén,

eleintén Báthori István lengyel király, majd B. Zsigmond, Bocskai er-

délyi fejedelmek udvarában szolgált. 1607-ben vette nöüi Aghy Orso-

lyát, 1608-ban Törökországban járt követségben, 1609-ben a budai

pasánál, 1619-ben ismét a portán járt követségben, az 1622. évi or-

szággylésen Bethlen követe volt. Meghalt 1631-ben. ÍJgy látszik, elte-

4
) Szirmay C. frsmplin not. top. 116. 160. 254.

*) Nyitrai káptalan, Történelmi tár XI. 238.

•) Toldy Fer. A magyar költészet kézikönyve I. 185. 186.

*) Rimay János születése helyét és évét biztossággal eleddig meg nem

mondhatni, midn tehát mind e mellett Ponori Thevrevk József bizonyos „Ma-

gyarok születése napjai 1 ' czínr füzetében több máson (mint Zrínyi,

Beniczky. Jattna pannon.) stb. kivül Rimay János születését is koholva közli, a 10.

lapon irván: hogy „Rimay János síül. Kohuvárott 1547. január 25-én)" ez eljá-

rása valóságos botrányos falain*eatio.

48



764 fiimay — Hindsrnaol.

mettetett Sztregováu, legalább ott az

ágostai evang. templomban czímere mos-

tanáig látható, mint itt a metszvény áb-

rázolja, t. i. a paizs kék udvarában ezüst

kettskereszt, melynek alsó vége kétfelé

menve horgonyt képez, a paizs fölötti si-

sak koronáján három strucztoll leng. Fosz-

ladék fehérkék. *)

Rimay Jánosnak csak egy korán

elhalt fia és egy leánya Márta, utóbb

Dúló Gáborné volt, és így ebben a Ri-

may család ezen ága kihalt.

A nemzékrend így szerkeszthet"

:

Gy&rgy
1 1586 eltt

(Madách Krisztiiig/)

Zsazsn,

(Kandó Jafcabné

ím)

János f 1631.

kfitt és állam íerfi

^Ághy Orsolya)

N. (fiíí)

t
Márk

(Dúló Gáborné)

ftfnd&matii cs&lád. Stájer eredet régi német család. Alii

tólagos elsfi tudható törzse Henrik 1165-ben a zürichi tornakönyvben

(turnierbuch) említetik. Nevét a monda szerint 1322-ben Albert
kapta a mühldorfii csatában. *) Ennek unokája Albert 139fJ-ban a re-

gensburgi tornán vett reszt. Ennek egyik utóda R u p e r t (szül. 1570.

f 1651.) Stájer tartományi fnök 1622. m&rt. 7-én német báróságot

nyert. Nejétl báró Herbersíein Mária-Salométól két fia Farkas-

Ru p er t cs. k. kamarás, titkos tanácsos és görczi tart. fnök és Já-

n o s-0 1 1 ó cs. kir. kam, t. tan, gráczi helytartó testvérüknek Zsig-

mond nak fiával Farkas-Albert tai együtt dec. 25. 1665. I. Lco-

pold által grófságra emeltettek. Ez utóbbi szül. 1647, f 1703. Nejétl

báró Neudegg M.-Katától született gyermeke: által lett az egész

utóbbi ivadék terjesztje. Nevezett Farka s-A 1 be r t
f úgy Kristóf,

Ottó, Lajos 1681-ben magyarországi honusitást nyertek. 3
) Ne-

vezett Farkus-Albertt^l igy terjed a családfa

:

') Latiam e cziniert egy pecsétnyomatán ia.

2
) Gothai Herald, flandbuck 776.

•) 16SI : 82. törv. ex.



Ringhoffer. W
Farkai-Albert

szol. 1647. f 1703.

(b. Neudegg Kata)

Zsigmond-Albert
azül. 1687. f 1758.

,(gr. Mörsperg Mária)

Zsigm,-Frigyes Kerestély-Henr.

síül. 1711. f 1796. szül. 1725.

(gr. "Walraerode tábornagy
Fáni) (gr. Lichtervelde Jozefa)

|
•*

i <
^

<

Fer.-Zsigm. az osztrák is

szül. 1736. f 1796. belgiumi dg

(gr. Taaf M.-Anna)
f

"*

Rudolf sz. 1782. f 1844. Gusztáv
cs kir. kapit. f 1853.

(gr. Iiützov Mária)

Albert szül. 1809. Alfréd Klotild

Erdélyben honfius. 1838. pap (Bacquehem
(Petrichevich Horváth Emilia) Margit)

./w.

Adél szül. 1838.

A család — mint emiitök — Magyarországban 1681-ben nyert

honfiusitást, III. Károly alatt jószágokat is, de e viszony elenyészett

;

Erdélybe Rudolfnak fia A Ibe r t szakadt, mint katona, nül vévén

széplaki P. Horváth Emiliát, 1838-ban erdélyi honfiusitást nyert,

1853-ban bátyja Gusztáv halálával a stájerországi hitbizományi is

örökölte. Egyetlen leánya Adél. Erdélyben bírnak Jobbágyfalván.

Czímerök négy részre osztott paizs, az 1. ezüst udvarban balra

néz, nyakastól levágott fekete ökörfej, melynek orrában aranygyr
függ, a 2. és 3. kék udvarban egy egy arany korona van, a 4-ik ezüst

udvarban szintén az elbbihez hasonló, jobbra néz fekete ökörfej. A
közép vértben arany udvarban fekete medve, arany lecsügg nyak-

Iánczczal szemlélhet.

Ringhofler család. Ringhoffer M i h á 1 y-A n d r á s 1712-

ben III Károly király által nemesítetett meg. Czímere négyfelé osz-

tott paizs, az 1. és 4-ik fekete udvarban hátulsó lábain ágaskodó ket-

tsfarkú oroszlán látható, a 2. és 3-ik kék udvarban egy vörösköves

aranygyr van : a közép vért ezüst udvarában zöld téren vörös fe-

del ház áll. A paizs fölötti sisak koronájából két kiterjesztett fekete

sasszárny között a paizsbelihez hasonló oroszlán emelkedik ki, els lá-

baival vörösköves aranygyrt tartva. Foszladék jobbról aranyfekete,

balról aranykék, *)

•) Collect. Herald, nro, 706

48*
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Rip&or család. Trenesin vármegye nemesi lajstromai 1646-

ban Varinban, és 1688-ban Rozváczon találta tagjait. J
)

Rftskó család. (Köves-Ligeti) Szatmár megyei nemes család,

hol e század elején birtokos Csengerben. 2
) Mihály 1816-ban a

Rügyváradi káptalani uradalom számvevje s hites ügyvéd. Ignácz
1849-ben Szátmár megyei aljegyz, a forradalom eltt a hír- és szép-

irodalmi lapokba is dolgozott.

Riskowics család. Riskovic3 József 1792- ben I. Ferencz

király által nernesítetetí meff.

Czímcre négyfelé osztott paizs, az V. és 4. ezüst udvarban kö-

nyökben meghajlott meztelen kar van, mely kél reá tekerdz kígyót

tart; a 3. és 4. kék udvar két rézsútosan húzott arany szelemen által

keresztet, mutat, az eltérben természetes szin oroszlán ágaskodik, ki-

vont kardot villogtatva. A paízs fölötti sisak koronájából szintén olyan

oroszlán emelkedik, jobbról ezüst, balról arany eiefánt-ormány között,

Foszladék jobbról ezüst vörös, balról aranykék. ;!

)

Rísz család. A nemességet Rhz János nyerte Iíí Ferdi-

nánd királytól 1 656-ban.

Go'mor vármegye nemesei közé számítja a Risz családot. Laknak

ily nevek Fejér vármegyében Í9.

Rllliner család. Zemplin megyei nemes család, székhelye

Bánóoz.

Rilliók család. Szabolcs és Zemplin vármegye nemessége

sorában áll.

Ritter család. Ritter Jakab 1798-ban I. Ferenci király

által nemesítetett meg. Csímere balról jobbra vont kék szelemen által,

melyen három arany mak látszik, rézsútosan két, udvarra oszlik, a jobb

oldali fels ezüst udvarban vörös félhold és csillag ragyog, mély felé

egy galamb repül, a baloldali alsó arany udvarban hármas zöld dom-

bon kék ruhás, fekete csizmás és kardos magyar vitéz áll, jobb kezé-

vel kivont kardját tartva. A paizs fölötti sisak koronájából két sas-

szárny között szintén a leírthoz hasonló vitéz emelkedik ki. Foszladék

jobbról ezüstvörös, balról aranykék< *)

Ritter nev nemes család van Ung és Zemplin megyében. Békés

megye pedig 1828-ban irta nemesei sorába.

5
) Szoníagú Dan. közi.

*) Szinnay Szatmár várm. 11. 129.

*) .\da:iii. Strota gentil tomo X.

*) ugyan ott



Roboz — Rogányi. 753

Roboz család- Dunántúli nemes család, Fejér, Somogy stb,

megyében. A nemességet Roboz Benedek és Mihály nyerték

1 661-ben I. Leopold királytól kiadott czímeres nemes levélben, mely

szerint czímerök a paizs kék udvarában zöld téren két sasszárny kö-

zött begyévei felállított egyenes kard, melynek hegyén turbános le-

vágott törökfej van. A paizs fölötti sisak koronáján szintén olyan kard

látható törökfejjel, kétfell két szarvas agancs között. Foszladék

jobbról aranyvörös, balról aranykék,

1734-ben élt a családból Robos Pál, kinek neje Iványos Klára

:

e század elején (1807.) élt Gábor;— József gazdatiszt volt A-
Besnyn Fejér megyében. Í3tván jelenleg az irodalmi téren is m-
ködik.

Roefieptiie család. Báró Rochepine Gu ido az 1846—47.

évi erdélyi országgylésen honfiusitatott.

Rochfalvay család. Gömör vármegyei nemes család. A
czímeres nemes levelet Rochfalvay Mihály kapta 1718-ban. Czí-

mere a paizs kék udvarában, zöldtéren aranykoronán nyugvó vörös

mes kar, mely vörösfehér zászlót tart. A paizs fölötti sisak koronáján

két kiterjesztett fekete sasszárny között fehér egyszarvú emelkedik.

Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Zeraplin vármegyében szintén a nemesség sorában említetik

e család.

Rocziiiann család. Gömör vármegye nemessége sorába

számitatik.

Rodiczky család. Rodiczky Andrása szenigyörgyi ha*

tárvégr ezred ezredese 1811. április 26-án magyar nemességet

nyert, czímeres nemes levele 1812. dec. 2-án Krassó vármegyében

kihirdettetett.

Roüerano esdiád- Rofferano Jeromos 1715-ben magyar

honfíusiíást nyert. '*)

Rományi család. Ozímerleveies nemes család. Rogányi

György, (kinek anyja : N. Anna volt) mint hodzsáki községi jegyz
1791. jul. 4-én Csongrád megyétl Szegvárott kelt nemesi bizonyit-

ványt nyert, mely 1792. nov. 20-án Bács vármegyében kihirdettetett-

Ennek gyermekei II. György katona> és János, kinek nagyanyjok

Anna kérelmére 1802. dec. 13-án Bács megyében nemességök kihir-

') Colieot herald, nro, 526.

*) 1715 : 133. törv. ez.
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.

dettetik. II G y ö r g y n e k nejétl Mayer Zsuzsannától gyermekei

Károly Halierezredbeli huszár, III. G y ö r g y a pesti váltótörvény-

széknél tiszt, és A n n a.

A nemzékrend J
) ez

:

Rogányi György
hódzsákijegyz 1791.

i
" *-

i

György katona Jáuos
(Mayer Zsuzsa)

r
Károly György 1862. Anna
katona váltó törvsz. tiszt

Pesten
(Papa Emília)

r— -* "7""7

Károly Lénárd

Eege család. Röge György 1632-ben nemesítetett meg a

Selenioh családdal együtt. (Lásd Setenkh ct.)

Rogosy család. Bereg vármegye nemessége sarában említi

Fényes E. Geograpbiájában.

Röghöz • család. Gyr vármegyei nemes család , melybl

lm re a múlt század végén Krassó vármegye aljegyzje volt, és Gyr
megyétl kétségtelen nemességérl 1735, aug. 13-án kelt bizonyítvá-

nyát Krassó vármegyében 1796. jut. 11 -én kihirdetteté.

Rogulics család. Rogulics Lázár, Tivadar, Demjén
és A t b a n á z 1 796-ban L Ferencz királytól kaptak czímeres nemes

levelet, Cziroerök négyfelé osztott paizs, az J. és 4. arany udvarban

balról jobbra rézsuto3 kék szelemenen arany markolatú kivont kard

látszik ; a 2. és 3. vörSs udvarban ezüst oroszlán ágaskodik, els jobb

lábával kivont kardof, a balban egy kinyílt piros rózsát tartva. A paizs

fölötti sisak koronáján arany koronás egyíej íekete sas áll, kiterjesz-

tett szárnyakkal. Fosriadék jobbról aranykék, balról ezüstvörtfs, *)

í&olaáeíj csaSád. Trenesin vármegyében, 1658 ban Adamó-

czon lakott a nemesi lajstrom szerint. 3
)

i&ols&d? csaSád. (Rofcodi és nagy-Emkei. f) Kihalt régi

nemes család, mely nevét s elnevét — a Szatmár vármegyei R o h o d

helységrl vette. 1377-ben Rohody András Jánosnak fia, Péter

J á ti o s, J a k a b és Miklós Rohody Lászlónak fiai az egész Rohod

helységet magok között felosztották. *) 14 í 8 ban még a Rohody nem-

zetség egész Rohod helységet birta.

,
) Osery József közlcae.

*) Adarai Scuta gentíl. tonto X.
9
) Szontagh Dán. közi

*j Szii'may C. Szatmár várm II. 91.
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1424-ben Rohody I s t v á n a nevezett bely3eg birtokában uj ki-

rályi adomány mellett megerdítetett. ~~ Már 1429-ben a Vayak is

bírtak részt Rohodon.

1492-ben Rohody Fodor Péter rohodi részjószágára királyi

adományt vitt. Ezen Péter 1500-ban Ders, Hodász és Kántor Jáno-

siban, 1503-ban Eörben is részjószágot kap kir. adományban. l
)

Idvel § család távolabbra is elterjedt Rohody László nak

1498-ban neje Margit volt

Ezntán élt Rohody Gáspár, ki már Nyitra megyei Nagy-Em-
kérl is irta elonevét, ily családfát alapított ; *)

Gáspár
i

—

-* "
i

János Ferencz Kata László
1559. 1592.1609. 1608-18. 1591.

(Demjén János)

r '
"n-

'
..

,

Judit Bora Anna 1651.

(1. Hodossy János (Balogh 1665.

2 Demeky Ferencé) Miktós) (Euskóczy Bálint)

Rohonezy család. (Fels-pulyai.) Dunántúli nemes család,

fleg Soprocy vármegyében. Eldei közöl István 1640-ben eszter-

gomi kanonok, egyszersmind szalavári apát, *) majd sasvári fBesperes,

1651. pozsonyi prépost, meghalt í 652-ben. 4
)

Az ujabb idben nevezetesebb tagjai a családnak Roboaozy J á-

nos szül. Pápán 1775. nov 9-én, Veszprém vármegyének volt ország-

gylési követe, (1833. körül) alispánja s végre udvari tanácsos, meg-

halt 1842-ben mart 2-án. Ennek fia ígnácz született Pápán 1802.

jan. 27-én Soprony vármegyének volt alispánja s országgylési követe,

jelenleg 1861 -tó"] a m. kir. udvari kanezolláriánál udv. eléadó tanácsos.

Rohonezy L i p ó t volt bonvéd ezredes, meghalt Pesten 1861.

nov, 3-án kora 55. évében ; eltemettetett Török-Becsén a családi sír-

boltba*

üoho^ics r&aJád (Sahubiczai.) Rohovics György de

Sehubieza, (vagy Sahubicza) éa általa Robóvies Antal. P é i e r, J á-

nos és M i hál y 1578. april lí -én Pozsony várában kelt czímeres

nemes levélben Rudolf király által nemesítettek meg. és ezímeres le-

J
) Szinnay, Szatmár várra Si. 62- 80. 33. 90.

*} Szontagh Dán. közi, s egyéb adatok szerint.

«) Lásd róla az 1647. évi 45. 71. 151. 9S 1649 . 99. terv. ciikkei.
4
) Memória Basíücae Strigonienaia pag. 154.
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\elök 1581. (feria 5-ta prox. ante fesíum natív. B. M V) Nyitra

vármegye törvényszékén hirdettetett ki. !

)

Rohr család, (de Rohrau) Rohr Is t v á n-B e n e d e k 1762-

ben Mária Teréziától kapta ózimeres nemes levelét. Czímere függle-

gesen kétfelé osztott paizs, melynek jobb oldali vörös udvarában bal-

ról fehér kétfogu szelemen vonul felülrl lefelé; a baloldali kék ud-

varban két ezüst vízirányos keskeny szalag közt két leveles arany

nád emelkedik fel. A paizs fölött két koronás sisak áll, a jobb oldali-

ból befelé fordulva kett3iarkú oroszlán emelkedik ki, els jobb lábá-

val kék csillagot tartva; a baloldaliból Öt arany nád emelkedik fel.,

Foszladék jobbról ezüstvörös, balról aranykék. 2
)

Roiis család. Roits János Veszprém vármegyei hadnagy,

1 801-ben I. Ferenoz király által czimeres nemes levéllel ajándékozta-

tott meg.

Czímere négy részre osztott paizs, az 1. ezüst udvarban zöld té-

ren kék ruhás aranysujtásos magyar vitéz áll, csizmája, kardhvelye s

kalpagja fekete, jobb kezében kivont kardot tart ; a 2-ik vörös udvar-

ban egymás fölött három fehér folyam hullámzik ; a 3-ik kék udvar-

ban zöld halmon befelé fordulva arany oroszlán ágaskodik, kivont kar-

dot villogtatva ; a 4-ik ezüst udvarban zöld téren almafa zöldéi, fölötte

jobbról kék félhold, balról kék csillag ragyog. A paizs fölötti sisak ko-

ronáján vasas kéz könyököl, kivont kardot tartva. Foszladék jobbról

aranykék, balról ezüstvörös 8
)

Róka család. Gömör vármegye nemessége sorában említi

Fényes Elek Geographiájában.

RÓkai család. 1761-ben Mária Terézia királyasszony által

nemesítetett meg. Czímere elször függlegesen kétfelé oszlik, azután

a jobb oldali rész vízirányosan ismét kétfelé oszlik, a fels vöeöa udvar-

ban kövecset tartó daru áll ballábán, alatta kék udvarban arany orosz-

lánfej nyitott szájjal s kioltott piros nyelvvel látható ; a baloldali vö-

rös udvar közepén arany csillag ragyog, fölötte s alatta két két vízirá-

nyos ezüst szelemen vonul át. A paizs fölötti sisak koronájából két

arany oroszlánláb nyúlik fel, mindkett egyegy arany morkolatú pal-

lóst mutat. Foszladék jobbról aranyvörös, balról ezüstkék. *)

*) Veszprém várm. levéltárában áll az eredeti czímerés nemet levél.

*) Ad? mi Scuta ^entil. tomo X. Colleet herald. nro. 40.

*) Adami Scuta génül, tomo X.

*) Ugyan ott.
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Róká«/ rsnlád. Szatniár vármegyében Máté-Szálkán, Re-

mete-Mezon birtokos nemes család. *) E század elején az utóbbi he*

Íven birt János.

Roll család. Lásd Moll

Rolsberg család. Báró Rolsberg Miksa ingyen, díj nél-

kül országgylési hely s szavazat nélkül az 1840. évi országgytí lé-

den honflusitást nyert. 2
)

Romák Zemplin vármegyei czimerleveles nemes család.

Román család. Bereg és Máramaros vármegye ner^easége

sorában emlitetik.

Roma ni család. Antal 1715-ben a magyar honfíusitottak

közé íratott. 3
)

Romaroky család. Zemplin vármegye czimerleveles nemes

családainak egyike. *)

Komliányi család. (Romhányi +) Nógrád vármegye kibalt

srégi családa, mely hajdan azon megyében fekv (Nagy) Romhány

helységet stb. bírta.

Á XVI. században élt Romhányi M i k ló s, kinek leánya Zsó-

fia Penczy Tamásné. 5
)

1567-ben élt Romhányi F erén ez, ki U János val. királynak

levelet írt Apaffy Erzsébet drágaságai végett,

1597-ben a Nógrád megyei jegyzkönyv szerint éltek Romhányi

Gergely, Bálás, az 1601 évi jegyzkönyv szerint Bálás árva;

ugyan akkor Romhányi Erzsébet Szeíeoy Andrásné. Utóbb a csa-

ládnak nyoma vesz.

Rombanyi család. (Máskép A korner) Romhányi máskép

Akoraér Márton és Illés 1722-ben III. Károly királytól kaptak

czímeres nemes levelet* *)

Czímerk ez, a paizs kék udvarában alul halastó van, melyben

fehér hattyú uszík jobbfelé fordulva, fölötte jobbról ezüst félhold, bal-

f
) Szirmay szatmár várm. II. 113.179.

*) 1840 : 49. törv. ez.

») 1715 : 138. törv. ez.

•) Sxirmay C Zenip-Iia not. top. 116.
s
) Mocsáry A. Nógrád leírása IV. 29. lapon szokásos gyarlósága szerint

ezt is 1668-ban, e g y századdal késbb élteti, mint kell, épen mint az

elbbi 27. lapon Wesselényi F ádort és Fekete Lászlót egy századdal
el 6 b b , mint kell ; pedig ezek nem sajtóhibák 3

s
) Collect herald, nro 361. és Adauii, Scuta genHl. tomo. X.
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ról egymás fölött négy arany 09ÍIIag ragyog. A paizs fölötti sisak

koronáján pánczélos kar könyököl, kivont kardot tartva. Foszladék

jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Itompa család. Zemplin vármegye czíraerleveles nemes osa-

ládai közé soroztatik. *)

Rónay család. (Kis-zombori.) Elbbi nevök Oexel, e né*

\ en nemesítettek meg 1714-ben. {lásd e munka V1IL köt. 203. lapián•)

A Rónay néven 1848-ban Móricz Torontál, Mihály Csong-

rád megyében els alispánok. Az 1861. évi pesti országgylésre Já-

nos és Lajos Torontál megyébl képviselk voltak.

Kortessan család. Rortessan Frigyes az 1687. évi or-

szággylésen honfiusitást nyert. 3
)

Hos család. Birtokos nemes család volt Erdélyben, melybl

Ros Istvánt 1603 ban saját oláh jobbágyai megölték. Benk Tran-

sylvániája szerint.

Hósa család Nógrád megyében Szécsényben lakott, a czí-

meres nemes levelet 1688-ban I. Leopold királytól Rósa Izsák és

J á n o s stb. kapták. E mellett igazolta nemességét Nógrád megye eltt

1726-ban Rósa J á n o s, s tán ennek fia volt azon R ó s^a J á n os, kinek

neve az 1755. évi Nógrád megyei nemesi lajstromban található. s
)

Rósa család. Rósa Istvánt 1756 ban M. Terézia királyasz*

szony ajándékozta meg czímeres nemes levéllel. *)

Czímere négyfelé osztott paizs, az 1. és 4. udvar jobbról balra

rézsútosan kétfelé oszlik, a fels szeletek vörösek, az alsók aranyok,

közepén rózsafej van, a szeletek színeivel ellenkezleg színezve ; a 2.

és 3-ik kék udvarban fehér egyszarvú ágaskodik. A paizs fölötti sisak

koronáján aranyvörös sasszárny lebeg, közepén rózsa a kétféleképen

színezett szárny színeivel ellenkezleg színezve. Foszladék jobbról

aranyvörös, balról ezüstkék.

Rósa család. Ennek a nemességet Rósa György szerezte,

ki azt 1798-ban L Ferencz királytól kapta.

Czímere n<'gy részre osztott paizs, alól ék alakban felszögell
ötödik udvarral, melynek ezüst színében vizirányosan zöld folyam hul-

lámzik, az I. és 4-ik kék udvarban zöld térrl fehér bárány ugrik, szá«

*) Szirtnay C Zeraplin not top 116,

r
j 1687 : 28. törv. ez.

») Profcoool. C. Neográd ann. 1726. et 1765.

*} Collect herald, nro. 147.
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jában piros rózsát tartva, fölötte jobbról arany nap, balról ezüst fél-

hold ragyog; a 1. és 3-ik vörös udvarban hármas zöldhalmon arany

oroszlán ágaskodik, els* jobb lábával kivont kardot tartva. A paizs

fölötti sisak koronájából két kiterjesztett fekete sasszárny között pán*

czélos, sisakos vitéz emelkedik ki, sisakján nemzeti szin tollak lenge-

nek, jobb kezében kivont kardot tart. Foszladék jobbról ezüstkék, bal-

ról aranyvörös. *)

Tán e család ivadékai Rósa József, kinek fiai Károly,

Adolf, Ferenoz, Eugen, Ed várd, Alajos fiai Sándor,
Pál és Ferdinánd, kik Arad megyében 1827. évben hirdettetek ki

nemességöket. 2
)

Ugocsa megyében szintén lakozik Rósa nev nemes család,

melybl e század elején György Forgolányban, F e r e n c z Kökö-

nyesden volt közbirtokos. *)

Már 1559-ben találunk a Rósa névre azon Rósa Pálban, ki

Mária királynétól kapott salvus condúctus daczára Dubraviczky Al-

bert által megsértetvén, nevezett megsértt megidézteté. *)

Rosen család. Báró Rosen A ndrás 1827-ben vétetett be

országgyüiésileg a magyar honfíusitottak kúzé^ és 1836-ban díjjá elen-

gedtetett. *}

Roseiiegger család. (Máskép R o s a g g e r.) Egyik tagja

Ferenoz Gyór vármegyétl 1754. évi aug. 14-én nyert nemesi bizo-

nyítványát Krassó vármegyében— hol esküdt volt — 1790. oct. 20-án

hirdetteté ki. Fia Károly volt fbíró, és Lajos, kinek gyermekei

vannak, Krassó megyében laknak.

Rosenféld család. Erdélyben a nevezetesb szász családok

egyike, ós fészke Szeben. Ismeretes törzse János Mihály volt,

szebeni polgármester, meghalt 1789-ben; ettl következleg szár-

maznak* 6
)

J
) Adami, Scnta gentil tomo X
*) Arad várna, jegyzkönyv. 876. az.

») Szirmay C. Ugocsa p. 129. 174

•; S/.-benedeki Convent fasc. 19 nro. 53-

&
) 1827 i 44. éa 1836 . 46. torv e*.

• i Kvári, Erdély nev c» 2X1
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János-Mihály
fl789.

szebeni polgármester
í Bausnem A.-Mária)

András
bárd f 1808.

fkornasz. tan.

(b. Entzenberg
Mária-Kar.)

János-Frigyes
í'ökbrm. tan.

f 1809.

(Hannen'heím
Erzse)

Mihály -Gottfr.)

tábornok

András Mária Erzse
(Fronius
Mihály)

János-Mihály
kamarai tanácsos

Í1837.
(Cscrnyászky
Karolina)

György-Andr. Márton- Lupi.

Lajos 1854.

udvari tanácsos

(gr. Gattenburg Kar.)

József Karolina

Az alapitója J á n o s-Mihály — mint Kvári írja, — fiatal korá-

ban szép utazást tett, késbb szebeni polgármester lett, és Erdély al-

pohárnoka. Nemességet szerzett. Meghalt, kora 76. évében 1789. jul.

13-án. *) Fia

János-Frigyes szül. 1739. april. 19 -én, hasonlóan külföldi egye-

temen járt. Ez is Szebenben a tanács minden hivatalain fel polgár-

nagyságig emelkedett. II. József alatt 1786-ban fkormányszéki taná-

csossá neveztetik. Késbb e hivatalától fölmentetett. így halt meg

1809. sept. 4-én. a
) Testvére

András fkormányszéki és bels tanácsos lett, s báróságot

szerzett.

J á n o s-M i h á I y bánya-kamrai tanácsos 1804. aug. 6-án az

erdélyi guberniumtól nemességérl vett bizonyítványát Krassó várme

gyében azon évi oetob. 3-án hirdettetó ki. Ennek most él fia

Lajos, mint udv. tanácsos a szász nemzeti ispánságra 1847-ben

a legtöbb szavazatot nyerte, de az udvar mást nevezett ki ; s ekkor s

ezután tehetségeit körében vette igénybe.

A család nevét Kvári a hangzás után Rózenfel d~nek írja

') Siebenb. Quartalsehrift I. 115. K/Sván 3zerint.

*) Provinzial Blátter IV. 23. 1. Kvári szerint
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Roskoványf család. (Roskoványi.) Sáros vármegyének

egyik legrégiebb törzsok nemes családa, mely a Dóba y, Gombos,
Fekete, Usz, Buzínkay családokkal együtt a Tekule nemzetség-

bl (genus) ered, és a családnevet adó Rosfeovány helységnek

máig birtokában van. A család törzsnek Tekule nek három fia volt,

úgymint Tamás, Ledé és Márton, kik 1278-ban Sáros vármegyé-

ben a Veresalma mellékén Pétermez, Kozormezó és Hosszúmez bir-

tokot nyerték IV. László királytól adományban. *)

A családfa a múlt század végéig következleg terjedt szét :
2
)

I. tábla

Tekule
1240.

Tamás
1278,

Ledé
1278

Ad árion
1278.

András
1337.

Péter

Pál
dictus Roskovics
seu Roskoványi

Tamáe Miklós Veaozel
i

Mihály Fülöp
1379.

Péter Miklós Pál
1379.

r

Folyt. II. táblán.

Chank Péter Lopov Dobó

i

János
dictus Pán János

1429=

Mihály György
pap 1467.

r

Loránd

Bertalan
i

' ^ i '
»

György

László

András

Egyed
1390.

Miklós 1446.

de Sarno
M átyáa

14&.

Gergely Kelemen Zsigmond

János Ferencz

György
T

György Miklós Egyed
i
"" A—

-

n
Ferencz
1560.

f

) Wagner Dipíom, C Sáros. 291.

s
) Wagner Mss. tom. LXX. A családtol siker nélkül kéretett a nemzékrend

közléap.
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II. tábla.

Márton, ki az I. táblán.

1278.

Chana Mátyás

J
Mátyás György

Pál

Pál

Máté Péter Egyed

Tamás
1465.
/\,..

.

Miklós
sárosi alisp.

István
de Hangács

János
sáros m. alisp

Mátyás

István

Ferencz

Kálmánr—*-—

,

Sándor* -

Isván

János

Kristóf
István, Mihály

L,a8iüö
Gáspár Ferencz

I
i

*
1

-*
, Mátvás

GySrgy

Gátpár

Gábor

Ferencz Imre

ríÜtóll,
Zsigmond S^oTjIn^ ^-J.

Antal Antal György

Jteef

Miklós Ádám János Sándor

Pál

i

László
szendröi kapit.
i

A- §
,

András kapit.

Kristóf János

I?tván András

Illés János Gáspár

Kristóf András Tamás
r
Krisló? P^i kanon. r

2^gaumA T^P
Nem lévén részletes adataink a Roskoványi családról, csak a kö-

vetkezket közölhetjük

:

1310-ben a Tekule nemzetség Omode nádor és Miklósnak fia

Demeter ellen az egri káptalan eltt öt falujának elfoglalása miatt til-

takozik. 3
)

131 2-ben Chana MátéésThekele Mártonnak fiai, András-

nak fia Péter, Ledének fia C h a n k, és Márknak fia B o d u n, mind-

*) Wagner Dipl. Sáros 31?
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nyájan Thekele nemzetségbeliek Sáros várat, melyet Trencsini Máté

ellen védtek, átadják Károly királynak. *)

1 323-ban Pál Andrásnak fia, Jut é n a k unokája, Péter,
Jakab és Miklós testvéreivel együtt érdemeik elésoroUsa mellett

Sáros megyei Nsasfew máskép Tótfalu birtokában Károly király altul

uj adományképen megersítetnek. *)

1337-ben Comes C h a m a Mártonnak fia, Mihály, Mátyás
és Péter fiaival, továbbá testvére Máté fiaival Tamással és

Miklóssal, továbbá Ohank Ledének fia, fiaival Dtobov és

Lopó v-val ; továbbá Pál Andrásnak fia, fiával Miklóssal; to-

vábbá Jakab, György, Loránd és András Péternek fiai mind-

nyájan a Thekule nemzetségbl egy részrl; Györgyös Tamás
Themernek fiai, továbbá János, Úsznak fia, továbbá András-
nak fia András szentgyörgyi plébános, továbbá Pálnak fia M i k 1 ó s

j

továbbá Istvánnak fia M i k 1 ós Comes I te unokái szintén azon (The-

kule) nemzetségbl a szepesi káptalan eltt minden birtokaikat, me-

lyek Szent György körül feküdtek, feloszták úgy, hogy azon birtokok

kelet fell Comes Chama és érdektársainak és utódaiknak, nyugotfell

némely kisebb részekkel mint Koehoyaalya, Kissastelek és Lengenort-

vanya nevekkel Gergelynek és ágazatának , továbbá Salgo

,

Dobó, Roskovicz, és Pétermez a nevezett Comes Ghánának és érdek-

társainak jutottak örökösen ; — a deczelhalmt, tóthfalvi és herduny-

h&ui birtokok pedig, úgy szintén a gerdrátföldi földrész a Gekyovpa-

^aka mellett keletfelé, továbbá Radome helység nevezett Gergelynek

a érdektársainak maradt ; továbbá az I d a folyam melletti birtokok, és

birtokrészek északfelé az Ida foiyam mindkét oldalán Chana comesnek

és ágazatának, ugyan azok birtokrésze pedig délfell Gergelynek
és társainak jutottak. 3

)

1467* ben Roskoványi Tamás Tálya vár várnagya volt, *)

1468— 1473. Roskoványi Miklós Sáros vármegye alispánja

volt. *)

Roskoványi Márton 1493-ban Krakkóban tanúit, °) 1601-ben

Wagner Dipl. Sáros 52.
2
) Ugyan ott 327.

*) Ugyan ott 335-337
*) Szirmny C. Zeniplin not top. 160.
a
) hehotzky Stemmat. I. 205.

*) R*geatr*T^n bursae Cr&íovicwis ÍÖ

.
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II. Ulászló király áltr íordai fesperessé és gyulafej érvári kanonokká

neveztetett. *)

A közelebbi idkben nevezetesebb tagjai a családnak : Gábor,
1836-ban Sáros vármegye országgylési követe, Ágoston 1836-ban

egri kanonok, 1851-ben váczi, 1859-ben nyitrai püspök lett; Boldi-

zsár Nyitrán püspöki uradalmi igazgató stb.

Rosnaner család. Czímerleveles nemes család, Nyitra és

Zólyom megyében. 2
) A czímerlevelet Rosnauer Péter kapta Rudolf

királytól. 3
) Ismeretes a családból Rosnauer Zsuzsanna 1672-ben

Podmaniczky Gáborné, Rosnauer Anna 1685-ben Kohanko György

özvegye.

Rosnyay család. (Maros -j árai.) Régiebb neve a családnak

Szabó; sfészite Marosvásárhely és vidéke.

A „m a r o s-j á r a i" elnevet Bálint 1579-ben Marosszék jegy-

zje szerzé, mint a kinek Báthori Zsigmond Maros-Járában egy ud-

vartelket ajándékozott 1590. jan. 14-én. *)

A család czímere a paizs kék udvarában rozs kalászból készült

fészekben ül pellikán, mely fiait melle vérével táplálja.

A család második alapitója Rosnyai Dávid deák, ki I. ApafFy

fejedelem alatt mint követ és tolmács szerepelt 5
) Onnan visszajvén

a fejedelmi udvarban szolgált, 1669— 1679-ig. 1683-ban Szamosuj-

várott rab. Meghalt 1718-ban Fogarasban. Hagyott maga után kora-

beli történeti jegyzeteket, s fordított törökbl is.
6
)

A családfa, melyen azonban Bálint és Dávid közt — úgy
látszik — egy nemzedék hiányzik, — következ :

7
)

') Wagner Dip!. C. Sáros 395.

4
) Bel M. Notitia Hong nova IV. 206.

*) Az eredeti Nyitra megye levéltárában vau letéve.

*) Kvári, Erdély nev. c§. 218.

*) üj M. Múzeum 1863. V. fz. 218. lap.

•) Árpidia I. 290. lap.

n
) Kvári azerint Erdély nev. c«. 218. 219.
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Báliint

1570.1590.
(Köteles Klára)

Pál István

(Jeney Kata)
István

Dávid f 1718.
portai ltovet s tolmács

(Nagy Anna)

Zsuzsa András Sámuel
(Borbély István)

(

l

t
—'

, »

Benjámin József Ábel
kir. táblai ülnök

János István i 1827. József Sámuel
Torda várni, fkorra. titkár mérnök rnagy

fbíró (Fekete Karolina
1548.

JóVsef János Ittváu

(Kakucsi Kata)

Rostival Malád. Lásd Roznay.

Roson család. (Rozson-miticzi.f) Trencsin vármegye kihalt

régi nemes csalad a, mely azon megyei Miticz helységet biria. Roson

Benedeknek a XV. század végén négy fia maradt, úgymint Kelemen,
László, Osvald és a bárom leányában kihalt J á n o 3. Ezek közül

Kelemen testvéreivel együtt 1492-ben Miticz helységre uj királyt

adományt vitt, s abba 1493-ba be is Iktattatott.

Nevezett Kelemen 1505 ben Trencsin vármegye követe volt

a rákosi országgylésre. l
)

II. László 15C9. 1592-ben ugyan ott alispán, benne a család

fíágon kihalt.

1579-ben (in fest transííguratiouis Dni.) Nabojszán kelt naboj-

szai Balogh Gergely Héloiester aláírása alatt Báthori Miklós ország*

biró parancsa, *) Sambokréty család részére, melyben az a Roson nem-

zetségi javakból barátságos egyezség folytán kielégitetni rendeltetik

;

s melybl a következ családfa a
) is kitnik

*) Kovackich, Suplem ad Ycstigia Comitior. 11. 334. Jászai PálotU a Ma-

gyar nemzet napjai a mohácsi vész után 157. lapon hibásan áll R ó z e n R"<on

helyett, valamint Lehoczkynál 1. 213. Roséu Roson helyett.

*) Az eredetibl.

*) Szontagh Dániel által is hasonlóan közölve.
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Roson Benedek

János Kelemen
1492. 1505.

Trencsíni

követ

I. László
1492.

Oszvald
1492.

-n

Anna
(Sámbokréty

János)

Benedek Borbála Kristóf Péter Miklós Mária
CSámbokréty t f f t

Pété- >

II. László Márta
alispán (Varsányi
1569. Benedek)

Kata
(Hrabovszky (Bossányi §£

János)

Janka
Boasán;

András)

-f-

János Pál Kristóf Borbála Marcit
(Pongrácz f f (8znnyogb ("Welikey

Dóra) _ László) Bálás deák)

György

Bora 1579.

(Kochanovszky György
özvegye)

Ilona Margit 1579.

( 1. Dubraviczky (Madocsányi
Albert Pál)

2, Forgács István)

Rosonszky család. Zemplin vármegye czíraerleveles nemes

családaí közé soroztatik. J
)

Kosos család. (Szentkirály-szabadjai.) Veszprém, Zala, Ko-

márom vármegye birtokos nemes családa, mely Veszprém vármegyei

Szentkirály-Szabadja helységrl veszi elnevét. Közlök többen me-

gyei hivatalt viseltek; Kosos Pál pedig 1790—1810. veszprémi püs-

pök volt — Ismert nemzékrendé következ

:

Rosos Ignáoz

(Bogyay Magdolna)

N
Pál

veszprémi
püspök

1790. fllO.

*3

p
8

p
1
o
p

&
o

Ignácz
kir. tanács.

és udrarnok 1844.

(Gaal Teréz)

Magdolua
(Késmárky
József)

István
(Késmárky

Zsófia)

Antónia
(Horváth
Péter)

Mária
(Ányos Farkas;

II. Ignácz Gáal Teréziát, Bezerédy Farkas özvegyét vette

nül. Ugyan e családba tartozik Rosos Laj o s. kinek Bezerédy Teré-

ziától fiai Antal és Károly.
Birtokos a család Komárom megyében Csúzon is..

2
)

') Szirraay C. Zemplin. not. top. 116.

*) Fényes Komárom várm. 121*
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Rosty család. (Barkóczi.) Vas
?
Fejér, Békés, Pest stb. me-

gyei régi birtokos nemes család.

Ha a név hasonlatosság szokásos fonalán a történelmi adatok al-

kalmazhatóságát teljes hitelnek tartanok, lehetne a Rosty családot az

okleveleinkben gyakran elforduló genus Rosd vagy Rus d-ból

származtatni, melyet Horvát István már a 108 magyar gyökeres nem-

zetség egyikének állított. ')

Megjegyzésem daczára is nem lesz itt érdektelen eléadni a

Rusd nemzetségre szóló adatainkat:

1221 -bee a nagyváradi tüzpróbájú törvényszék 366-ik peres

esetében Dionisius de genereRusd volt a pristaldus. 2
)

1237-ben Dionisius Toch de gencre Rusd szintén pristald volt. 3
)

1295-ben Demetert, az ismeretes zólyomi fispánt, Feszier

szintén Rusd genusbei i-nek írja. *)

1320-ban M i f5 h a c 1 de genere Rosd az esztergami káp-

talannak eladja Csiv helységet. á
)

Mi a Rosty nemzetség eredetét illeti, az a XV. század közepéig

viszi fel családfáját. Állítólag Rosty Miklós 1459-ben kapta Vasme-

gyében Hadnperget a Stájer szélek közelében beiratképen Ujlaky

Miklóstól, és arra Mátyás királytól megegyez adomány levelet

nyert. fi
) Ennek fiául iratik Lörincz, ki 1496. körül halt meg, en-

nek Bertalan, ki állítólag Mohácsnál esett el, ennek fia lett volna

Endre, ennek M i h á 1 y a XVII. század végén munkácsi várnagy. 7
)

Mihálynak Hosszutóty Borbálától fia volt M i k 1 ó s, ki a XVII.

század els felében élt, és sok viszontagság után Vas megyei ösi jó-

szágait 1630. körül vissza perelni kezdte, hanem nem sokára igyeke-

zeteibe bele halt. Feleségétl Petretich Ilonától fia János a pereket

') Horvát látván Magyaróra*, gyökeres nemzetségeirl.

*) Regestrum de Várad. Lásd Endlicber Momimen'.a Arpadiana. pag. 736.
8
) Fejér, Cod. dipl. tomo IV. vol. 1. pag. 97. Kézainál is editio Horányai-

ana eléfordúl a genus Rusd, de ez sajtó hibából, mert, Endlicher kiadásában pa-

gina 123 világosan de genere Kus d-nak iratik.

*) Fessler Geschichte H. 277. ~ Úgy látszik - Fessler itt hibáz.

») Fejér, Cod. dipl. tomo VIII. vol. 2. p. 269.
6
) Egy jegyzet szerint Zsigmond királyt a kosztniczi zsinatra két Rosty is

kisérte volna, kik vissza nem tértek volna. Ettl vélelem szerint egy szászországi

család vette volna származását, s kostök egy bibornok. Nincsenek róla adataim.

Az bizonyos, hogy nem csak Rosty hanem Roszty család is van, sót hazánkban isi

mire a rokonság megalapításnál figyelni kell.

**) A munkácsi várnagyságra nézve a forrást nem ismerem.
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folytatván, miután nemessége kétségbe hozatott, art igazoló okmányai

felterjesztése mellett uj czimeres nemes levelet "nyert 1632. october

31 -én, mely Vas vármegyében 1633. maj. 80-án kihirdettetett ; e ne-

mes levélben rokonai Rosty Péter és Mihály, kik a nemesség

gyakorlatából kiestek, nemességekben szintén megersítettek.

Nevezett János pereivei nem boldogulhatván, a gr. Batthyány

családtól 4000 ftért Rohonczon, Stanóczon, és Alsó-Rnöltfn akkori-

ban tetemes birtokrészeket vett, melyeket utóbb, egy század múlva az

Örökösök a Batthyány családnak vissza bocsátottak.

Jánosnak nejétl Kelcz Annától két leánya Erzsébet
Szijárfóné, és Z su zsánn a Fabianné ás két fia IL Miklós és I.

István maradtak. Miklós viszonyai ismeretlenek. I. István a család-

nak mai napig terjesztje lón.

I. István a XVÍI. század végén éh és gróf Batthyány Ferencz

és Zsigmond árvák javainak kormányzója lett, ezektl 1692-ben ka-

pott feloldó levelében fáradságos s hszolgálataí haladattal ismertettek

el. Kétszer nsült, els neje Kalocsányi Judit volt, kinek halálával fe-

leség! vette Jobbágyi Reginát, a ki egy gazdag, beteg s magsza-

kadó rokonát Saukovics Ádámot huzamos idkig híven ápolván, ennek

Nagy és Kis-Barkócz , Murai-

Szombath, Korongh, Tót-Ke-

resztúr, Hadnperg, Poppendorf,

Alsó- és fels-Rnök és Fzes-
ben iekv tetemes részjószágait

részint ajándékul nyervén, részint

vétel utján megszerezvén, azokra

királyi megegyez adomány le-

velet vitt, s azokba a vasvári

káptalan által 1695. évben min-

den ellentmondás mellett be is

iktattatott Ez id óta István
maradék i „Barkóczí" elne-

vet vettek fel. István, ki 1718-

ban halt meg, a vagyonosság

mellett tíz jól nevelt gyermeket

hagyott maga után, négy leányt

úgymint Máriát Csákvárynét, Krisztinát Talliannét, Erzsé-
betet, Rozinát Csernyánszkynét ] é* hat fiút úgymint 1. Z s ig-

m ondót, ki mint kszeghi váreai tanácsnok és fbíró magnélkül
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halt meg, 2. Ferenczet, ki* Belgrádban a Würtembergi herczeg

mellett volt hadsegéd 1730-ban ntlenül halt meg, 3. Ádám, 4. III.

M i k 1 ó s t, 5. I. L á s z 1 ó t és 6. II. 1 1 v án t, ki mind a négyen külön

ágat terjesztettek ; kikrl ágankint külön szóiandim k.

Ádám ága.

Ad ám Bécsben a hadi kanczelláriánál a keleti nyelvek tolmá-

csa, utóbb es. kir. tanácsos volt. öt fia közöl

Antal csepregi lelkész.

J ó z 3 e f kapitány volt, ennek fia J á n o s a köszeghi kir. táblá-

nál titkár, a midn a Martinovicsféle körbe keveredett, és két ízben

mint küldött Párizsba a jacubinusokkal leend értekezés végett járt.

Elfogatván, elbb halálra, utóbb KuíFsteinban töltend hét évre ítél-

tetett. Fogságában latin verseket irt, melyek a nemzeti múzeumban

1594 sz. a. fellelhetk ; ezekben leirja saját s fogoly társai foglalkozá-

sait ; sakkozott, olvasott, olaszul megtanult, s verseket irt. Kiszaba-

dulása után búskomorságba esett s 1805 -ben golyóval életének véget

vetett.

III István Bécsben élt, ennek fiai Ferencz és V. István
kapitányok, I g n á c z tüzérségi tábornok volt, meghalt c század ele-

jén Pesten. Bencök ez ág kihalt.

Miklós ága.

M i k 1 ó s törvényt végzett, elbb a b. Babocsai ezredben kapi-

tány, utóbb a koszeghi kerületi tábla ülnöke volt, meghalt mint en-

nek alelnöke 1739-ben. Nejéti Saller Teréziától négy fia maradt

:

Miklós és Antal mint kapitányok haltak el, mindeniknek egyegy

leánya maradt.

I. La j os a herczeg és gr. Batthyányiak javainak kormányzója

volt. Nejétl Bajáky Annától négy gyermeke maradt, úgymint : Í.Mi-

hály rnagy volt a Dom-Miguel ezredben, ntlenül halt meg; 2. Ka-
talin Oazterhueberné, 3. A n t a 1 a kszegi kerületi táblánál ülnök

volt, meghalt 1825-ben. Egy német munkát írt. .JVIikép lehetne a

bandériumokat a magyar osalkotmány értelmében visszaállítani
;

{í me-
lyet a nádornak mutatott be, ettl a nemzeti múzeumba jutott, hol a

kéziratok közt 73. sz. alatt olvasható. Gyermekei nem maradtak. 4. II.

Lajos mint nyugalmazott kapitány Champagne vidékét beutazván,

s a pezsg-bor készítését tanulmányozván, honn az elsk egyike volt,
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kik a magyar pezsg gyártást terjesztettele Nejétói Köb! Annától szü-

letett gyermekei közül Antal és L a j o 8 mint hadnagyok korán hal-

tak el, V i n c ze a kegyes iskolai rendiek íejérvári custodia(u3 féle ura-

dalmának ügyésze volt, részint Sümegen, részint Merényen élt, mhalt

1857-ben. A táblán látható gyermekei közül István (szül. 1836.)

Triesztben a tengerészeti hajózást tanulta, jelenleg dunai gzhajói

kapitány.

László ága.

László hosszabb ideig Vas vármegye fszolgabirája volt. Ne*

jótól Csapody Máriától négy gyermeke közül egyik János és annak

utóda F erén ez a házi gazdászat mellett maradtak, másik íiaFe-

rencz Vas megyénél hivataloskodván, 1760— 1770 ig els alispán,

egyszersmind kir. tanácsos volt. Ennek egy leánya s két fia maradt:

János kereszthelyi plébános s hahóti apát volt, Fái pedig eleintén

a katonai pályán szolgált, utóbb Vas megyei táblabíró, nejével Ne-

deczky Annával si vagyonát tetemesen szaporitá. A Martinovicsféle

körbe elegyedvén, miután az ellene emelt vád csak arra szorítkozott,

hogy a tiltott Káté egy példánya nála is találtatott, Pesten a szervita

zárdában egy évi fogságra Ítéltetett. Megnevezett nejétl egy leánya

s két fia Károly és Albert maradtak ; amaz a Blankenstein huszár

ezredben szolgált és egyike volt a lipcsei ütközetben herczeg Sehvar-

zenberg fóvezér segédoyargonczainak , utóbb az orosz sz. Anna,a bajor

Miksa rendek vitéze s a lipcsei kereszt tulajdonosa, cs, kir kamarás,

mint nyugalmazott rnagy halt meg 1835-ben. Testvére

Albert több éven át Békés vármegye fjegyzje, és alispánja,

miután hivatalát letette, Pesten lakott, részt vévén a megyei ellenzék

sorában. Különös pártolója volt a zenészetnek. Meghalt 1847-ben kora

68. évében. Nejétl Eekstein Annától gyermekei : Ágnes báró Eöt-

vös Jozsefoé, Ilona Trefort Agostonné, Anna Amadené és Pál

(szül. 1830), ki 1848-ban a gr. Károlyi huszár ezredben szolgált,

fegyver letétel után elbb Münchenben majd Párizsban tartózkodott,

s a természettudományokat s festészetet tanulmányozván, utóbb Ame-

rikát két évig tette utazása tárgyává, honnan megtérve, önkészitette

araerikai nagybecs fényképek albumával a nemzeti muzeumot gazda-

gitá, és utazási tapasztalatát jeles képmellékletekkel „Úti emlékezetek

Amerikából" czim alatt disz album alakban kiadá ; a m. akadémia áltat

pedig lev. tagul választatott
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István ága.

II. István miután a jogi tanulmányokat bevégezte, a b. Babo-

osay Pál huszár ezredébe n szolgált, hol kapitányságig emelkedett, el-

válván etti, 1717-ben Vas vármegye fpénztárnoka lett 1725-ig ; in-

nen a sopronyi kerületben tartományi biztos (provinc comrnissarius)

lett, 1730ban Vas vármegye els alispánjává választatott és az volt

haláláig 1744-ig. Idközben a hires 1741. évi országgylésen mint

követ megyéjét jelesül képviselte. J
) Hazajvén, Vas, Zala és Sopron

vármegyék bandériumait oly gyorsan szervezte, miáltal ezek képesek

voltak mint legelsk a csatatéren megjelenni. Ezért cs. kir. tanácsosi

czímet, s egyéb jutalmak igéretét nyerte, mi azonban feledésbe ment

Nejétl Sibrik Teréziától hét gyermeke maradt: Károly mint kapi-

tány, ntlenül, László mint egy leánynak atyja halt meg, Anna
Vörösné, Mária Skerleczné voit ; Miklós paulinus szerzetes, a hit-

tudományt Rómában tanulta, és oda szerzete részérül utóbb három-

szor volt küldve, utolsó ott tartózkodása alatt halt meg, és ott temet*

teteti Irt több munkát: 1, bölcsészetit latinul „Institut, phiJo-

sophicae" czím alatt, mely Pesten két kötetben 1762-ben jelent meg;

2. másik munkája : „Ritus et móres Hebraeorum" mely Nagyszombat-

ban 1753-ban jelent meg, ugyan ez 3. megjelent magyarul* is.
2
) Kéz-

iratban maradt tle a családnál : „Fraecepta salutaria in usum perpe-

tuum Francisci Rosty, concinnata per Nicolaum Rosty humilem pauli-

num cognatum suura ae per triennium moderatorem. Tyrnaviae 1765."

IV. István jogi tanulmányai bevégeztével, a nemesi fölkel

seregben szolgált 1746-ban. 8
) Hazajövetele után megnsülvén, Vas

megyei Örökségét eladta, s annak árán Székesfejérvárott s Fejér me-

gyében ingatlan vagyont szerzett, s utódai aa&óta Fejér megyében lak-

nak. Fejér vármegyében az idben több visszaélés történt, ilyenek

voltak a jegyzkönyvekbl kimetszett végzéseknek másokkali helyet-

te sitése, stb. a hatalmaskodó tisztikar ellen Rosty I s t vá n merészelt

csupán a közgyléseken föllépni, s bét évig folytatott nyomozások után

1786-ban az igazságot felderítetni, melynek folytán a fispán gr. Ná-

dasdy Ferencz löö arany birságra, a tisztikar pedig négy öt egyén

kivételével hivataltóli elmozdításra Ítéltettek, a f bnösök a megtor-

lás elél halálok által menekültek. Meghalt 1791. aug. 9-én, kora Sí

1
) Lásd Kolinovics, Nova Uag. Periódus. 661.
r
) L. Horányi Memória Hung. Hí.

s
) Ez idben családi közlés szériát öt Rosty szolgált katonai pályán.
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évében. Nejétol Daróczy Zsuzsannától gyermekei Zsófia Aszalayné,

és Ferencz eleintén a megyénél aljegyz, utóbb több frendünek

országgyléseken képviselje volt Meghalt Székes-Fejérvárott 1828-

ban, kora 80. évében. Nejétl O-Beirne Annától négy gyermeke ma-

radt, A nna, Teréz Salamonné, János Tolna megyei jegyz, az

1809. évi nemesi fölkelésben fhadnagy, meghalt 1812-ben ntlenül;

cs Zsigmond, ki folytonos betegeskedése daczára 75 évig élt, meg-

halt 1858. octob. Ö-én. Kizling Jankától gyermekei, öt fia és három

leánya volt, £ai következk :

1. Zsigmond szül. Sz.-Fejérvárott 181 í. febr. 2-án. Iskolái

hevégeztével ügyvédi vizsgálatot tett, azután Fejér vármegye tiszt.

aljegyzje, szolgabirája, els aljegyzje, 1841-ben a hétszemélyes

tábla váltószak: kiadója ln; midn 1846-ban e hivatal megsznt, más

hivatal kérésére utaltatott, de a hivataloskodást ekkor végleg abba-

hagyta. 1843-tól a Jelenkor és Társalkodóba kezdett : rni,

1845 ben Pannónia térképet a 3-ik századból adta ki; 1848 ban a Ra-

Jical hírlap alapitója Mérey Mórral, majd honvéd köztzér lett, e pá-

lyától mint fhadnagy és komáromi capitulans veti búcsút. Jelenleg

szentmiklósi pusztabeli birtokán gazdálkodik, és az irodalommal is fog-

lalkozik, egyéb, lapokbáni értekezésem kívül 1£56 ban a „Tatárjárás

történelmét" írta s adta ki, 1863-ban politikai röpiratot Irt. Kefc fia á

táblán látható.

2. Antal tíz éves korában halt meg 1826-ban.

3. István (szül 1817./ elbb a Hessenhomburg ezredben ea-

det, majd honn gazda, 1848-ban honvéd lett, els rnagya az els

honvéd vadász zászlóaljnak, utóbb alezredes s dandár parancsnok; a

a forradalom végévet Törökországba menekült. 1851-ben hazajötte és

súlyos sebei miatt a besorozástól megmenekült. 1861-ben Fejér megyé-

ben fszolgabíró lett.

4. György (szül. 1827-ben; 1848-ban estei ezred béli cadet r-

mester, els volt, ki a sorkatonaságtól honvéd zászlóaljhoz áttétetett*.

Utóbb huszár kapitány a fegyver letétel után Komáromba bejutott.

s a capitulansok között megszabadult.

5 János mint jogász halt meg 1847-hen. .

A családfa következ

.
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1. tábla.

Miklós 1610.

(Petretich Ilka)

János 1633.

CKelcz Anna)

Erztbet 11. Miklós I. István Zsuzsa

(Siijirtó) t f 1718 (Fábiánné)

(1. Kalocsányi Judit

2. Jobbágyi Regina)

Adáin
udvari
tolmács
(Turosy
Júlia)

III. Miklós
ker. t. ülnök

fI730.
(Saller Teréz)

Folyt. II, táblán.

László 1. Zsigmond
Vas v. kószegi

föszbiró városi biró

(Csapody
Mária)

II. István

vasi alispán

f 1744.

*3

SS
a

(Sibrik Teréz) £
¥olyUlV.tábíáZ sr

József
kapit.

János
kszegi ker.

titk. f 1805.

Folytatás a lll. táblán.

o
s

S

Ha

£ g

ts te
n o
S N

ST *

o

CD
N

Anatal
cserepi

lelkész

III. István
(Rauscher
Anna)

Tamás Ágost.

IV. István

kapít.

Ferenci
kapít.

(Perneszyué)

Ignácz
tábora.

t

II. t á b I a.

II. Miklós, ki az L táblán.

ker. táb örn.

1730.

Saller TeréV)

József IV. Miklós
kapit.

(Vajda Anna)

Magdolna
(Bezerédy;

Lajos
jószág leorm..

(Bajáky
Anna)

I

Aantal
kopit.

(Nagy Erzse)

Antónia
(Gindly)

Mihály
rnagy

11. Lajos
ny. kapit.

(K5bl A.)
f

Alojzia Vincze Antal
(Voetrer) urad, ügyész hadn.

fl857. t
(Kanicser Teréz)

Antal
köszoghi ülnök

f 1825.

"

Kata
(OszterHueber)

Lajos
iiactn.

Fraocziska

t
Kata
t

Júlia

t

Ottilia

{Mikary)

Szidónia
(Szekulics)

István
sz. 1836.

gózii. kapit.

Janka (lona Jozefa

(Seíff)



m Rosty.

János

halióti

apát

IÍL tábla.

I. László, ki az I. táblán.

(Csapody Mária)

Ferencz
kir. tanács,

vasi alispán

1760-1770. r

(Bajáky
Kata)

Anna
(Farkas)

Kata
• Nagy)

János
(Pu!ay R.)

Kata
(Szegedy
Ignácé)

Teréz Jusztina Ferencz Júlia

(Szelestey) (Dese) (1. Rapuváry Á. (Friebeisx)

—

i

2. Szüy Jusztina)
rPál

táblabíró

(Nedeezky
Anna)

Fraucziska
(Perczel)

Bora Mária

Károly Albert
rnagy Békés v. alispán

f 1835. f 1847.

(Ecksteia A.)

Henriette

Ágnes Ilona Anna Pál

(b. Eötvös József) (Trefort igost) (Araade) sz. 1830.

IV. tábla.

II. István, ki at í. lábIán.

vasi alispán

f 1744.

(Sibrik Teréz)

Károly Miklós Anna V. István Franeziska Mária László

kapit pauli- (Vörös) f 179L (l. Hertelendy (Sker- (Tallián M.)
nua. (Daróczy Zs.) 2. Pásztory N.) lecz) '

T«ré»
I (Csózy)

Ferencz

f 1828.

(O Beirne A)

Zaófia

(Aszalay)

-A-w.

Zsigmond János Anna Teréz

f 1858. Tolna v. jegyz. (Salamon)
(Kiziing Janka) i 1812.

I

Zsigmond Antal István György János Mária Róza 'Anna

sz. 1811. f 1826. sz. 1817. sz. 1827. f 1847. (Vigyázó) (1. Eöráögh
(Birly Leo- 2. Kovács)

poldina)

Zsigmond Fioris

szül. 1843. j«L 21. ízül. 1845. aprü. 10.
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A család czímere — mint följebb a metszvény mutatja — a pa-

izs kék udvarában hármas zöld halom fölött hátulsó lábain álló fehér

egyszarvú, fölötte a jobb oldalon csillag, a baloldalon félhold ragyog.

A paizs fölötti sisak koronájából szintén az elbbihez hasonló egy-

szarvú nyúlik fel. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról aranyfekete.

Rosztnszky család. Czímerleveles nemes család. Eldeivel

Árva, Trencsin vármegyében találkozunk, ismeretes közlök Már-
t o n a kubini evang. oskola tanító, 1593-ban János árvavári tisz-

tartó ; egy századdal utóbb 1690-ben már Beozkón Trencsin megyé-

ben is laktak tagjai. ')

János-László 1722-ben Trencsin megyébl Roszinárólvolt;

tanult Nagy-Szombatban.

Ferenoz 1818-ban Nyitra megye eltt igazolta nemességét.

RÓÉli család. (Királyfalvi.) Zólyom vármegyei birtokos csa-

lád. Elei Németországból szakadhattak, s ugyanazok lehettek a ro-

thenfelsi Róth családdal, mely Körmöcz sz. kir. bányaváros elkel ne-

mes osaládai közé tartozott. 2
) Ismert törzse- Róth Orbán, kitl a le-

származás a
) következ

:

Róth Orbán
(Moes kata)

Péter
(Haller Kata)

i » ' i i i A i ii ,

György
(Schifferer Erzse)

György János 1687.

kir. udvarnok (Roser.au Ernst
Zsuzsa)

Ádám 1731.
zólyomi alispán

(1. Géczy Anna
2- Berzeviozy Anna)

Eva 1755. Tamás f 1782.
(b. Prónay Gábor) (Wattay Bora f 1784)

r— —a-————,
Johanna f 1813-

(gr. Teleki József)

A családfán állók közül János 1 687-ben CaraíFa által J az eper-

jesi vész törvényszék elé állíttatott és Bezegh György stb. társával

J
j Szontagh Dán. közlése.

2
) Bel, Notitia nov. IV. 206.
a
) Wagner Tabulae Geneal. LVUI
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iszonyúan kínoztatott, míg végre I. Lcopold által kegyelmet nyerve,

tízezer forint lefizetése mellett CaraíFa vérszomjú hatalmától megme-

nekült. Fia Ádám 1720-ban Zólyom vármegye alispánja volt *) Els

neje nagy-géczi Géezy Anna, elbb Wattay Özvegye, második neje

Bcrzeviczy Anna volt. Gyermekei E va b. Prónay Gáborné, és Ta-

más 1728-ban Jenában tanult nagy birtokú gazdag férfiú, meghalt

1782-ben. Özvegyétl Wattay Borbálától (f 1784.) egyetlen leánya

Johanna, ki Nógrád megyei Szirák mvárosban birt, és ott az evang.

templomot 1788 ban újra építeté, gr. Teleki Józsefnek volt hitvese;

vallásos buzgó alapitványai többre mennek 100 ezer forintnál, és

,,R ó t h-T e 1 e k i
;< nevet viselnek.

Erdélyben királyfalvi Róth Antal 1845-ben Torda városi sena-

tor volt.

Róth esalád. (Pongyeioki.) Sáros és Gomör, Kis-Hont vár-

megyei birtokos neme3 család. Ugy látszik a fljebbivei egy törzsbl

eredt E családból lehetett azon Róth Simon, kinek fia András
16S2-ben Bélán született, 1659-ben Wittembergben tanult; *} és

1683 ben görliozfalvi lelkészszé avattatott.

Egyik nevezetesebb tagja volt a családnak Róth Mihály, ki

1677-ben Jenában tanúit, 3
) hazajvén Eperjes város birája, majd a

Rákóczy forradalom alatt 17ü6-ban Sáros vármegye alispánja lett.

1729-ben Galambos Ferencz magva szakadtával kapta a masztineezi

erdvel együtt Gömör megyei Föngyelok helységet, b
) melyrl

utódai elnevöket írják. Nejétol Zauner (Czauner) leánytól gyerme-

kei voltak Mihály, Kishont megyei alispán, C h a r i ta s Szontagh

Gáspárnó Dobsinán, P á 1 és G á b o r.

Mihálynak, ki equea auratus (kir. udvarnok) volt, és 1708-ban

járt Jenában, 1730-ban többi közt Sartoris János „L e 1 k i ó r au czim

mvet ajánlott. 6
)

Az eperjesi ágból volt Róth Zsigmond, kinek gyermekeit

mutatja e táblázat

:

J
) Lekoczky Stemmat. I. 222.

*) Bartholomaeides Memória Ungarorum. 159.

a
) Haan Jane hungarica 27.

) Lehoczky Stemmat. I. 208. — Szirmay C. Zemplin not. historico pag.

292. Róth Mihályi Rákóczy ezredesei közt említi

5
) Lehocxky Stemmat. II. 343.

•) Haan Jena Hung. 39..Lippisok János is ajánlott neki munkát
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Róíh fceigroond

(Zolnay Julianna)
—

i

Zsigmond lAsz\ó Sándor Júlia Mária
(Pelargas Pálné)

Zsigmond 1744-ben, és M i h a 1 y 1 750-ben Tályán Zeraplin-

ben is birtokosok. í

)

Pongyeloki Róth Ferencznek neje Korponay Klára volt

Utóbb a család — úgy látszik —Sándor által, a Dunántúlra

Soprony és Veszprém megyébe szakadt. Soprony megyében Roth

Sándor 1822-ben fszolgabíró volt
-,

fia Sándor ugyanott fjegyz

meghalt 1860. január 30-án kora 42 évében: József szintén szol-

gabíró volt Soprony megyében, lakik Mihályiban.

A család czímere a paJzs ezüst udvarában zöld téren koronás

oszlop, melyet jobb oldalról hátulsó lábain álló fehér egyszarvú, balról

hasonlóan ágaskodó koronás oroszlán tartanak els lábaikkal, a paízs

fölötti sisak koronájából két kiterjesztett sasszárny között arany orosz-

lán emelkedik ki, els lábaival négy nyilat tartva, hegyeikkel fölfelé.

Foszladék jobbról aranykék, balról aranyvörös.

Rolli család. (Telegdi.) Erdélyben Kolosvárott és Dézsen

lakozik. Károly 1837-ben Dézsen városi elnök, Pál pénztárnok,

1845 ben árva törvényszéki ülnök. Lajos ügyvéd Kolosvárott.

Rótta család. Roita Sylveste r-J ó z s e f az 1 681 . évi or-

szággylésen honüusitást nyer. 3
)

Rotial család. Rottal J á n o s báró 1622-ben országgyülé-

ftileg honGusitatik. *) Fia András mivel elbb kiskorú volt, az 1685.

évi országgylés 93. törv. czikke szerint az esküt letette. Rottal La-

josnak a selmeczi királyi bánya hatóság ellen a kir. táblán megnyert

perének végrehajtását az országgylés az 1635. 1647. 1655. és még

az 1659. évben is a felségnél sürgette. *)

Ismeretes a Rottal név a Zrínyi Péter korából, midn egyik

tagja mköd császári tábornok volt.

Rottensteln család. <Erdkövesdi ) Heves vármegyei bir-

tokos nemes család ; a ozimeres nemes levelet Rottenstein testvérek

kapták Mária Terézia királyasszonytól 1756-ban.

Czímerök a paizs kék udvarában hátulsó lábain ágaskodó, ketts-

*) Siirmay C. Zemplin not. top. 163. 210.

2
) 1681 : 82. törv. oz.

) 1622 : 79. törv. ez.

•) 1638 : 61. 1647 : 84. 1655 : 114. és 1659 : 134 törv. ez.
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farkú arany oroszlán, els jobblábáva' kivont kardot villogtatva. A paizs

fölötti sisak koronáján ég máglyából fehér fniksz madár emelkedik

ki, kiterjesztett szárnyakkal. Foszladék mindkét oldalról aranykék.

Rottenstein Mihály 1770-ben a tiszántúli kerületi tábla jegy-

zje volt.

Heves megyében többen viseltek hivatalt. Józsefe század ele-

jén (1805.) jegyz volt, fia József 1822-ben és ismét 1824. nov.

29-én fjegyzvé, 1828. april. 15-én másod alispánná választatott, és

az volt haláláig 1833-ig, a midn január í7-én kora 56. évében meg-

halt. Maradt egy leánya s egy fia Pál, ugyan ott 1843—1849-ben

alszolgabiró.

A család elnevét Erdkövesden fekv birtokáról írja.

Rovnay család. Trencsin vármegyei ezíraerleveles nemes

család, mely Rovnay György személyében nemesítetett meg és ozí-

merlevele 1673'ban azon megyében hirdettetett ki. A család székne*

lye 1690-ben Kassza-Podhragy és 1754-ben Csaeza városa voltak. Je-

lenleg Trencsin megyében már nyoma sincs a családnak. 2
)

Roier család Szepes megyei régi család, melybl Roxer

Imre 1545-ben a wittebergi akadémiában tanúit, 1558-ban evang.

lelkészszé avattatott. 8
) Utóda Roxer Dániel szintén szepességi fi

1674-ben hasonlóan a wittebergi akadémiában tanúit. *)

Gömör megyében Roxer János szlabosi ev. rector volt, mhalt

1717. febr. 6-án, kora 2Q. évében ; egyik fiaFerencz meghalt még

1716-ban. *)

Azonban a nemességet csak 1712-ben kapta Roxer Pál III.

Károly királytól 6
) következ czímerrel : a paizs függlegesen két részre

oszlik, a jobboldali kék udvarban ezüst hegy áll, a baloldali arany ud-

varban vörös bóbitájú daru áll egy lábon, fölemelt jobb lábával köve-

eset tartva. A paizs fölötti sisak koronáján szintén olyan daru látható.

Foszladék jobbról aranykék, balról ezüst vörös.

E család ivadéka volt Roxer János, kinek nejétl Mudrányi

Katalintól leánya Roxer Kata Meliorisz Józsefnek volt hitves társa.

Rózán család. Rózán János 1714-ben III. Károly király-

sói kapott czímeres nemes levelet. Czímere függlegesen kétfelé osztott

*) CoJlect herald nro. 148, és Adami, Scuta gentil. tomo X.
2

) Szontagh. Dán. közi.
8
) Bartholomaeides Memória Cngarorum 19.

4
) Ugyan ott 178.

*) Bartholomaecfes, Meraorabilia provintiae Csetnek 329.

•) Coiiect herald aro. 707. és Adami Scuta gentil. tomo X.
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paizs, a jobb oldali osztály vörös, a baloldali ezüst, az eltérben zöld

halmon arany koronán jobbfelé fordulva egyfej fekete sas áll, kiter-

jesztett szarnyakkal; ballábával ztild oiajágat tapos, jobb lábával ki-

vont kardot villogtat, csrében hármas piros rózsát tart. A paizs fö-

lötti sisak koronáján szintén az elbbihez mindenben hasonló sas áll.

Foeziadék jobbról aranykék, balról ezüstvörös. ]
)

Roxár család. 1751-ben Mária Terézia királyasszony által

nemesítetett meg czímeres nemes levélben.

Czímere a paizs vörös udvarában hátulsó lábain ágaskodó arany

oroszlán, els jobb lábával kivont kardot villogtatva. A paizs fölötti

sisak koronájából szintén olyan oroszlán emelkedik ki. Foszladék

mindkét oldalról aranyvörös. 2
)

Rozgony család. (Rozgonyi, f) Történeteinkbl ismeretes,

kihalt s régi család, melynek eredetét okadatolva a XIII század ásá-

sod feléig vihetjük fel Abauj vmegyében a Tareza vize mellett fekszik

a trencsini Csák Máté ellen 1312-

ben vívott dönt csatáról is neveze-

tes R o z g o n y helység, ettl vette

a. család- nevét V* István király

alatt élt az ismeretes családtörzs,

Ray nal d, királyi f lovász mes-

ter, Szabolcs vármegye fispánja,

és a király fiának László berezeg-

nek fasztalnok mestere, ki a ka-

rántani és csehországi háborúkban,

úgy a görögországi hadjáratban

szerzett hadi érdemeiért Abauj

,

Szabolcs és Zemplin vármegyei bir-

tokokkal, köztök Rozgony helység-

gel is 1270-ben nevezett V István

király által meg adományoztatott. 8
)

Rajnoldnak fia *) volt László;

*) Collect herald nro. 637. és Adarai Scuta gentil. tomo X.
*) Adarai Scata gentil. tomo X.
B
) Wagner B. Ccllectanea geneal. hist. dec. III. 74. 8 köv. lap. 8 ulánna

Budai Fer. Histor. lexioon III. d,

*) A „Geneal. auth." kézirat I. kötetében foglalt Rozgony genealógia sze-
rint Rajnáidnak Lászlón kívül még három na volt, úgymint l.Selamon de
Boz teh, kinek fiai János, Pál, Gergely 1330—40. éltek. 2 Dy onisius d e
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ennek Klára leányán kívül, ki Oftmányi Csamazhoz ment férjhez,

fia volt L Pé t e r éi talán í. M i k 1 ó s és l. János.

I Jánosnak iia volt H. L á s z 1 ó, ki 1. Lajos királyt a nápo-

lyi hadjáratba kisérte, és az aversai táborban 1350-ben pallosjogot

nyert. Három jeles fia maradt : I. O s v á 1 d, II. L r i n c z és II. J á-

nos, kik mindliárman Zsigmond király alatt 1396-ban Nikápotynál

hsileg estek el.

1. Pé te r 1334-beu élt, és nemzé I. Lörinezet, kinek fia

volt : III. János és Sebestyén. Amaz sárosi várnagy és fóispán

rokonával IV. Istvánnal Zsigmond király ellenében htlenségbeesvén,

mindketten 1410-ben kegyelmet nyertek. III. János utóbb 1434-ben

kincstartó tárnok mester, 1451-ben erdélyi vajda lett, és az volt

1458 ig, a midn lemondott. Neje Tharczay Apollónia volt, gyerme-

keit tle nem ismerjük. I. Sebestyén 1457-ben fólovász mester,

1459— 1461-ben erdélyi vajda. A felsrészek fkapitány*, már 1458-

ban, midn Mátyás király segélyére rendeli Bártfn városát J
) 1460-

ban mint. erdélyi vájd* érdemei elsorolása mellett Gömör megyében

kapja Bologh várát *) Wagner szerint ennek fia lett volna V. László,

ki 1482-ben halt meg, de Budai szerint ez Ii. Sebestyén fia volt. róla

alább lészen szó.

I Miklós I . Lászlónak fia volt; róla csak annyit tudunk, hogy

neje sziuyei Merse Anna volt, és éltl három fia maradt, úgymint:

III. L á s z 1 óf
1. 1 s t v á n és I. S i m o n. A középsrl nincs mit mon-

danunk ,* a másik kett azonban két ágat alapított.

I. Simon testvérével III. Lászlóval együtt (kirl alább)

részt vett az I. Lajos és Zsigmond királyok alatti olasz és török had-

járatokban, nevezetesen Tarvizo mellett 1357. táján sebet kapott,

1396-ban Nikápolynál harczolt, 1409-ben országbíró lett Meghalt

1414-ben. Özvegyen hagyta nejét Dobi Hedviget, kitl három fia ma

radt ;
s
) II. S i m o n, III. István és György.

II Simon 1397

—

1411. esztergami kanonok 4
) azután szepesi

B o z te h, kinek fiai: MagUter Lampertus de Bozleh, es Ladislaus de Bozteh ;

— Lampertnak fiai loanesés Beskt de Bozteh ; 3. Magister Andreas de Roz-

go«, kinek fia Ifjabb Rozgony András.

*) Kaprinai Diplomát. II. 161. 168. 179.

*) Ugyan öt* 450.
B
) Tán leányai voltak Rozgonyi Margit Forgách Miklósné, e« A n g 1 i a

v«gy k g ne s tomonnai Drugetü Bertalan neje. Wagner dec. Ili* 92. jegyz. és

&2iriuay C Zeniplin nol top. 77.

%
) Memória Basilicae Strigonienate. 127.
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prépost, f
) 1429-ben veszprémi *) és 1440-ben egri püspök lett. Ele-

sett Várnánál 1444-ben. Palóczy prímás halála után Széchi Györgyre

agy reá nézett az esztergami érseki szék, de Erzsébet özvegy királyné

az elbbit tette, azt mondván, hogy ,.m í g u r a 1 k o d i k M a g y a r-

országon, addig Rozgonyi Simon érsek nem lesz." Ezt

hallván Rozgonyi, azt monda : „h o g y m i g 6 é 1, sóba addig Erzsébet

nem fog uralkodni. Mindkett
1

teljesült. Simon II. Ulászló ré-

szére hathatósan dolgozott. Ugyan csak Simonnal még a Veszprémi

püspöki székben ültekor történt a királyné koronázási jog feletti vita is.

I. György I. Zsigmonddal járt a kosztniczi zsinaton, 1430-ban

pozsonyi fispán, 1444-ben országbiró lett. Élt még 1452-ben is.

Egyetlen leánya Ilona Szent-Györgyi Imre felesége volt.

III. István szintén I. Zsigmond király alatt szolgált, azzal

olt a kosztniczi zsinaton, és egyebütt 1392-ben. 1412-ben kitüntette

magát Dobor ára alatt. 1421-ben pozsonyi kapitány és ekkor vagy

1424-ben pozsonyi fispán is. Meghalt 1441. táján. Két gyermeke ma-

radt : II Sebestyén és Margit, elbb dengeleghi Pongrácz M á-

tyásné, 2-or Ujlaky Miklósné.

II. Sebestyé n-rl nincs mit mondanunk, adatok hiányában

azt sem dönthetni el, váljon a mit följebb I. Sebestyénnek tulajdoní-

tottunk, nem inkább e II. Sebestyént illetik-e? — valószínbb, hogy

ez utóbbira illenek. E szerint ennek fia volt V. László, 1481-ben

belgrádi kapitány, ki még 1491-ben is élt.
8
)

Visszatérünk I. Simon harmadik testvéréhez III. L á.s-z lóhoz.

III. László 1357-ben élt. Fiai voltak : II. Pé t e r, IV. Já n o s,

II. István és II. M i klós. A második és negyedik gyermek korá-

ban halt meg.

II. Péter 141 7*ben veszprémi, 1425-ben egri püspök lett.

alapitá az egervári b. az. Mária prépostságát. Meghalt 1438-ban.

II. István essegvári várnagy, bakonyi fispán, 1410-ben teraesi

fispán, 1428-ban Galambócznál barczol, 1431-ben Diósgyrt, Földest

és Dédest kapja Borbála királynétól, 1458-bau fiaival V. Jánossal
megersítést kapott Mátyás királytól Tata, Vitán, Gesztes és Esseg-

árra, melyeket még Albert király és nejétl Erzsébet királynétól zá-

ft

) Ugy™ °tt ét Budai Fer. III. 192. de Wagner Analeota Scepua. III. 40—
60. a etepeti prépostok kött nem említi.

f
) Pray Hierarchia 1. 299. etb

') Budai Fereoot iterint, Wagner iierint 1482-ben halt meg.

50
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logba kapott, 5
) Neje volt Szent-Györgyi Cziczelle,a híres galambóczt

hsnj ettl gyermekei: III. L r in ez, V, János, IV. István,

Ií. Rajnáid, és II. O s v a 1 d. Ezek közül

III. Lrin ez Hunyady János alatt kapitány volt. Elesett a

Csehek ellen. Erdemeit elésorolja V. László királynak 1453. évi ok*

levele.

IV. István 1431-ben élt.

II. Rajnáid 1442-ben Nógrád s Heves vármegye fispánja;

1448-ban részt vett a rigómezei harezbao, 1459-ben már a székelyek

ispánja, midn János és ösvát testvérével együtt Tata várára

királyi megersítést nyertek. 2
) 1461-ben János testvérével Bihar vár-

megyében Szent-Péterszegh és Szent-Miklós telkére, melyeket elbb

Szilágyi Mihály birt, királyi adományt kap, 8
) de a bodajki malom

használatától ugyanazon évben tiltja t a fejérvári keresztesek kon-

ventje. *) 1471-ben már ftárnok mester volt. Meghalt Lem sokára.

Nejétl Maynberg Erzsébettl egy leánya maradt: Anna, 1477-ben

Losonczi Istvánné.

II. Osváld 1453-ban székelyek ispánja, 1460-ban flovász

mester volt. Károm gyermeke maradt: I. V. István, kihalt, 2. III.

Osváld. ki 1483-ban halt meg, egy leányt Dorottyát, GyulafTy

Istvánnét hagyván maga után ; és 3. Dorottya Paloczi Imre fe-

lesége.

Következik II István fiai közöl V. János, kit második helyen

kellett volna említenünk. Ez 1458-ban erdélyi vajda volt, a midn
Borbála nejével, (xyörgy, János és Jób fiaival a Timáryak do*

natiojának ellene mondott. 5
) 1471-ben országbíró lett. Meghalt

1471-ben. Nejéti Borbálától gyermekei voltak VI. István, II.

György, VI. Ján os, Czeciüa és Jób. Ezekközl osak VI. Já-

nosnak, kirl alább, voltak gyermekei.

VL 1 8 1 v á n 1490. de Mogyorós vagy inkább de Monyorós írta

magát, jelen volt 1505-ben a rákosi országgylésen. 6
)

VI. János kétszer nsült, els neje alsólindvai Bánffy Dorot-

') Kaprin^i id. h. U. 147
2
) Ugyan ott H. 250.

•) Ugyau ott 11. 480.

») Ugyau ott If. 479.
5
) Kapriuai Dipl. II. 215.

8
) tHszai P. A Magy. Nemz, napjai a mohácsi vész után. 156.
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tya volt, a második Petb Dorottya ; els nejétl következ négy gyér-

fneite volt r

1

.

VII. J á nos, kinek 1481-ben Özvegye Margit volt.

2. Klára, elbb Kanisai Györgyné, utóbb Egervári Lászlóoé.

3. A p o'l! o n i a (néhol hibásan Zsuzsanna) Csáki Benedek né.

4. Borbála Frangepán Mihály né.

Második nejétl születtek

:

5. IV. Otvald és

6. VÍL István, kire miután a többi Rozgonyi kihalt, feles szép

birtokok maradtak, úgy hogy korában a leggazdagabb magyar furak

Jtözé tartozott. Els i?eje Héderváry Kata volt; ettl születtek gyer-

mekei VIII. János, III. P é t e r kik korán elhaltak, és K a t a 1 i n ecae*

di Báthorí Andrásné ; a második neje mesztegnyöi Szerecsen Krisztina

volt, ]
) ettl egyetlen leánya Katalin korán elhalt. Látván eképen

VII. István családjának fíágon bekövetkez enyésztét, nehogy roppant

javai mind a koronára száljának, II Lajos királytól kieszközlé 1519-

ben, hogy birtokai egy szép része (hat vár) vejére Báthori Andrásra

átiratuk; ezután meghalt 1523-ban , s benne az utolsó Rozgonyi

sírba szállt.

A családfa következ:

I. Rajnáid
/olovász mert. 1270.

I. László

Klára
(Oitmányi
Chamaz)

í. János
r - *"

'"*i

II László
1350.

I. Péter
i • • * \ i

I. Lftrincz

I, Osvatfe

fl*ö6.
II. Lórinez

tl396.

, III. János I. Sebestyén
II. János erdélyi vajda rT7»Tn

1 1396 - 1458
J Láf

,<5

(Tarczai Anna)

1 Miklós
(tzioyei Merse

Anna)

I. Simon
országbíró

f 1414.

(Dobi Margit)

III. László

1357.

Fohft. köt. lapon.

Simon
egri püspök
fl444.

III. litván

pozsonyi
fispán
t 1441.

I. György
országbíró 1452.

Ilona

(Szentgyörgyi Imréné)

*) Harmadik nejéül írják enyingi Török Orsolyát, de Vfagner errl fcétíf;-

geskedett.
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III. László, ki az elbbi lázon.

1357.

II. Péter
egri püspök

t

IV. János

t
II. Miklós

t
II. István

ceraesi fispán
1410.

(Szentgyörgyi
Czczelle)

III. Lrincz V. János IL Rajnáid

t országbíró nógrádi fóisp.

f 1471. tárnok 1471.

(N. Borbála) i

r

Anna
(Lossonczy
István)

IV. István

1431.

II. Osvald
1460.

fÖiovász

V. István III. Osváld Dóra
f 1483.

Dóra
^Gyulafly István)

VI. István 11. György
1490.1505.
de Monyorós

VI. János
(1. Bánffy
Dorkó

2. Pethfl Dora>

Czeczilia Jób
1458.

f

VII. János Klára Apollónia Bora 2- tói IV. VII. István
(Margit (1. Kanisar í.Csáky (Frangepán Osvát f Í523

özv. 1481.) György Benedek) Mihály) f (1. Hederváry
2. Egerváry Katalin

László) 2. Szerecseny
Krisztina)

1 -ti Vili. János

t
III. Péter Kata

(e. Bátkori András)
2-tól Kata

t

A család czímere — mint följebb a metszvény egy régi hiteles

festmény után 3
) ábrázolja — a dlt paizs kék udvarában fél testével,

szétterjesztett s fölemelt szárnyakkal látható febér hattyú, csrében

arany liliomot (vagy halat?) tartva, ugyan ily alak, (de csrében sem-

mit sem tartva), van a paizs baloldali szögletén álló sisakon, melyrl

két oldalról kék sisak takaró fodrozik le. És e ezímer teljesen egyezik

a Wagner által *) kiadott két pecsét rajzzal, melyek egyike 1409-dik

évbl Rozgonyi Simon országbíró, a másik 1427-bl Rozgonyi György

pozsonyi fispán pechét czimerét mutatja.

Roa&gonyfl család. Zemplin vármegyei czímerleveles nemes

család. *) Ki5zlök Tolcsván élt Gábor, ki 1756-bar> halt meg, nejé-

tl Csécsi Zsófiától (ki 1759-ben hait meg) született ha József

') Weuczel Gusztáv közlésébl.

*) Wagnsr Dee. Hl. táblán. A ílozgoavi Sebesíyéu zímWét közli az

„E h r e n 3 p i e g e 1 is pag. 642.

8
) Sítírmfty C- Zeraplin not. top. 116.
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Tolcsván 1756. sepr. 30-án atyja halála után egy hónapra. Tanúit

honn s külföldön a nevezetesebb akadémiákon. Hazajvén Kant böl-

csészeti rendszere ellen írt; 1791-ben a losonczi reform, lyoeura igaz-

gatására hívatott, 1797-ben Sárospatakon bölcsészeti tanár lett. Meg-

halt 1823. april. 25-én. Irt latinul és magyarul ; tudott több nyelvet,

lángesz tehetséggel birt.
J
) Tán fia József 1 832-ben Zempiin me-

gyei aladószed, 1837-ben alszolgabíró.

E család tagja azon Rozgonyi Erzsébet is, fciröl Kazinczy életé-

ben többet olvashatunk. 2
)

Rozich e&aSátl. (Uztizanicsi.) Horvátországi régi nemes csa-

lád, melybl M i k 1 ó s 1486-ban élt. s
)

Rozinay család. Gömör vármegye nemes családa, Közlök

N. rosnyóí püspöki ügyész s uradalmi igazgató: leánya Klára Gelle

Károly els neje.

Rozinay Károly 1843—45-ben Gömör megyei alazolgabiró.

Rozinitt család. Trencsin megyében H>85-ben produkálta ne-

mességet Rozmis István, ki mivel a nemesi lajstromból akkor kima-

radt, oda beiktattatni rendeltetett. Utóbb 1740— 1747-ig a nemesi

lajstromban Sándor és István találhatók. ')

Roznay család. Nevök a czímeres levélben Roznay, má-

sutt Rosnay, utóbbi idkben Rozsnyay. Eldei — úgy látszik —
Rozsnyóról vették eredetöket. A XVIÍ. század végén élt Roz&ay Já-

nos, a ki testvéreivel Roznay Mártonná), úgy ennek nejével

Pethó' Máriával, nem különben harmadik testvérével Roznay Fallal
1679. aprii. 5-én Bécsben kelt czímeres nemes levelet nyert L Leopold

királytól, s azt azon évi aiigust. 7-én Nógrád megyében Füleken kihir-

detteted

Jánosnak a íchzerzo
,

nek
)
ki Nógrád megyében birtokos vclfc,

neje Kandó Judií; vala
t
kinek-vallásos buzgóságát tanúsítja szón fehér

gyolcs oltár terít, melyet az alsó-szíregovai ágost egyháznak ajándé-

kozott 1681. május 25-én, mint azt rajta a selyemmel kivarrott fölírat

mutatja. 5
) Éltek 1687-ben is ; sí; János 1690-ben megyei esküdt

volt. 6
) Utódaikat, valamint a Roznay Mártonét is nem is merjük.

De a harmadik testvérnek, ki Abauj megyébe származott, ivadékát

') Magyar írók íí. 21%
*) Kazinczy Ferencz életed kora. Irta Toldy Fere»>ez

•) Teleki. Huayadiak kora XII. 339. 320.

*) SzontegU Dán. közi.
5
) Mocsáry A. Nógrád vármegye Jelrásr*, 1 98.

*) Nógrád megyei levéltár fase. III. Jnquisinoual.
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úgy, mint az utódok 1S44-ben Nógrád megyétl nyert nemesi bizo-

nyiiványukb&a s
) igazolták, mutatja a következ családfa:

Pál
1679.

János

Mihály

MihAly János József 1844.
P"

János "^ e^r * kanonok CM« ^r« kapitány

ttgyv. Abaujban 1844' a2 e8**
{£

aloS
2844.

Farkas Fái

ezredben

Á család czímere a paizs kék udvarában zöld téren hátulsó lá-

bain álló oroszlán, els jobb lábával buzogányt (eambuea), a baliábá-

vaí piros szivet tartva, mely három szöggel van átütve. A paizs fölötti

sisak koronájából szintén olyan, az elbbihez mindenben hasonló orosz-

lán emelkedik ki. Fosziadék jobbról araoykék, balról ezüstvörös.

Rozson csal&d. Léid Ro$m.

Rozvády család. (Rozvádi f) Zemplin vármegye kihalt

régi s családa, mely nevét azon megyei Rozvád, (most Rozvágy)

helységtl vette Már 1258-ban nevezett helységet Gréresscl együtt a

Zemplini vártól fimentve Ade,Igenerés Ambrusnak Péter
fiainak VI. Béla kir. adományozta. *) Ez adománylevelet Rozvádi

Balásnak fia Ábrahám és atyafi testvére Ivahou íia J á n o

s

1342-ben Erzsébet királyné által át íratták. ")

133 l-ben Rozvádi Péter egri prépost, testvére Tamás fiának

Miklósnak, úgy veje másik M i k 1 ó a és nvérei jelenlétében a Roz-

vádi helységben birt részét lelke enyhletére hagyományozta *)

Rozvády László 1458-ban királyi ember. 5
) Utóbb a család

kihalt

Rötiier esaSád. Erdélyben 1792-ben hon fiúsítást nyert RÓ-

met K árol y, az errl szóló okmányt az 1810. évi erdélyi országgy-

lésen fia An tal akkori k. kincstári fogalmazó vette kezéhez.

RÖttlft Ctalad* (Réthei.) Komárom megyei komáromi udvar-

s
) Ugyso ott jegyzkönyv 1844. évi 1320. sz. a.

a
) Szirmay C Zemplin not. kist. 6.

8
) Ugyan ott not. top. 101.

*) Ugyan ott, és Katona Hist. eritica tomo .VIII. p. 653. és IX- p. 284.

*)Kaprinai Diplomát II. 223

/
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telki nemes családok kCzt találjok a múlt század régén. J
) Elnerét

Pozsony megyei Rétbe helységrl írja.

Rötth J ó z s e f (18 1 6-ban kir. ügyigazg. ügyész, t, biró,) 1826 ban

volt Csongrádi követ, pesti ügyvéd, gróf Károlyi nemzetség jószág-

igazgatója; szül. Komáromban 1779. dec 6-án. Meghalt
%
Pesten 1831

május 8-án kora 51. évében. Ivadékát a következ táblázat mutatja:

József
szül. 1779 f 1831.

(Pasqnall Genovéva)

Sándor István László Emília Jozefa Janka

f 1860. f (Ivánka (Vierzbiczky) (b. Vetzlár)

Ida)

f
i * ' i i

}

Árpád Jolánta Ida Mária

Sándor meghalt 1860. april. 29-én, kora 44. évében Füskúton,

hol a család bírtok03.

A család egyik tagja Rtfttb Igná ez 1839 ben Pesten ügyvéd.

A család czíraere a paizs udvarában magyar vitéz, a paizs fölött

fiait melle vérével tápláló peilikán.

Rttli család. (Gadóezi.) Fejér vármegyei nemes család, hol

gadóczí Rötih Sándor 1 744-ben eb- j alispán volt

Röthy család. tEcsédi. f) Eredete ismeretlen. Elnevét

Ecséd (tán a Heves megyében fekv) helységrl irta. Már a XVI,

századvégén birtokos volt leányágon Nógrád megyében Rthy I. Or-

bán, kinek neje Ragyóczy Katali n (R. András leánya) már 1601-

zvégy volt. Ennek Ga II. Orbán feleségül vette szintén Nógrád

megyébl Mocsáry Györgynek Sóory Annától született leányát Mo-
csáry Zsófiát. II. Orbán, maga ftákóczy I. György alatt szolgált, 2

)

ennek volt kassai generálisa és kvári fkapitány (Erdélyben) mint

1646. táján tett végrendelete mutatja. B
) Erdélyben szép birtokot

szerzett. Végrendeletében az si falut Ecsedet István íjának hagyta;

Kvár vidékén bírt négy oláh falut Rákóczytól kapott adomány mel-

lett, Berkesen és Szakatvárán (= Szakaiurán) udvarházai voltak, a

berkesi házat Litka, Dunesfalva és Dánfalvával szintén Gának hagyta

stb, szintén végrendelettleg kielégité három leányát, iigymint; Ka-
talint Fáy Istvánnét, Annát Rákóczy Mihálynét, és E r z s é b e-

1
) Fényes, Komárom várraegye 89.

*) Szalárdy Sirajmas krónika 227.

•) Lásd a végrendeletet Kubinyi Fer. és Vahot Imre : Magyar és Erdély-
ország képekben IV. kötet. 95—39.
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te t, ekkor még hajadont. A nevezett három leány közül utóbb Erzsé-

bet Bánchy Zsigmondhoz ment férjhez, Anna pedig megözvegyül-

vén, másodszor Halmy Gábornak nyujtá kezét. Az egyetlen fiú Rthy
István, ki 1650-ben Szent-Iványi Mihálylyal és Irsay Ilonával

egyességre lépett Majosháza, Ordasháza, Délegyháza, Bugyi, Ráda,

Dabas, Szent- Ivány, Urbfl, Vatya, Hornád, és Vadász birtokok iránt,

1655. eltt meghalván, özvegye Nadányi Margit utóbb férjhez ment

Lövey Sámuelhez, és els férje jószágait, nevezetesen sárospataki há-

zát és szljét, tolcsvai kúriáját s szljét, az Ecséd, Bath, Sz -Lrin-

city hJ Apostag, Ragyolcz, stb. jószágokat letartá házassági jutalom

fejében. 2
) Nevezett Istvánban Gágon a család kihalt.

A családfa következ :

Róthy Orbán
(Ragydczy Kata

Ö2V. 1601

)

H. Orbán 1642.

kvári kapit.

(Mocsáry Zsófia)
-»

István Kata Aní>a Er/.aébet

t 1655. e\6ít 1645. (1. Rákóczy (Báncay
(Nadányi Margit)

'

(Fáy István) Mihály Zsigmond)

f I t. Halmy Gábor)

Fáy László Fáy Erzse Rákóczy Kata
1646. 1646. 4646.

Hubel család. Zemplin vármegyei czímerleveles nemes

család. a
)

lluhigally család. Selmeczbányai nemes család a XVI.

században; 8
) a* midn élt Rubigally Pál, ki 1574-ben több társaival

Zólyomban a vámot bírta *} 1586-ban a Dóczy nemzetség tiltja Rubi-

gally Pálnak leányait F r u z s i n á t és Sárát Lipcser vára birtoká-

tól.
b
) í595-ben Dóczy Lrincz Rubigally Apollóniának eljegyzése

iránt annak 'anyjával Saly Sárával kötött egyezményét megersíti. •)

Utóbb a családnak nyoma sincs, — elenyészett.

RiteSiieSí család. Ismeretes tagja Ruchich János, ki az

:
) Leleszi Convent.

2
) Szirmay G. Zernplin not. top. 116.

•) Lá*s a Rubigally és Salius magyarországi családról több adatot „S i-

tzangsbericiite d. Kaiserl. A e a d e ni i e.
4t XXXll. Bd. II. Heft.

*) Szentbenedeki Gouvent fasc. 145. nro. 25.

»5 Ugyan ott Frot.G. p. 129

•) ugyan ott Prot. G. p. 518.
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1635. 1647. és 1655-ik évi országgylésen több ügy elintézésével meg-

bízatott ')

Rudas család. A Keresztúry családdal együtt nemesi*

teteit meg 1744. táján. Lásd Keresztúry cs.

Rudii' fit család. (Almási.) Bács-Bodrogh vármegye egyik

elkel s terjedelmes birtokú adoraányos nemes családa. A czímeres

nemes levelet Rudics Kristóf kapta 1756-ben Mária Terézia király-

asszonytól 2
)

Czímere a családnak következ : a paizs arany udvarában, mely

fölött kékszín szelemenen arany nap és ezüst félhold ragyog, zöld

téren pej lovon magyar vitéz vágtat, fejét vörös prémes kalpag, tér-

tét arany zsinóros vörös mente, kék nadrág, fekete csizma fedi, jobb

kezével kivont kardot villogtat, balkezével lova kantárát tartja. A pa-

izs fölötti sisak koronáján pánozélos kar könyököl, kivont kardot tartva.

Foszladék jobbról aranyvörös, balról ezüstvörös. a
)

A család nemzékrendét meg nem kaphatván, a család nevezete*

sebb egyéneit emiithetem föl

:

Rudics Máté Bács vármegyének fszolgabirája és a múlt szá-

zad végén II. József császár idejében Bachó királyi biztos titoknoka

volt ; érdemeiért királyi adományban kapta Rudics Jánossal és

Antallal Bács megyei Almás helységnek 3
/» részét, késbb pedig

Humbaja nagy pusztát kapták. NevezettM á t é a Ludovicea intézetre,

mint az 1808. évi 7. törv. ez. mutatja, öt ezer forintot adott. Meghalt

1826. april. 28-án.

Nevezett János táblabíró meghalt Almáson 1831. január 8-án

kora 72. évében.

Rudics Dániel egykor Bács vármegye tisztviselje, 1827-ben

követe, 1840-ben alispánja, utóbb udvari tanácsos, és a pesti elsbiró-

ságú m. kir. váltótörvényszék elnöke szül. Szabadkán 1786. dec. 12-én-

Meghalt Bécsben 1859. február hóban.

Rui! cs r'Ósb József bölcsészeti tudor, a tudományok buzgó

pártolója ; már 1841-ben Bács megyei fispáni helytartó, aranysarkan-

tyús vitéz, utóbb 1844. táján fispán, sz. Gergely rend vitéze. Volt f-
ispán 1848-ig, é> ismét az alkotmány visszaállításakor 1861— 1862-ig;

— 1850. után o trák birodalmi báró. Mvelt költi tehetségét mu*

*) Lásd a Corpus Jurisbaa a törv.

*) Collect. herald nro. 274.

•) Adumi Scuta gentil. torao X.
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tatja költeményeinek „Hervatag tüzér* czím alatt 1857-ben ká*-

irat gyanánt megjelent kötete.

Rudics M á t é (lak. Szantován) 1840—1849-ben szintén Báos

vármegyének egyik fszolgabírója volt

Ituditiay család. Trencsin vármegye régi nemes osaládai

sorában állott, ismeretes közlök Mihály, ki 1483-ban Litteratus de

Petroviczának azon megyében szerzett javaiba történt beiktatásánál

királyi ember volt. J
)

Rudnay család. (Rudnai és divékujfalusi.) Ez s régi család,

mely e század els felében Rudnay Sándor herczegprimásban ragyo-

gása tet pontját érte, — mint már e munka Ií. köt. 208. lapján érin-

tetik, — a D i v é k nemzetségbi ') (de genere Divek) származik a

Bossányi, Ujfalussy, Divéky, Rudnyénszky stb. családdal egyetemben.

A nemzetség szétágazásáról már volt szó a Bossányi családnál, a leszen

még az Ujfalussy óraiadnál is ; most

elég legyen vissza tekintenünk a

XIV. száz. els felében az 1348. évre,

midn a Divék genusnak ágazatai

magok közt a nyitrai káptalan eltt

nevezetes osztályos egyességre lép-

tek. 3
) Ezen osztályban a Divék

nemzetségbl eredt J o u k á-naköai

J á n o s, L r i n o z és B á 1 i n t ós

M i k 1 ó s,' J á n o s n a k Jouka test-

vérének fia kapták (Divók) Újfalut,

és Rudnót a malommal és Les-

tyéa helységgel együtt, mind Nyitra

vármegyében. Nevezett Jouka lett

tehát az Ujfalussy s Rudnay két ágon virágzott s részben máig vi-

rágzó családnak törzs-sévé.

Joukának hiteles adat szerint atyja volt István, 1319-ben élt,

kitl a ra. kir. tábla által is 1770. táján törvényesített táblázat szerint

a Rudnay család következleg sarjadzott le a múlt század végéig

:

») Szontagh Dán. közi.

*) Horváth István Régi gyökeres nemzetségek 52.

•) Fejér Georg. Codex dipl. tomo IX. vol. I. p 615-618.
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tieDivékl319

JánoA

Miklós
1348. f

Jouka
de genere
Divék

István

t

J. János
1348.

Lórincz
1348.

Márton 1411.

de Bossán.

Bálint
de Újfalu

1348. 1371.

II. János

^
de Divék

alias de Újfalu
1411.
-A—

Kitl a*

Vjfalussy eioldd

András
de nova villa

seu Ujja
ju 1411.

András
T

III. István

t

Mihály
x

III. János
tiictvs

Jóka de nova
viila 1424.

(Dtna Margit)

Kelemen
t

Bálint

14U.A in i r

János

f 1438.

IV. János
de Újfalu

de nova villa

de Rudno
alias Rudnyánszky

Hona
(Elefánti

Lukács)

Osváld Péter Bernát
149a 1505. 1519. 1498.

de Rudno
1 "-

1

János György Anna
1520. de Rudno

1565.
1665.

f"^*

János
1590.

Pál

1590.
A

I. László
1590.

IV. István
(Czúzy Zsuzsa)

István
1659.

II. László 1637.

(Kasza Anna)
Lonthón

Zsigmond
(Görgey Judit)

Pál Sándor
—

"*i

János
de Rudno

et in Divekujfalu

Judit
(1. Medocsányi And.

2. Uvornikovics
Miklós)

Vilmos Zsigmond 1655.
(Prónay
Zsuzsa)

István

1724 katona
Miklós

1707.
r

Zsigmond
t
'' "

'

*-• " -
i

Miklós

Ferencz 1760.

(1. Nozdroviczky Klára
2. Babits Zsuzsa
özvegy 1770)

1 -t! János Mária 2-tól László Péter
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A föntebbi családfát illetleg megjegyzend az, hogy a táblázat

III. János, ki Jóka de Divé k-U j falu vagy de villa novai

neveztetik , dezseri Dvoncz Margitot, dezserí Dvoncz Dienes

leányát vette feleségül, kitl egyetlen fia született IV. János, aki

ismét majd de Újfalu, majd de Jóka, vagy de Nova villa vagy de

Rudno neveztetett, és ezen utóbbi Rudno helységrl magyarul Rud-

nay, tótul Rudnyánszky nevet is viselt, valamint utódai is felváltva

Rudnay s Rudnyánszky névvei neveztettek ; holott a Rud-
nyánszky név egy egészen különböz családágat illetett; a két egy

közös gyök név mellett azonban a két családágnál mégis folytonos

következéssel meg volt tartva, hogy IV. János egyenes utódai mindég

de Divék-Ujfalu neveztettek. Azonban a családnévi eligazodást még

inkább nehezítette azon körülmény, hogy III. Jánosnak özvegye

Dvoncz Margit másodszor is férjhez ment, és pedig szintén a Divék

nemzetségbl, de annak zomorfalvi Jókúthy ágából eredt zomorfalvi

Jókúthy Miklóshoz, ki nejével Dezséren lett birtokos, s kinek

utódai késbb a Jókúthy néven kivul szintén Rudnó helységrl,

hol R u d n ó y , hol totósan Rudnyánszk y-aknák neveztettek*

mindég mégis azon különbséggel, hogy nevök mellett predikátu-

mok „de Dezser" is eléfordúit Ezen körülmény okozta azon za-

vart, hogy régebben is a család egy némely tagja nem ismerve

eléggé világosan a Rudnay és Rudnyánszky ágak szabatos külön szár-

mazását, a vezetéknevek közösen használása fonalán közös vérséges és

osztályos összeköttetést igénylett ott is, hol ezekbl csak egyik lehe-

tett valóság ; míg a múlt század végén Rudnay Ferencz a kir. tábla

eltt az Ujfalussy leány ág kirekesztésére perelvén, az osztály közös-

ségre nézve idegen, de a verség közösségre nézve rokon Rudnyánszky

Farkas kamarai tanácsosnak a perbe beavatkozása alkalmából törvé-

nyesen felderítette azon vérségi körülményt, mely a Divék nembl
eredt két külön ágnak a Rudnay és Rudnyánszky családnak Dvoncz

Margit közös anya által a két család közötti vérséges összeköttetést

szorosabbra fzte, de egyszersmind a közösen (egy helységrl vett)

Rudnay és Rudnyánszky nevek közös (noha különböz predikátumok)

használata mellett a leszármazás világos kimutatását azon ideig

megnehezítette. Egyébiránt errl a Rudnyánszky családnál is leszen

említés*

A Rudnay családnak — mint feljebb a metszvény is ábrázolja,

— a Divék nemzetségbl eredt többi (Bossányi, Ujfalussy stb.) csa-

iádokkal közös ozímere van, úgymint a paizs kék udvarában zöld te-
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ren magasodó tölgyfa zöldéi, alatta barna medve lépdel, fölötte a paizs

szegleteiben jobbról arany csillag, balról félhold ragyog. A paizs fö-

lötti sisak koronájából szintén medve emelkedik ki. Foszladék jobbról

aranykék, balról ezüstvörös.

A családfán álló II. Lászlóról megjegyezhetjük, hogy Kasza

Fái magvaszakadtán, kinek leányát Annát birta feleségül, és kivel

Hont megyében Lonthón és Bélen birtokot kapva, azokra kir. meg-

egyezést vitt, 1638 ban F.-Paláston és Gárdonyban Hont megyében

fekvÖ birtokokba is, melyek napa Dalmady Erzsébet Kasza Pál Özve-

gye kezében voltak, adomány mellett beiktattatott, de a Palástyak,

Gyürky Gáspár stb. ellent mondtak. *)

IV. Istvánnak Csúzy Zsuzsannától született Oai anyjok után Ko-

márom megyei vízvári pnsztabeli és Csúz helységbeli birtokaikon

megoztoznak.

Rudnay István 1 724-ben Siciliából irt haza mint katona. *) .

A Rudnay osalád jelenleg is bir Nyitra és Pest vármegyében, az

elbbiben Nyitra-Szentkereszten 1760. octob. 4-én született Rudnay'

Sándor, esztergami érsek 8 Magyarország prímása, ki azzá az erdé-

lyi püspöki székbl 1819-ben neveztetett, 1820-ban maj. 16-án beik-

tattatott. Nevét egyéb feledhetlen érdemein kivül az esztergami basi-

lika épitése örökre fentartandja. Meghalt 1831. sept 13-án.

A családból többen viseltek Nyitra megyében hivatalt.

Ugyan e osalád tagja Rudnay D i e n e s, kinek özvegye krenosi

Gosztonyi Zsuzsanna meghalt Vacz-Kis-Hartyánban 1857. oot. 23-án,

kora 57. évében. Gyermekeit a következ táblázat mutatja

:

Dienes
(Gosztonyi Zsuzsa)

1 1867.

Dienes József Etelka Zsófia Izabella

(Veres (Ivánka (Kubinyi
Konstanczia) Zsigmond) Géza)

I
-A——,

József

RudnyjVnszky <*«a!ád. (Dezseri báró és nemes.) Nyitra

vármegyei eredet,s régi magyarosaiád, mely az 1348. évi hiteles osz-

tály levél 8
) bizonyítása mellett a száznyolcz magyar nemzetségek

') Szentbenedeki Conveni capsa D. fasc 3. nro. 18.

«) Sándor Sokféle VL 63

•) Fejér G. Codex diplom. toroo IX. vol. I. pag. 615.
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egyikébl aDivéki nemból (de genere Divék) a Bossányi, Ujía-

lassy, Rudaay atb osaládágskkal {Lásd Bossanyi <?#.) együtt egy köts

torzsból származik. A Divéki nemzetség már a XIII. században több

családágak ra volt oszolva ; és így a közös gyökbl! szétszármazás rész*

letes kimutatása okmányok hiányában homályban marad. Az azonban

az okmányok összevetésébl bizonyos, hogy a D i v é k t nemnek egyik

f esaládága ~~ mint azt. késbbi okmányok nevezik, és egyik ivadék

ág máig fentartá, — ZomorfalviJókúth i-nak neveztetett ; ezen

Zoraorfalvi Jókútbi ágból eredtek pedig a Rudnyánszkyak. A Zomor-

falvi Jókúthi-ak els tudható se Neztheus (Neytus, Neste, Nemus-

teus) volt, kinek fiai L r i n o z (egy helyen Leustasius), János, Z o-

mor, és Mokon valának.

Neztheusnak nevezett els bárom fia, s a negyedik Mokon he-

lyett, ki korábban elhalt, annak fia L á s z 1 ó 1848-ban Sz.«Márton hit-

valló octavaja eltti szombaton a nyitrai káptalan eltt, valamint El-

lesnek fia Miklós és testvére II- Eiíéus (Illés ?) továbbá Joukának fiai

Lrínez és Bálint, János fia Miklós, Csorba nevezet Tamásnak fiat

Egyed és Péter, s végre Tereszthen testvérének Tamásnak fiai Miklós,

István és Lrinez mindnyájan a Divék nembl való nemesek ]) kik kö-

zött a Rudnay, Bossányi stb. család seit, valamint a zomorfalvi Jó-

kúthiakét is felismerjük, a divék-uj falusi és hozzá tartozó jószágokban

megosztoztak, mely osztály levélbl kitetszik, hogy Neztheus megne-

vetett fiai Bossányban a Nyítra folyó mindkét partjától a Bebre patakig

való részt, úgy a Diveken fekv J" ó k ú t o t bírták ; mely J o u k u t h

utóbb bizonyosan Neztheusnak Zomor nev fiától kapta a Zomorfalva

nevezetet, és adta a Neztheus ágazatának a Jokuthi de Zomorfalva

vezeték- és elnevet.

Neztheus nemzedékének kimutatására szolgálnak a következ ok-

leveles kivonatok. *)

1359-ben Ponelekai Ábrahám fiai György és Tamás meg-

nyugtatják Nemuzteus fiát J ánost, és Jókúthi *) Mokon fiát Lász-

lót arról, hogy Nemuzteus fiának Zomornak felesége Margit
menyasszonyi hozománya fejében teljesen kielégíttetett.

1361-ben Nestének, (ki az oklevélben Neste de Bossán nevezte-

') Az oklevél szerint „In tiniversi uobiles de genereDyvé k.
l<

*) A családi levéltárból T. Rudnyánfzky Péter ur által közölve.

*) Tehát már az 1348. évi osztály után 11 év múlva 1359-ben Nezsthea*

egy üaMokon Jókúíhynak neveztetett.
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tik) fia J á n o a, Mokonnak fia L á s z 1 ó Bossán, Jókútb, és Keiecsény

iránt a turóczi káptalan eltt léptek osztályos egyezségre.

Nevezett László, Mokonnak fia, egy 1369. évi nyugtató le-

veiben is Jókúthy-nak neveztetik. Lászlónak fia volt D e t r i k, tzt bi-

zonyítja Garai Miklós nádornak egy 1411-ben kelt bizonyságlevele,

azon erszakoskodás és hatalmaskodásról, melyet vekhichi Budának

fia György és Libmehai Buzuoha Jókúthon, nezezett Detrik birtokán

elkövettek. *)

Jókúthi Detriknek ki volt légyen fia? arra eddig okleveles

bizonyságot fel nem hozhatni, de ha tekintetbe vesszük, hogy Detrik

után az oklevelekben korra nézve Detriknek fiául mondható fér-

fiú a Jókúthi családból más elé nem fordul, mint Jókúthi Gy-ftrgy,

kinek 1 449-ben már fiúi említetnek; — nagy valószínséggel hihetni,

hogy e György Detriknek vagy fia vagy testvére volt. E Györgytói

pedig leszármazását izról izre oklevelesen kimutathatja a Rudnyánszky

család.

Györgyrl s utódairól a következ okmányok szólanak

:

1429-ben Chermeni Tamásnak fia OUé, és Jókúthy György
egymásközt compromissumra léptek, hogy a mi köztök a sz. kereazt

felmagasztalása ünnepén egyességbe ment, azokat nagyobb hatalmas-

kodás terhe alatt megtartani kötelesek : és Jókúthy György az okle-

veleket is átadni tartozik.

1449-ben Kuthko asszony néhai keleosényi Fenicz Péter özve-

gye, és néhai sulovi Maczky Domokos leánya nyugtatványt ad arról,

hogy t Jókúthy Györgynek fiai M i k 1 ó s és G y ö r g y (jobban Ger-
gely) jegyajándok és hozomány fejében Keleosényi Péter javaiból

kielégítek.

1464-ben Jókúthi M i k 1 ó s és Therestyen falvi János tanuval-

latást tétetnek Kis-Bossányban, Lovniczán és Kis-Kelecsén nyitrai

megyei helységekben Ujfalusi Gáspár és Boldizsár által elfoglalt rész-

birtokaik iránt *>

I470~ben egy nádori parancs kelt a vasvári préposthoz intézve

arról , hogy Besznák Miklósnak , Rudnay Jánosnak Jókúthi
Györgynek fiai Miklós és Gergel y ellen, úgy némely bir-

tokrészeL, valamint irományok iránt a szentszók eltt indított pere a

') Testimoniu hí Nicolai de Gara Regni Hung. palatini super violentiú; per

Georgium fíüam Buda de Veidiecli, acBuzucha de Libuieha m posaessione Jókúth
bono utpote Detrici filii Ladislai dv Jókúth patratis.

*) Szeníbenedeki Convent fase. 19. nro 11.
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királyi táblához átküldessék. Ugyan ez idtájban nevezett Jókúthi

Miklós és Gergelya zobori convent által vallatást eszközöltet-

nek Besznák Miklós ellen, ki a nevezetteknek JÓkúthon egy alattva-

lótokat megverte.

Ez idszakban egy nevezetes körülmény fordult el a család tör*

ténetében, mennyiben az késbb (nevezetesen a múlt században) a csa-

lád nemzékrendének kimutatását zavarral fenyegette. Tudniillik Jó-

kúthy Györgynek annyiszor említett fia Jókúthi Miklós megháza-

sodván, feleségül vette a szintén Divéki nembl eredt, de a Rudnay

családot alapító uj falusi Jóka Jánosnak özvegyét, dezséri Dvoncz
Dienesnek leányát Margitot, mely házasság által a két férjtl

Jóka Jánostól és Jókúthi Miklóstól nemzett utódok oly vér és osztály

összeköttetésbe keveredtek, fleg miután Jóka János utódai a Rud-
nay, Jókúthy utódai pedig a Rudnyánszky családot képezvén, mégis

huzamos idn át az egy helységrl vett, de két különböz néven fel-

váltva, keverve neveztettek ; mint errl a Rudnay családnál már szól-

tunk, 8 itt alább még szólni fogunk.

Jókúthy Miklósnak nejérl dezséri Dvoncz Margitról, s fiairól

következ okmányos kivonatok nyújtanak hiteles adatokat.

1474-ben Jánosnak (de Visnezonio) fia Simon egy részrl, és néhai

dezséri Dvoncz Dénesnek leánya Margit más részrl a Trenesin me-

gyei dezséri birtok iránt egymás ellen folytatott pertaturóozi konvent

eltt a következ egyezség által szüntetek meg, hogy Simon Dezser

helységnek hasonfele részét átengedte Dvoncz Margitnak és fiainak

Albertnak, Péternek, Mihálynak, Istvánnak és János*
nak; melyre nézve csak azt kell megjegyeznünk, hogy ez utóbbi fiú

János, Dvoncz Margitnak els férjétl Jóka Jánostól nemzetett

legyen.

I Miklós nemcsak Jókúthról, de Kelecsenrl is neveztetett, mu-
tatja 1375. évi oklevél, a midn fiai nevében is Kis-Próna és Nepo-

rácz helységekre nézve Bori Imre s ennek testvéreivel egyezségre lép.

melyben „Nicolaus de Jókúth alias de Keleosen" neveztetik.

Nevezetes okmány a családra nézve az is, mely szerint 1501-ben

dezséri Dvoncz Margit, elbb Ujfalusi (de Nova villa) Jóka Jánosnak,

akkor pedig már Jókúthi Miklósnak Özvegye megismeri, hogy jegy-

ajándok és nászhozomány czíme alatt 100 ftban ujfalusi Jóka János

nak fiától Jánostól Újfaluban hét jobbágytelket kapott legyen, s hogy

ezen telkeket nem jószántából, hanem kényszerítve vallotta be legyen
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fiainak Péternek s Mihálynak, és ennélfogva ezen bevallását vissza-

húzta vala.

Mieltt a család származtatásában tovább bJadnánk, L György-:

nek másik fiáról Györgyrl (vagy más adat szerint Gergelyrl),
megjegyezzük, hogy ez valószínleg kihalt, mert róla csak egy okleve-

les adatot ismerünk, mely szerint 1584-ben Jókúthi Gergely és neje

Anna tanuvallatást 1
) tétetett Divékujfalusi Pál és István ellen Jó-

knthon euriájának megrohanása 8 egyéb hatalmaskodások miatt*

I. Miklósnak Dvoncz Margittól született fiai, mint feljebb eléso-

roltattak, voltak :A1 be rt,Péter, I. Mihály és István. Az els

8 ntolsó — úgy látszik — 1474. után nem sokára elhaltak, legalább

rólok több adatunk nincs. Péter még az 1501. évi okmányban

említetik. Családterjesztül maradt í. M i h á 1 y.

I. Mihály vezeték-nevén eleintén Jókúthi, kirl a följebb em-

iitett adatokon kivul tudjak, hogy 1496-ban a Turcsányi és Rudnai

nemesek közti ügyben egyik választott biró volt. *) I. Mihály két-

szer nsült, els neje szintén dezseri Dvoncz családból Dvoncz Gálnak

leánya Dvoncz Rozália 8
) volt ; ettl születtek fiai B e r e c z k, (Briccius)

Z a c h a r i á s, és I. Simon; ezeken kivul volt négy leánya, mint a

táblán láthatók. Második neje Borbála volt, 1513-ban már özvegy,

mind ezt oklevelek bizonyítják, nevezetesen :

1513-ban Bereozk (Briccius litteratus de Zomorjókúth) Z&-
ohariás és Simon testvérével és B o r b á 1 a Jókúthy máskép De-
zseri (I.) Mihálynak özvegye, nevezetteknek mostoha anyjok Nyitra

megyei Kelecsen helységnek felét az ott lév majorsággal Zomorjó-

kúthi Osváldnak 18 fton elzálogitják. *)

1520-ban Rudnyánszky (I) Mihálynak özvegye Borbála
Nyitra megyei Kelecseny helységben félcuriáját 25 ftban Túróczy

Miklósnak eizálogitja *)

') Szentbenedeki Convent fasc. 55- nro. 23.

*) Fejér Cod- dipl. tomo IX. vol. 1. pag. 135. hol Michael de To-
lt u t h néven fordul el. Meg kell jegyeznem, hogy Fejér Codexében a nyitrai

káptalan ez oklevele az 1343. évi oklevelek közt van közölve, fölül a kivonat is

ez évet matatja, de a d a t u m 1496. év ; tehát Fejér tévedése után e munka V.

köt 349. lapján a Jókúthy családnál én is hibásan írtam Fejér után az 1343, évet.

3
) Dvoncz Gálnak másik leánya Margit Raksai vagy Raksányi Jakab

neje, Raksai Ádám anyja volt.

*) Szentbenedeki Convent fasc. 12. nro. 13.
5

) Ez idben 1549-ben oklevélben eléfcrdulnak : Zomorfalvi Jókúthy Mi-

hály, dezseri Rudnyánszky János, es Zomorfalvi Dorgon Mihály, kikbl az elsi

51
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Ugyan csak 1 520-ban nemea Z a c h a r i á s, néhai dezseri Rud-
nysnszky Mihálynak a Nyitra megyei Jókúfch helységben egy fél

jobbágytelkét 4 ftban Drskovetz Jánosnak és Istvánnak a turóozi con-

vení eiÓtt bevallja.

Az eddig eladott oklevelek kivonataiból kitnik, hogy I. Mi-

hály, még életében 1496-ban de J ó k ú t h neveztetett, azonban halála

után az i 513. évi okmányban, (hol egyik fia Bereezk de Zomorjó-

kúth-nak íratik) „M i c h & e 1 de J o

k

u t h a l i t e r de Dezse rtt-

nek neveztetett, rnig az 1520. évi egyik okmányban egyszeren Rud-
nyánszky, a másikban pedig mint Zachariásnak atyja már „d e-

zseri Rnduyánszky" néven fordul elé, melybl nem csak a sze-

» mély azonaág, áe az is kitnik, hogy a Rudnyánszky család név

I. Mihálynak fíainál különösen Zachariásnál, kitl az ágazat to-

vább foly, kezdett használatba vétetni.

Benedek, ki 1513-ban „litteratus de Zomorjókútb"
íratik, János királytól Kis-Bossány pusztára adományt nyervén, abban

„dezseri R u d n y a y
w-nak neveztetik társával Gáspárral együtt

1544-ben Ádám, Raksai Jakabnak nemes Margittól, dezseri

Dvoncz Gál leányától származott utóda Trencsin megyei Dezser hely-

ségben fekvó birtokrészét nemes Jánosnak a néhai Zaehariás Oá-

nak, ki Rozáliának Dvoncz Gál leányának fia volt, és Dorottyának né-

hai Bereezk leányának, ki szintén Dvonca Rozáliának fia volt. száz

tiszta arany forintért eladja ; mély okmány tanúsítja, hogy Dvoncz

Gálnak leánya Rozália volt I. Mihálynak ela neje, Bereczknek és Za-

ohariá«nak édes anyjok, és tanúsítja , hogy Bereczknek leánya D o-

r o 1 1 y a volt. J
)

Bereezk leánya volt D or o tty a, a kit nagy bátyja Zaohariás

vett nül, ettl született fia J á n o s, a ki Jókúíhy (1549 ben,) dezseri

Rudnyánszky s majd dezseri R u d n a y néven is elfordul az ok-

levelekben. Dorottya megözvegyülvén, másodszor férjhez ment Be-

niczky Tamáshoz, a kitl Beniczky János és Miklós származtak.

1558-ban Már Zaehariás fiának Jánosnak is fia György
említetik és pedig Rudnyánszky néven azon perben, mely Dezser fe-

lett közte és drskóczi Laszkár Mihály, mint a táblázatról láthatni: leány

ági rokon között folyt, és Trencsin megye által elöntetett el Tizen-

négy év múlva Jánosnak másik fiat Pétert is megemlítve találjuk

és utolsót táblázatunkra helyezni bvebb adatok né! kii! nem lehet a középs -

János — Zaohariás fia volt, mint látni fogjuk.

') A* oklevél a2 1770. évi táblai perbon Ür. i02 és C alatt közölve.
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t L 1572 -beq Besznák MiklÓ9 leányági rokon Besznák János, Gáspár

és György neveikben Beniozky Tamás fiát Jánost, és dezseri Rud-

nyánszsky Györgyöt és Pétert Kelecsén helységnek örök ela-

dásától tiltják. x
)

A következ évekbeli okmányok — mint látni fogjuk — a Rud-

nay a Rudnyánszky nevet felváltva matatják fel, noha a személyek

ugyanazonsága a viszonyok és egyéb minden körülmények ösz vetésé-

bl kétségtelenül kiviláglik.

1573-ban Báthori Miklós országbíró osztató parancsa kelt besz-

nákfalvi Besznák János és Györgynek néhai Rudnay Dorottyának

néhai dezseri Rudoay Mihály *) leánya fiainak mint fölpereseknek

részökre dezseri Rudnay György és Péter, néhai Jáuosnak, ki Zacha-

riás, ki hajdani Rudnay Mihálynak fia volt, fiai, és Beniozky János,

Dorottyának a Bereczk fiának, ki Rudnay Mihálynak fia volt, fiai

mint alperesek ellen Nyitra megyéhez intézve, melyben az eddig osz-

tatlan állapotban volt nyitramegyei Zomorfalva máskép Jókúth és

Kelecsény helységbei i birtokokból fölpereseknek járó osztályrész kia-

datni rendeltetett, a mint is ezen osztályrész kiadása megtörtént. És

mégis ugyan ezen

1573-ban dezseri Rudnyánszky György és Péter (itt tehát

már nem Rudnay!) nem különben Beniozky János és Miklós
Nyitra megyei egész Kelecsény helységet, mely ket örökségi joggal

illette, 300 írtért nagybossányi Bossányi Kristófnak örökösen beval-

lották. *)

1576-ban Nyitra megyének Besznák János és György ügyében

Rudnay György és Péter és Beniozky János ellenében a ne-

vezett Rudnay György és Péter részére visszahajtó levele kelt. Ugyan
ezen évben Beniczky János alperes részére kerestet parancs Nyitra

megyéhez, hogy az ellene Besznák János és György által néhai Rud-
nay (!) Mihálynak zomorfalvi máskép jókúthi és keleesényi birtok-

részei iránt támasztott per Nyitra megye által pecsét alatt hitelesen

kiadassék.

') Nyitrai káptalan 1572—73. évi protocol. Ez idtájban a szentbenedeki

onvent egy, 1567. évi oklevelében eiéfordl Rudnyánszky Jakab s neje Taj-

nay Kata, kiket táblázatunkra illeszteni nem lehet. Sz.-benedeki convent rVot E.

pagina 71.

%
) Ki, a föíjebbiekbl láttuk, hogy Rudnyán?zk/ vagy Jókú tki I. Mi-

hály volt

•j Nyitrai káptalan prctoc 1572—73. fol U6
61*
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1576-ban dezseri Rudnyánszky György, nemes Zsófia aszony-

nak Csalticzky Mátyás leányának és Rudnyánszky Péter nejének

nevében nemes Csalticzky Miklóst Trencsin megyei Csalticz helység-

beli résznek eizálogitésátói eltiltja. 1
)

1577-ben Nemes Csalticzky Krisztinának, Trencsin megyei Csal-

ticz helységbeli részérl a nyitrai káptalan eltt 1548-ban Csalticzky

Péter ás Mátyás részére tett bevallásét Csalticzky Zsófia R u dn a y (!)

P éter neje a nevezett káptalantói hitelesen maga részére kiadatja. 3
)

Ez&n nevezett Péternek Ha volt Ferencz, ki nagybátyjával együtt

Zomoríalva máskép Jókúth egy negyedrészét Ujfalussy Andrásnak

elidegenité, mi ellen 16! ö-ben III. János és testvérei tiltakoztak.

Nevezett I. Ferencz ben II. Péter fiában ezen ág megszakad, tóié

(tán leány-ágon) a Chlivényi család származik.

I. Jánosnaknak többször nevezett két fia II. György és II.

P é i e r 1580-ban a Trencsin megyei dezseri és prileszi és Nyitra me-

gyei zomorfalvi öszves javakban megosztoztak. *) Említést érdemei

még azon 159 í. évi oklevél, melybl kitnik, hogy Beniozky János

magnélkül halván él, dezseri ouriáját és zomorfalvi egy telkét Rud-

nyánszky II. György és II. Péter mint legközelebbi vérségek kö-

vetelték, míg ellenben a leányági Beáznak, Laszkár, Mokon családbe-

liek mint a magszakadóval egy gyökbl eredk léptek fel, ezen okmány

úgy a férfi ági leágazást Mihályig, mint » leányágit ugyan csak Mihá-

lyig izenként bizonyítja.

II. Péter ágának Ferenczben megszakadását emiitettük.

Szóljunk testvérérl II. Györgyrl, Trencsin majd Nyitra

vármegye szolgabirájárrí, ki még í 609-ben élt, 1615-ben már csak

Özvegye említetik. Ennek els neje nevét, kitl fia volt.IL Ját os

megnevezni nem tudjuk, másodszor nül vette dezseri Potvor Rafael-

nak *) leányát Sárát, ettl lettek gyermekei G á s p á r, II Mihály,
I. András. Borbála, Zsófia é3 Magdolna. Ezek közi

II. János 1600-ban ellent mond azon eladásnak , mely szerint

atyja II. György és nagybátyja Ferencz Zoraorfalva máskép Jó-

) Nyitrai káptalan prot. 1576—77. fbl. 65.
l
) Tehát íme ! egymása tani két évben egyik oklevél ngyan azon Pétert

egyszer Rudnyárí&zkynak, egyszer Rudnaynak írja.

8
) Trencsin megye levéltárában van az okmány.

*) A Dezsery Potvor családról oklevelek mutatják, uogy dezseri Potvor

tíereczknek fin Potvor A na b r a s, ennek fi á f a e i, ennek gyermekei Sára
P%iidnyánszky Györgyné ég Potvor Ferenci.
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kútii egy negyed részét elidegeniték. Nejétl Kolecsányi Magdol-

nától két fia II. ifj. András és 111. ifj. György, Amannak Egry

Borbálától V. J á u o s és IV. Cryrgy 1664-ben éltek, s gyerme-

keikben *) valószínleg[kihaltak. Ennek pedig, azaz III. Györgynek leá-

nya Borbála Nozdroviezky Pál neje volt.

G á s p á r nejétl Lahuta Katalintól nemzé fiát III. Jánosi,

1658 1663-ban élt, kinél ágazata megszakad.

II. Mihálynak gyermekeirl mit sem tudunk.

I. András a családnak máig terjesztje lett 1 632-bea dezse*

ricsi többi birtokos társaival Nyitra megyei -Dezser helységre II.

Ferdinánd királytól uj adományt nyert, 2
) a beiktatást a nyitrai káp-

talan 1633-ban tejjesité. 3
) És ezen adomány óta a Ruduyánsz k y

név teljesen megállandósult, úgy hogy az többé Rudnay névvel alig

cseréltetett fel. Trencsm vármegyének elbb (1650-ben) aljegyzje,

utóbb szolgabirája volt, Meghalt András 1672. éy eltt, mert ezen év-

ben már fiai I. I m r e, 111 M i h á í y, í. A d á m és IV, János atyjok

temetése végett Dezseren egy rétet adtak zálogba. Ezek közül I. í m-

r é n e k leánya a táblán látható. I. A d

á

m és Ili. J á n o s gyermekte-

lenül álltak. III. Mihily 1696. táján, idsb fiát I Sándort dezseri

jószágában hagyván, másik két fiával L Zsigmonddal és í I M i k-

Jóssal TrenesÍD megyébl Nyítra megyébe Czabaj nev helységbe

hitvese Szörényi Judit részjószágába költözött át, és 1700-ban a

Nyitra megyei nemesek sorába iktattatván, ason megyében szolgabírói

hivatalt viselt Nevezett három fia közül íí. Miklósnak ága hamar ki-

halt, tudniillik Miklósnak fia volt í. József, ki Háncsok Saroltától

két leányt nemzett; Zsuzsannát Rudnyánszky Jánosáét, és Jo-

hannát baromiak! Akács Mihálynét, kikben ága kihalj;. Azonban llí

Mihálynak másik két fia L Sándor és 1 Zsigmo n d máig virágzó

két ágnak lettek alapitójai, s azért rólok külön szólaiidunk.

J
) V. Já»osBak lehetett neje Nozdroviczky Anna, kitl Prileszeo 2671

ben született leánya Zsezaanna a dabtúezi egyház anyakönyve szerint. IV,

Györgynek lehetett neje Príleezky Anna, kitl Priieszen született. 1676-ben Ru4-

nyaegzky Kata, 1677-ben Rudnyánszfcy Miklósa dabnicd egyház matricája

szerint

*) Produkálta ez adománylevelet Nyitré megye eI6tt az í?5ö. évi nemesi

vizsgálatkor Rudayánszky Farkas.

*) Nyitra: káptalan proi. 63. pag. 247
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/ Sándor vonata .

I. S * n ti or — mint emiitk az si jószágban Dezseren maradt,

katonai pályára lépvén, zászlótartó lett, és 1710. körül csatában esett

el. Neje Zahorák Simonnak Besznák Ilonától való leánya Zahorák

Éva volt, ki özvegységre maradván, ismét férjhez ment Paruczay Fe-

rencz kapitányhoz, de ez is harezban elesvén, már 1717-ben ennek is

özvegye volt, I. Sándornak nejétol Zahorák Évától gyermekei voltak :

Mária Mótusz Antalné, Erzsébet Bossanyi Imréné és I. L á s z 1 ó.

I. László (1736—40.) ki 1739-ben osztozott testvéreivel, el-

ször feleségül vévén Bars megyei Nagy-Szelezsénybl Viszocsányi

máskép viszocsányi Syprák Ferenoz Bars megyei volt szolgabírónak

Hyross Annától nemzett leányát Viszocsányi Borbálát, Trenesin me-

gyébl Barsba Nagy-Szelezsénybe tette át lakását. Ezen feleségétl

születtek fiai I. L á z á r és III. F e r e n ez, ') kinek utódai nem marad-

tak. Meghalván Viszocsányi Borbála, másodszor is megnsült, nül
vévén Keller Mária- Katalint, a

) kitl született fia II. László. Eke-

pen ezen két házasságból született két fia I. Lázár és II. László
által ezen vonal két ágra terjedt, az elbbi a Bars megyei, az utóbbi fe

Bibar megyei ágat képezvén.

a) Earsi dg.

I. Lázár 1745-ben már 13 éve? korában árva, Bars megyei

Nagy-Szelezsény, Kis- Endréd és Kis-Belád helységbeli részjószágaira

nézve gyámnokúl választ á anyjáról Viszocsányi Borbáláról is rokonát

Besznák Miklóet. *) 1 754 ben a nemesi vizgalat idszakában ei helyén

Nyitra megye eltt nemességét Rudnyánszky József rokonával együtt

bemufatván. 1755-ben mint régi birtokos nemes kétségtelen nemessé-

géri nevezett megyétl bizonyság levelet kapott. 1764-ben anyja utáni

örökségét VÍ3zocsányban Tarnóczy ImrétÓl zálogból kiválta. Meghalt

1775. eltt Felesége nagy-apponyi Apponyi Károlynak Lartako-

vios Klárától nemzett leánya Anna volt, kitl születtek gyermekei:

III. László, VI. János, V. Ferenc?, IL Antal, L Elek éa

Anna-Mária.

V: Kiknek életkoruk 1/40 L-ea vizsgál útik a sientbenecleki convent által.

Prot. CC. pag. 5.

*\ Keller Mária-Katalin 1746-ban már Szíupiczky Ádám özvegye volt

8
) Nyitrai káptalan Protocol 103. folio 232-
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III. László Bars megyének eibb al- utóbb fc3zolgabirája, nt-

lenül halt meg N.Szelezsényben.

VI. Jáaos házasságban élt Rudnyánszky Zsuzsannával, Rud-

nyánszky Józsefnek Háncsok Saroltától születet* leányával, kitl egy

leánya Éva maradt, utóbb ivári kai Tóth Sándornak felesége.

V. F e r e ne z 1782-ben az Eszterházy ezredben kadét, és tize-

des, mint ilyen ntlenül halt meg.

I. Elek Bars megyének aljegyzje volt, és 1790-ben Bars me-

gye részérl Budán a sz. -korona rzésére banderiatis tag; szintén mag-

tíiiajaul halt el.

Ií Antal szül. 1759-ben, Bars vármegyének esküdtje volt. Fé-

leségt vette Szókoly Ferencinek báró Jeszenák uradalmi inspektorá-

nak Vlkovies Annától született leányát Szokoly Anna-Máriát,, kitl

született következ öt fía : II L á z á r
5
VI. J 6 z s e f, III Pete r, IX.

J á b o s e3 F i ó r i án.

II. Lázár szül. 1786-ban A jogi pálya bevégeztévei Ambrus-

Károly fhe rezeg esztergálni érsek s prímás udvari kanczelláriéja kia-

dója lett, a nevezett érsek kedves embere, kivel 1308-ban az ország

nagy részéi beutazván, tizenhét vármegye táblabírájavá neveztetett

ki, utóbb a m, kir. udvari kanezelláríánál fogalmazó lett, s mint ilyen

1815-ben Bécsben ntlenül balt meg. a. ott temettetett el

VI. József szül. 1788-ban, már 13 éves korában a gr, Collo-

redó, utóbb b. Hiller ezredben kadet, 1 809-ben már mint fhadnagy

több ütközetben vett részt; a háború után Bars megyei kis-endrédi

részbirtokára vonult s megyei táblabíró lett, utóbb a m. kir. testrsége

nél alkalmaztatott ; innen kilépvén Pozsonyban megbetegedett, s oít

halt meg ntlenül, ott is temettetett.

III. Péter született 1789 június 29-én A jogi pályát bevégez-

vén, 1815- ben ügyvédnek esküdött fel, ÍS16-baa Németh Imre kir-

ügyész oldala mellett az ügyvédi pályát kezdé meg j de mm sokára

saját perei elmozdítása végett Kis Endrédre Bars megyei si jásza-

gába visszatérvén, (hol jelenleg is lakik) ezer; megyében több csalá-

dok s uradalmak ügyvéde lett, míg végre Í8SÖ april, 24-én az eszter-

gami fkáptai&n ügyei igazgatójává, úgy Bars, Nyítra, Esztergám, Zó-

lyom vármegyék és a yereoélyi székek táblabirájává neveztetett. Két-

szer nsült. Els neje Lipovniezky Antónia, Lipovniezky Imrének Sza-

badhegyi Nepomueenától született leánya volt ; ettl szül. következ hat

gyermeke: 1. Kálmán szül 1821. nov. l4*én. Iskolái bevégeztévei

ügyvédnek felesküdtetvén, Bars megyéhtri tiszteletbeli alügyéss*
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majd ezen megye táblabirájává, s késbb a m. L udv. kanozelláriához

fogalmazónak neveztetvén ki, ott a magyar kormány alatt is mkö-
dött, a forradalom után pedig vád alá vonatván, pere befejezése után

Bécset oda kellett hagynia. Jelenleg Vaoz mellett Csörögh pusztán sz5«

lmivcléssei foglalkozik. 2. Ja n k a elhalt 3. T ibo r szül. 1824-ben,

mint tanuló Komáromban halt meg 1835-ben. 4. Béla szül. 1826-ban

aug. 11-én. A jogászati pályát befejezvén, Bars megyei aljegyznek

neveztetett ki, majd ügyvédnek felesküdvén, ügyvédkedni kezdett Bars

megyében, a forradalom kitörésekor közhonvéd lett, 8 fokonként el-

menve, végre kapitány ;
ennek végével a császári hadseregbe besoro-

zott katona Olaszországban. Innen megszabadulván cs. kir. járásbiró-

sági segéd, majd állam fügyészi segéd, utóbb errl lemondván, je-

lenleg Pesten ügyvéd. Neje Zádor György septemvirnek Taly Júliától

született leánya Zádor Lilla, ettl gyermekei : E t e 1 k e (szül. 1854.)

Tibor (szül 186.) és Gyula (szül. 1857. f 1858) — 5. Gejza
elhalt. 6. A n t o n i a szül. 1831-ben. III. Péter els neje halála

után másodszor nsülvén, feleségül vette Ocskay Mihálynak Csúzy

Máriától nemzett leányát Ocskay Juditot, kitl született 7-ik gyer-

meke Ti tu s, szül 1836. oct. 2-án. Ez 1861-ben Bars megyének tisz-

teletbeli aljegyzje ln. Jelenleg Kis-Endréden si birtokán gazdál-

kodik.

IX. János szül. 1790. június 19-én. Már 1807-ben a Ferencz-

Károly fherczeg gyalog ezredbe kadétul lépett, a franezia háborúkban

is részt vett, és 1819. évig tartott szolgálata után fhadnagyi ranggal

nyugalomba lépvén, Kis-Belád nev Bars megyei birtokába húzódván,

ott halt meg, s temettetett el. Ntlen volt.

Flórián szül. 1793. június 30-án. Ez 1809-ben a franozia há-

ború alkalmával Bars megye által állított nkénytes seregben (Volo-

num legio) hadnagy lett, A háború befejezésével Bars megye aljegy-

zjévé neveztetett ki, utóbb a beszterczei káptalan öszves javai igaz-

gatójává lett, errl lemondván, Bars varmegye fszolgabírójává, majd

más od, s végre els alispánjává választatott, mely hivatalt köz

megelégedésre viselte a forradalom azon idszakáig, midn atfól Win-

dis-Gracz császári hadvezér által elmozdíttatott, és jelenleg szintén

kis-endrédi si vagyonában gazdálkodik. Neje Szirányi idsb József

leánya Szirányi Amália, kitl egyetlen leánya Ilona (szül. 1849.)

b) bihari dg.

Ií. László (I. Lászlónak fia, I. Lázárnak testvére) kezdi a bi-

hari ágat. Ez feleségétl Juricskay Kiárát ó! nemzé IV. Ferenozet,
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Magdolnát Gergely Józsefnét és^V i c t ó r í á t IV. Ferencz ne-

jével Sztárok Annával nemzé VII. Ferenczet, pesti ügyvédet,

kinek nejétói Rába Izabellától fia IV. László.

I. /. Zsigmond vonala.

£z ág alapitója III. Mihálynak Szörényi Judittól született fia I.

Zsigmond, a ki Trenosin megyébl atyjával együtt Nyitra me-

gyébe Czabajra költözött, innen Ezdeghre ment lakni, és Nyitra me-

gyének (1724) szolgabirája volt ; és ugyanezen évben tett végrende-

letet három fia és négy leánya részére* Nejétl Egresdy Borbálától

gyermekei ezek : II. J ó z s e f, II. S á n d o r, lV. M i h á l y, K a t a 1 i n

SkultétyJakabné bAqdi Zlinszky János pesti alispánná, Krisztina
Keleosényiné. stb. Ezek közül IV. Mihály mint katona esett el

harczban, 8 magtalanul múlt ki ; II. József és II. Sándor pedig máig él

két ágazat alapitója lett ; amaz a bárói, emez a nyitra-trenoséni ág

terjesztje.

a) A bárói ágazat vonal*

II J ó z s e f (I. Zsigmondnak fia), ki 1756-ban fiaival és többi

rokontival együtt Nyitra vármegye kétségtelen nemesei sorába iktat-

tatott, 1758-ban mint

királyi táblai ülnök

Pest megyében la-

kott, 1773-ban pedig

fiaival s utódaival

együtt báróságra e-

meltetett, a midn
egyszersmind si ne-

mesi czimere is min-

den lényeges válto-

zás nélkül a bárói jel-

vényekkel fbldíszíte-

tett, mint itt a metsz-

vény is ábrázolja. A
család si czimere

tudniillik , — mint

följebb is emiitve

volt, a közös gyökbl

ered Üjfalusy, Rud-
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nay, stb. családokkal egyezóleg a paizs kék udvarában zöld téren

emelked tölgyfa alatt lép medve, fölötte jobbról a paizs szeg-

letében arany csillag, balról ezüst félhold ragyog, a paizs fölötti

sisak koronájából szintén medve emelkedik ki, mely a bárói czímer

szerint két kiterjesztett sasszárny közé ln helyezve. A szárnyak kö-

zül a jobb oldali vizirányos osztással felig arany, félig kék, a baloldali

félig kék, félig ezüst. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstkék.

A bárói czímerhez két oldalról telamonok gyanánt két szirén jutott,

egyik kezökkel a paizst tartva.

II. József, ki egyszersmind aranysarkantyús vitéz (eques

auratus) és 1768-ban már a hétszemélyes tábla bírája volt, nül báró

Száraz Juliannát, (b. Száraz György personalisnak leányát) vette, et-

tl tizenhárom gyermeke született, úgymint hat leány : Krisztina
Bossányi Józsefné, Erzsébet gróf Unwerth Emánuelné, Anna
Slavniczai Sándor Károlyné, Rozália Malik Ferenczné, J o z e f ...

gróf Forgács Miklósné. ésFrancziska, és hét fíü, u. m. II. Pál
ÜL József, V. György, II. Antal, I. Ignácz, Ví. János é?

I Károly. Ezek közül.

II. Pálnak nejétl F a családbéli leánytól, fía A u g u s z t és

leánya Mária Gál Gáborné voltak.

III. József feleségétl báró Perényi Karolinától három gyer-

meket hagyott maga után : III. Sándort, V. Mihályt és Amá-
liát. III, Sándornak báró Dessewffy hölgytl gyermekei : 1. Mária
Kaján Sándorné, 2. Karolina Asbóthné, 3 Ozeozilia Németh

Józsefné, 4. Gyula, (ennek szálláspataki Mara N-tl Gai: Adalbert
és J ó z s e f) 5. Gabriella zárdában, 6. Auguszta báró Barkó-

cziné, és 7. Alexandra Polgár Zsigmond Özvegye. — V. M i h á 1 y
ki az 1832—36. évi országgylésen Békés vármegye követe volt, szül.

Pesten 1792. sept 20-án. Nejétl Jeszenszky Teréztl, ki utóbb báró

Bernrieder Józsefnek neje lett, gyermekei : Iván, István, és

Terézia csillag ker. hölgy, gróf Ueberracker neje. Ivánnak nejé-

tl Dóry Annától gyermekei: István (szül. 1856) Hubert (mh)

és György.
V. Györgynek gyermekei V. J ó z s e f és I S á m u e 1, amaz

Tolna vármegyében volt aljegyz, 1809-ben neje fáradi Vöröss Kata-

lin. I. Sámuel szül. Pakson 1792. január 9-án Papságra lépvén,

1830-ban lett esztergami kanonok; meghalt 1848 nov. l-én mint

már rkanonok.

') Nyitrai káptalan Prot. 95. folio 64.
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1. Ignác z, VI. János, I. Károly utódok nélkül haltak meg.

II. A n t a 1 n a k fia volt III. Zsigmond, a kinek báró Lipthay

Annától gyermekei .-Laura gróf Ptolontiaisné, Sándor, Ida, T e-

r é z Lipthay Sándorné, FI ó r a Jankovich Miklósné, és Natália.

b) A nyitrai ágazat

Ez ágazat II. S á n d o r t ó l (T. Zsigmondi fiától ered. Nevezett

II. Sándor 1736-ban Nyitra vármegye fadószedje volt. Nejétl Skar-

bala Rozáliától négy fia és két leánya maradt, n.m Terézia Visky

Sándorné, Julianna Havorka Józsefné, Farkas, I. Antal, I.

Pál, és IL Imre. Ezek közi*il I. Antal magnélkül múlt ki* Far-

kasról legutóbb szólandunk.

I. Pál ügyvéd volt, s tán az, ki 1787-ben a dunáninneni ke-

rületi táblánál segéd hivatalnok volt. Ennek nejétl Szmrtnik Klárá-

tól gyermekei IV. József, II. Zsigmond és Terézia Sinkovich

Edmond né. IV. J ó z s e í Nagy-Szombatban született 1788. oct. 28-áa

Papságra lépve'n, 1832-ben esztergami kanonok, 1834-tl az eszter-

gálni érsekség üressége alatt a megye vicariusa, 1844-ben lett besz-

terozei püspök. A forradalom után vád alá helyezve, 1850- mart. 14-én

lekellett a püspökségrl mondania, egyszersmind börtönre Ítéltetett, a

pápai nuntius közbevetésére a Klosteruenburgi ausztriai zárdába zá-

ratott, honnét kiszabadulván, Pozsonyba vonta magát, és ott halt meg
1859. deo. 24-én, eltemettetett a prímás által az esztergami sírboltba.

Testvére II. Z s i g m o n d ügyvéd volt Nyitra megyében, ennek ne-

jétl Salix Borbálától nemzeit fia Ferdinánd 1861-ben Nyitra vár-

megye esküdtje volt.

II. I m r e nejével Hávor Annával nemzé VL Ferenezet, ki

Ezdeghen lakott, ennek Halácsy Katalintól gyermekei : Vilma Szegbe

Antalné, II. K á r o l y, N e p.-Já n o s, ki Bossányban lakott és híres

ügyvéd volt. Nejétl Forstner Máriától maradtak gyermekei : J a n k a,

Miksa, Geiz a, Zsófia és Gabriella*
Következik II. Sándornak fia Farkas (Wolfgangus). Ez elbb

(1767 ) a magyar Lir- kincstárnál titkár, utóbb (1770.) a marmarosi

kincstári uradalom igazgatója, végre (1786.) helytartósági tanácsos

volt Családjára nevezetessé lett fleg az által, hogy 1770-ben>

midn Bakits Zsuzsanna, néhai Rudnay Ferencz özvegye a ki-

rályi tábla eltt az Ujfalussy leányág kirekesztésére nézve örö-

kösödési pert indított, abba magát azon téves vélemény mellett,

mintha is a föl peres féllel az igénybe vett javakra nézve is osz-

tályos közös vérségbl származnék, beavatta mire nézve annál in*
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kább bevonattathatott, mivel az els közös eredeten kivüi, mint kimu-

tattuk, a fölperes vál-sével a Rudnyánszkyak elde is egy anyától

eredett, st a két család sei, mint egyenkint említve volt, a Ruduay
és Rudnyánszky névvel felváltva neveztettek, csak azon következetes

megkülönböztetéssel, hogy a Rudnay család tagjai mindég Ujfalusi,*
Rudnyánszkyak pedig mindég d e z s é r i elnévvel különböztettek.Ezen

pernek, melyben az igényeltjavakra nézve Farkas a beavatkozástol elüt-

hetett, azon jó eredménye lett, hogy a Rudnyánszky család nemzékren-

de törvényes és hiteles világosságot nyervén, a Rudnay családdali közös

anyáról való összeköttetése is kiviláglott ; miután a mini annyiszor

említve volt — a közös anyának dezseri Dvonc?. Margitnak els fér-

jétl divéki máskép uj falusi Jóka Jánostól a Rudnay család fiágon,

Dvoncz Margit második férjétl zomorfalvi Jókúthy I. Miklóstól pe-

dig a Rudnyánszky család szintén fiu-ágon származott. Nevezett Far-

kasnak három gyermeke maradt : 1. Antónia Jankovich Miklósáé,

kinek fia Miklós ismét Rudnyánszky Flórát vette nül, 2. IV. M i k-

\6s Nyitra vármegyének fszoigabirája volt, ntlen és 3. VIII. Já-

nos lakott Nagy-Szombatban, Feleségétl kisapponyi Bartakovics

Jankától egy fia és két leánya maradt : ,N e p om u c z e n a Justh Dé-

nesné, Ágnes Benk Fercnezné, és III Antal lak. Zay-Ugróczon,

kinek Sándor családbeÜ feleségétl gyermekei : A I b e r t i n a Kiri-

polszky Károlyné, Bélfc, Pál, György, József, Titusz, Emma
Bartháné.

Nyitra vármegyében az 1755. évi nemesi vizsgálatkor II. Sán-

dor na k Nyitra megyei fpénztárnoknak fiai I. Antal, I. Pál, II.

I m r e, valamint II. Sándornak testvére II. József, ki mint ki-

rályi táblai ülnök Pest vármegyében lakott, és ennek fiai, úgy 1 Jó-

zsef, ki Örményben lakott, továbbá í, Lázár, L Lászlónak fia, ki

Bars megyében Szelezsényben lakott, mint Dezser helységbeli si bir-

tokosok és régi gyakorlatban él és köztudomás szerint a legelkelbb

nemes családokkal összeköttetésben álló nemesek a kétségtelen neme*

sek sorába írattak, s arról bizonyítványt kaptak ; eldük III. Mihály,
— mint említve volt, — különben is még 1700-ban a Nyitra várme-

gyei birtokos nemesek sorába íratott.

A Trencsm megyei nemesi összeírások szerint András megyei

jegyz 1629-ben, valamint fial. Imre 1657-ben törvényszéki tábla-

bírák a hegyen túli járásban, utóbbi 1688-ban Kalácson ; 1736-ban

József és Elek Dezseren, I. László pedig Bar3 megyében 1748—
1760-ban Elek és Lászlónak örökösei ugyan ott ; 1768-ban De-
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zseren Elek és fia Ferenoz, 1792—1795-ben László, 1834-ben

Lázár.

Végezetül a számtalan birtokjogi viszonyra vonatkozó adatok

közül megemlítend az elnevet adó si dezseri birtokról, hogy abban

I. Sándornak fia I. László két nvérévei 1739-ben megosztozván,

utóbb I. Lászlónak unokái III. László, VI. János, V. Ferenoz,
II. Antal dezseri si birtokrészüket elzálogosították Moteaiczky Pál-

nak, a ki azt jelenleg is zálogjogon bírja.

A családfa következ

I. tábla.

Neztheus
de genere Dirék

Lörinez
1348.

János Zomor
1348. 1359.
1361. (Margit)

-hézag-
György de Jókiiili

1429.1449.

Mokon
do Jókatli

i
*-

• -i
László

1348. 1361.

de Jókúth

Detrik 1411.

I. Miklós Gergely.
1449.1464. 1444.1470.

de Jókúth alias Keleesény (Anna)
(dezseri Dvoncz Margit)

Albert

1474.

I. Péter

1474. 1501.

1. Mihály de Jókúth
1474. 1501.

'

(1. d. Dvoncz Róza
2. N. Borbála 1520.)

1. Istváu

1474.

l-t6l Dóra
(fiesznák

Miklós)

2-tól Bereczk
literátus de
Jókúth 151&

ZacharirU

1513.

(Dorottya
uncka húga)

I. János

Bora

Rudnay Dorot-
tya 1544.

(Beniczky 1 544. 58. de Jókúth
Tamás) Rudnyánazky de D.

Rudnay de D.

Kata
(Mokon
Miklós)

Simon
1513.

Kata Margit
(Lasz- (Lasz-
kár kár

István) János)

II. György
15S0. oszt.

Rudnyányszky
és Rudnay néven

(1. N. N.
2. dezseri Potvor Sára)

II. Péter

1580. oszt. 1600.

Rudnyánszky
és Rudnay

(Oalticzky Zsófia

1575)

Folyt, a következ lapon. I. Fereucz 1600.
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II. György, ki a* eléobi lapon

1580. osztoz.

Rudnyánszky
de Ruduay néven

(1. N. N.
2. dezseri Potvor Sára)

1 -tói II. János
1600. 1613.

(Kolecsányi
Magdolna)

2-tól Gáspár
(LahutaKata)

III. János
1656. 1663

II. Mihály
1610.1615.

1. András
1615. 1633.

Trencsin v.

jefryzó

II András 1640.

(Eghry Bora)
111. György 1640,

(Zbisko N.)

Folyt. II láttán.

os *— £-
l-« Oi st

' r* «
01

11 1 János
1664-89.

(Nozdroviczky Anna)

Zsuzsa
szül. 1671.

IV. György
1664. 89.

(Prileszky Anna)

Kata
sz. 1675.

Borbála 1665-1680.
(Nozdroviczky Pálj

nTlíikidT
1

szül. 1677.

II. tábla.

I. András, ki a% I. táblán,

Trencsinv^jegyzö

1. Imre
trencsini tbiró

1657. 1672.

(Besznák Jusztina)

Zsuzsanna 1698
(Szveteney Imre)

III. Mihály
1672. 1700.

Nyitra v szbiró

(Szörényi Judit)

I. Ádám IV. János

I. Sándor 1698.

zászlós éles. 1710. kör.

(Zahorák Éva)

Mária
(Motusz
Antal)

j. László
1736-40.
Harsba költ.

! 1. Viszocsányi
Borbála

2. Kel ler Mária)

Erzse 1740
(Bossányi

Imre)

II. Miklós 1701.

Csabaj ra költ.
r~

I, József
1745. 1756.
Üruíényben
(Háncsok
Sarolta)

-1
I. Zsigmond
1700 1724.

1 Nyitra v. szbiró

(Egresdy Bora)

Folyt. III. tdíT

Zsuzsa Janka
(Rudnyánszky János) (Akács Mihály)

2-tól II. László

1743.

Biharban

1-tí Lázár III. Ferencz
1740-1770. 1740. f

(Apponyi Anna)

llí.TásTíó VÍTjalIos V. Ferencz II. Antal I Elek A.-Máriá
(J

Klir!Í?
7

barsi (Rudnyánszky 1782. sz. 1759. 1775

fcszbiró Zsuzsa) katona (Szokoly

1775. r^~.^r^77^ ntl. A.-Mária)
Eva 1794.'

(ivánkai Tóth
János)

(

Folyt, a köv. lapon.

IV. Ferencz
(Sztárok Anna)

VH. Ferencz ügyv Pesten
(Rába Izabella)

IV. László

Magdolna
(Ge gely
József)

Victoria
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II. Antal, ki'a* elbbi lapon.

szül. 1769.

(SzokolyA.-Máría) —

i

II. Lázár
m. 1786. f 1815.

kan ez. fogaim.

VI. József III. Péter IX. János

sz. 1788. -U832. szül. 1789. sz. 1790.

test6r stb. lak. K.-Endréden nyg. fh.

(1. Lipovniczky Anton.
2. Ocskay Judit)

Kálmán
82. 1821.

volt kancz.

fogalmazó

Tibor

r

Béla O Antónia 2-tól Titusz

sz. 1826. g- sz,183J. sz.1836.

f 1835. ügyv. Pesten *

(Zádor Lila) *
8. g z 1824.

Flórián
«z. 1793.

barsi alifp.

(Szirányi
Amália)

Ilona

•z. 1849.

Etelke
sz. 1854.

Tibor
sz. 1856.

III. tábla.
1. Zsigmond, ki a //. táblán.

1700. 1724.

nyitrai szbiró

(Egresdy Bora)

Gyula
sz. 1857. f 1858.

11. József

septemvir
1773. báré

(b. Száraz
Julianna)

II. Sándor IV. Mihály Katalin Anna Krisztina

1736.65. 1728.36. 1736. (Zlinszky

Nyitra v. föperceptor elesett (Skultéty János)
(Skarbate Róza) Jakabné)

Folyt, a IV. táblán.

11. Pál I. Ignáoz 111. József

(FaN.) f
I

i
*- -í

Mária Auguszt
(Gáal f
Gábor)

VI. János V. György I. Károly f II. Antal

1756. t _i__
(b. Perényi r-

Jolj:ef Sam_
cl

Katalin*) ^ 1?82^ tZ% xiw.\l&&.

nr
III. Zsigm.
1804. 1840.

(farádi Vörös eszterg. kanon. (b. Lipthay
Kata) Anna)

Laura Sándor Ida Teréz Flóra &5

(gr. Ptolo- fl837. (L'pthay (Jankó- &
ian.31. Sándor) vich E
Pesten) Miklós)

p
mais)

ÍU. Sándor
(b. Desewffy

Júlia)

Amália V. Mihály
szül. 1792.

Békési követ
(Jeszenszky Teréz)

Iván István

_ (Dóry^ Anna
)

István Hubert György
szül. 1856. f

Terézia
csil. ker. hölgy

(gr. Üeberracker
Ottó)

Mária Karolina Emili* Gyula Gabriella Auguszta Alexandra
(Kaján (Asbóth) (Németh (szállás- apácza (b. Barkóczy) (Polgár
Sándor József) pataki Zsigmond)

(MaraN.)
#••

Adalbert József
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IV. tábta.

II. Sándor, ki a HL táblán.

173C. 1755.

Nyitra v. jföpercepi.

(Skarbala Róza)

Farkas
kamarai
tanácsos

1770.

Teréz
(Visky
Sándor)

Jolianna

(Hávorka
Jánosné)

I. Pál
1756. ügyvéd
(Szmrtnik
Klára)

IV. József II. Zsigmond Térés
82. 1788. ügyvéd (Sinkovics

1 1859. (Salix Edmund)
beszterezei Bora)
püspök

II. Imre
1766.

(Hávor
Anna)

I Antal
1756.

VI. Ferencz
Ezdeghen
(Halácsi

Kata)

Ferdinánd
ügyv. 1857.

János
ügyv. Bossányban
(Forstner Bora)

Vilma
(Szeghó Antal)

H. Károly
1857.

lanka Miksa Gejza Zsófia Gabriella

Antónia
(pribéri Jankóvioh

Miklós
\ " <*

i

JankovicL
Miklós

(b. Rndnyánszky
Flóra)

Vili. János
N. Szombatban

1807.

(Bartakovics

Jaka)

I

IV. Miklós
Nyitra . Tószbiró

(ntlen)

Janka
(Justh Dénes)

111 Antal
Zay Ugróczon
(Sándor K.)

Ágnes
(BenkÖ Ferencz)

Albertina Béla Fái György József Titusz Emma
(Kiripolizky 1857. 1857. 1857. 1857. 1857. (Bartha)

Károly)
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Y

ftudjr család. Gömör vármegye czímerleveles nemes nsalada i

sorában áll. ]
) Közülük József 1845-49-ben ott rendsz. esküit.

Kueber család. (Pixendorfi) Ausztriából származott be ha-

zánkba, és itt birtokot és 1572-ben Rueber János személyében

magyar bonfíusitást nyert. 2
)

Még a honfiusitás eltt említett Kueber János 1568-ban a

kassai zsinat vezetje volt, *) 1 570-ben Laszky Albert szirádi palatínus

és szepesmegyei birtokos ellen birtokbeü viszonyok iránt perlekedik,

azonban igényei ellen Szoutagh Imre mint a följebb emiitett Laszky

titoknoka a szepesi káptalan eltt dönt ellentmondással lépett l'el.

Ennek fia Gy örgy 1596—-1605-ben Tokaj vár kapitánya ; ez utóbbi

évben Bocskai által cerniroztatván a vár, miután az rség élelem

szkében már a lovak felemésztésébez látott, a vár feladatolt *) Ugyan

6 1614-ben szatmármegyei Csornák öz- és Vada helységben kir. ado-

mányban részbirtokot nyert. i
) 1649. 1655. és 1655-ben az országgy-

lés intézkedett a Rueber családnak Kassán volt házai iránt támadt

ügyekben. Ez idben éltek idsb báró Rueber Jánosnak leányai

Anna Szidónia gróf Volkra Miksáné, és Anna Regina báró

Gajerné. *)

Rumy család. (Rumi és Rába-D oroszlói) Vas megyei srégi

birtokos nemes család. Törzse Doroszló (Duruslaus) ki 1292-ben

III. András királytól kapta Rum földjét, ') melyrl a család utóbb

nevét vette. A Doroszló névtl pedig Vasmegye Doroszló helysége

kaphatta nevét, mely a család si elnevét képezi.

Doroszlónak Gergely fiátóli egyik unokája, név szerint János
ki Németnek is neveztetett, és udvari katona volt, 1350-ben I. Lajos

királytól a Rába vizének használatát (vámjog) nyerte. *) János egy

egy királyi herczegleánynak Margitnak gondviselje is volt, és a

») Bartliolomaeides C. Gömör. 146.

,)1572:10.törv.cz.

•) Szirmay C. Zemplia. not. top. 62.

') Ugyanott 138. 140.

5
) Szirmay, Szatmár virm. U. 18. 26.

9
) Catologus mss. musaei Széchényiano regnieol. 1. 374.

') Fejér, Cod. diplom. toms. VI. vol. 1. p. 201. Az oklevélben Fejérnél

csak az all : t e r r a m q u a a d a m etc. de máshonnan tudom, hogy ezután ez

következik, „jaculfttorura nostrorum Rum14
,e<c. Tehát Rum

földje elbb a királyi jaoulatoróké volt.

*) Fejér Cod. dipl. tomo. IX. vol. 1. pag. 778.

S»
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nápolyi ha<Ib&n is riszt vett. Teetvére Miklós az ausztmi herozeg

elleni hadban vett réssi és ött elesett 1340-ben, ')

A Rumi családnak— mintiratik 2)— jói megtartott levéltára van,

naeíy a XIII- századbéli okmányokban is elég gazdag, azonban mind ez

ideig az kevésbbé lévén közzé téve. a családfát csak bizonyos múlt szá-

zadbeli szerint közölhetem, a nélkül, hogy annak igazolására okleveles

adatokat hozhatnék fel. A családfán, mely itt következik, az egyes

személyek mellé tett évszámok úgy látszik, nem annyira az életkort,

mint az oklevelek keltét, melyben a nevek elfordulnak, jelölik meg:

I. tábla.

Duruszló

I!í. Doroszló

108. 24

Durnszló
1250. 1308.

Doroszló Bálás ím re

t 1329
1357.

Pet János
1334 1390.

János

f

Gergely
1308. 24. 71

(Hedervári ErzseY)

Folyt. //. táblán.

\

Mixlós János Gergely Doroszió Mihály Benedek

1420.68. 1383. 1408.' alpohár-

CDoroszlói (Darabos (Kata) nok mest.
"

M*r<«.) N) r"

Imra
1450 63.

János
1425. 49. 50. László

1420

Miklós
1450.

JjftjOS.

1450.

Péter

László

1481.97.

Benedek
'1420.

György.
1471.

vasi alispán

1533 56.

(Garázda Verona ?)

László
1549. 56

(Kávási Márta)

Aiivlga

1556.

(Heny«y István)

Henyey Márta.

Kata
(Tarródy
Péter)

Ferenez
1573.

Gáspár
(1. SomsitS Dóra?)

1556.

(2. Sitkey Magdolna
1567.)

i i i
- ^ -

1 ii in i

1-tól Jónás
1556.

Anna
^Kecskés
Györgyné)

155&,

2-tól Verona
(Bagoty
János)
167.

László

Gyri prépost

1308. 28.

Anna

Sára
(Blagayné?)

Orsolya
(Medgyesy
Imre 1577.)

l
j Budai Fer. Hist. lex. II 742.

*) Tudományos gyjt. 1825. V. 59.
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II. tábla.

Gergely ki az I táblán

1308. 24. 71.

(Hedervári Erzse ?)

Miklós
1331. 50.

Erzse

(1. Dobronyi
I rare

2Cibay János)

János
Német
1331. 95

(Erzsébet)

Imre János
1371.1401

Gergely
1331. 57.

Mihály
1831.

N.
(Poklov

mesi. özv .)

Pál

1377. 88.

1430

András
1380.1450

(Ujlaky^? Anna)

Dóra
(Hajh

Márta Gergely
1448. 1436 46.

(KáUly Kata) IjHhZlóíie

,

X

__ J^_ 1465.

Fruzsina János
(A kacs György) 1493.

(Agata)

Anna
Hetyei Tamás >

Kata
(N Baíás)

íerencz

1500

t

Anna ilkó

Cl. Cséknti László (Szilvágyi

2. Béri István) Bér László)

Osvát
1430. 75.

(N. Ilona)

Mihály
1430.

Domokos
1430. 48.

Jusztina 1479.

(Salamon falvi

Németh Miklós)

Job
1481 97.

(N. Márta)

Orsolya
CGorba Márk)

1475.'

Dóra
3. Sitfcey László

2. Marczalti
Miklós)

Imre
1493.

f

János
1497. 1556

( Keglevich ?

Ilona)

II. Osvát
1539. 63.

(Dóczy Ilona)

Lrinc/
1500
t

i

Péter Petronella Zsófia

1556. (Davadi (1. Vida János
f Bakó János) 2. Donáth Miklós)

Ferencz
1542. 48.

Zakariás
1568. 77.

István

1565.

(Hatlialmy
Anna)

István

1565. 81.

György
1542. 4*8.

Mihály
1568. 1609

(Debreczenyi
Anna)

Fc\,t. III. ftáfo

I. Farkas.

1558. 77.

(Rausár
Eva) '

Jeromos Lukács
1542. 48 1567.

(Perneszy Orsolya)
_ __ j - j

László
157S.

Job. Benedek.

A-_

II. Farkas.

1568. 1622.

52*
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III. tábla.

Mihály, ki a II. táblán.

1568. 1609.

(Dcbreczenyi Anna.)

Bora Judit 1650. György f 1696.

1. Sennyey Gásp. Eszterhá2y 1609. 1642.

2. Cs. Orosz Pál. Dániel ) (1. alapi Batthyány Margit
2. Kisfaludy Judit 1663)

1-tl Farkas Teréz Júlia László György 2-tól Kata Judit Krzse. g
( 1 . Darás Judit 1657. 1642. 75 (1. Bakács »

2. Laszkay Judit) (Sanko Zsuzsi) Sánd. o.

2. Babocsay g*

Ferencz •»

1 ti Judit Éva 1700. Julianna

(Oswald (Horváth (vásárhelyi

István.) János) Nagy István)

f

- >

;
1

Miklós László. Mária Bora Fruzsina. Krisztina

1642. 75. (1. Draskovits (Széli József.) 1988.

(Kisfaludy Ádám. (Osányi

KJára) 2. Csányi Fer.) Bernát.

Lázár Boldizsár Eszter Zsuzsa

»z. biró 1 1773. (Hertelendy (Hrabovszky János)

(Bácsmegyei Éva)
Klára v. Ter.) I~^

gd |aa MichaelT
(Hertelendy György) apácza.

József

(1. fbüki Nagy Magd.
2. Prikkel Erzse.

3. Jankóvich Krisztina)
f

• ' -."-» — -
I

1-tl Anna. Bora. 2-tól Ferencz. Ignácz Antal. András Jószef

^J- j 1796. 1825. 1796. 1?96. 1797.

Mária Antónia Károly __ I József

(Horváth (Fekete (Csányi Mária) r- -jj
Pálné) Lajosné) ,

*

t
. J>—

,

István

Gizella Róbert Adolf. t
A családfáról nincs sokat mit mondanunk, egy pár helyen a hit-

vestársak neveit kétségünk miatt kérdjellel jelöltük meg. Doroszló-

nak fiát Gergelyt, kinek feleségéül Hederváry Erzse van kitéve,

1380-ban Vas vármegye alispánjának irja Lehoozky '); eunek fiát

Jánost, ki Németh nek mondatott, Csongrád megye fispánjául

teszi ugyan azon iró 1357-ben *) tehát atyja kora eltt j mely által,

ha az évszámban sajtóhiba van is , el nem igazodhatni. Tán atyjánál

*) Stemmatographia 11. 346.

*) Ugyan ott.
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hibás az évszám, miután Nemeinek mondott Jánosról okleveles adat

szól. II. Gergelynek fia Pál, ennek többi közt f . s v á t , ki Lehoczky

szerint 146 1 -ben Tátika és Rezi várak kapitánya és 147 1 -ben Székelyek

alispánja (?) volt, !
) Ennek fia Jób, ki után a családfára nagyobb

világosság deri. a
) Ennek egyik fia J á n o s , a másik II. s v á t , a

kinek fia magbaszakad t Péter 1533-ban Vas megye alispánja volt. 3
)

Jánosnak fia közül Farkas 1558-ban Vas vármegye alis-

pánja *) 1568 ban Mosóny vármegye királyi rovásolója 5
) volt. Ennek

neje volt Rausár Éva, utóbb Sámbokréty Pálné, kitl többi közt fia

Mihály feleségétl Debreczenyi Annától nemzé ! többi közt G y Ö r-

g y tf t , ki Lehoczky szerint 1696-ban halt meg. Farkasnak testvére

volt Lukács 1571-ben Vas megye követe Prágába.

György nemzé Lászlót, ez Miklóst, ez Lázárt és

Boldizsárt, a ki leányában fiágon kiÜTalt.

Lázár Vas vármegye szolgabirája és a fölkel nemességnek

alezredese volt; meghalt 1773-ban kora 74. évében. Egy fia maradt:

József, kinek egymás után három felesége volt, a két elstl gyer-

mekei, valamint ezek utódai a táblán láthatók. Józsefnek fiai köziíl

Ferenoz e század elején táblabíró , tán , ki 1825-ben Igriczben

lakván, családi levéltárát Bitnicz eltt megnyitá. A család jelenleg is

Somogy, Vas, és Za.'a megyékben él.

Nevezetes a rumi és rába-doroszlói Rumy családnak azon há-

rom régi nemzetségi serlege, melyek a családnál ereklyeként riztetve,

ozíraerébe is beiktattattak. E poharak legnagyobbikát fedelének

bels lapján álló irás szerint — mint Bitnicz állítja — Brieg városa

adá menyegzi ajándékul Fridrik liegniczi hercegnek, a honnan

utóbb, tán a XV. század végén a Rumy család birtokába jött, mely

szerint az Rumy Pál alpohárnok koránál sokkal késbb válhatott csak

a Rumiak tulajdonává, mmt Bitnicz nyomozásai mutatják. 6
) Azonban e

serlegek a Rumy család czimerébe is beiktattattak , és pedig e sze-

rint nem Zsigmond király korában, hanem utóbb. A család czimere,

1
) Lehoczky ugyanott

*) Innen kezdve meg van a cgalád fa Geneal. autkenfc. mss. tomo It. Éj

részben Lehoozkynál icl. h.

*} Lehoczky id. h.

*) Pray mss. tomo LI. p. 172.
s
) Tudományos gyjtemény 1830. évi XI T. köt. 9.

•) Ugyanott;i825. évi VI köt. 59—63. -
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— mint egy kissé megolvadt pecsét razjhól kivehetéro — négy fele

osztott paizs, az 1. és 4-ik vörös udvarban könyökl kar látszik,

egy egy serleget tartva. A paizs fölötti koronán a gyönyör régiség,

az érdeklett serleg áll, annak födelén, mint hozzá tartozó, panczélos

sisakos *vitéz áll. jobb kezével hadi vértet tartva, mely négy udvarra

osztott czimert tartalmaz, az 1. és 4-dik udvarban kiterjesztett szár-

nyakkal fekete sas, a 2. és 3-dik udvart pedig fehér és vörös koczkák

borítják *) A ozimerpaizst foszladék veszi körül.

Megjegyzend még, hogy RumyGyörgy Károlye század

els felében hazánk egyik érdemes tudósa szintén a családból igényli

származását; mit azonban valamint állítani, úgy tagadni is adatok hiá-

nyában körömön kívül fekszik. Nevezett tudós Szepes megyében íglón

született 1780. nov. 18-án, atyja János ott keresked s ágostai val-

lású volt; s életirata szerint 2
) koronái s bányavárosi kamarás Vas

megyei nemes családból származott, honnan nagyatyja kiköltözött,

iskolai pályája bevégeztével, melyet a külföldi egyetemek hallgatá-

sával végzett be, tanári, st papi pályán is mködött az evang. in-

tézetekben többhe'iyen, 1816-tól Karloviczon e görög nem egyesül-

tek lyceumaban igazgató volt. Tanitott Keszthelyen is a Georgiconban

Végre 1824-ben a kath. vallásra tért át, és 1828. óta az esztergami

presbyteriumban jogtanár lett, 3 az volt haláláig 1847 april 9-kig

Sokat irt magyar 3 német folyóiratokban adta ki a „M onumenta
hungaricálí

-t három kötetben Maga utáu szép könyvtárt, mely el-

adatott, s kéziratgyjteményt hagyott, mely fleg magyar biblio-

graphiai s biographiái tekintetben nevezetes voit Fia maradt Gusz-
táv Gyula

ftetniis család 1751 ben Mária Terézia királyasszony által

nemesíttetett meg.

Czímere függleg kétfelé osztott paizs, a jobb oldali kék udvar-

ban zöld téren arany oroszlán befelé fordulva, hátulsó lábain ágaskodik,

els jobb lábával kivont kardot tartva , a baloldali kék udvarban zöld

téren magyar vitéz áll, vörös nadrágban, és süvegben, kék dolmányban

és kék mentében vörös övvel, sárga csizmában, jobb kezében kivont

*) Lisd e serietek !eiiftsat TtKloínanyes gyjtemény 1825. évi fo)y. Vj.

köt. 57. b'3. lap

*) Ftírenczi Jnkab, rntgyíu irólr f- kÖi 385 396



Rjiaies. - Rnttkay 823

kardot tartva. A paizs fölötti sisak koronájából két kiterjesztett sas-

szárny kzött, melyek közül a jobb oldali kék, a baloldali vörös, orosz-

lán emelkedik ki, els jobb lábával kivont kardot tartva. Foszladék

jobbról aranykék, balról ezüstvörös. 1

)

Ruppa család. A Ruppa Zdenko és Vilmos bárók

1659-ben országgylésileg honnusíttatnak, 2
)

Rupprecbt család. Soprony megyei biríokos család Közulök

Antal 1790-ben bánya-tanácsos volt. Tán ennek leánya K a r i t á s z

taktakenyézi Drevenyák Ferenez szintén volt bányagrófnak) ki 1818-

ban halt meg, volt felesége.

Rusovftzky család. Zemplin vármegye czimerleveles ne-

mes családa 3
)

Russa család. Szintén Zemplin vármegye nemes családai

sorába tartozik. *)

Ruiz család Zemplin vármegye a nemesek sorába szá-

mítja. 5
)

Ruthény család. Gmör vármegye nemes családa. A czíme-

res nemes levelet Ruthény János, M i h á 1 y, M á t y á s és ezek

utódai kapták 171 6-ban III. Károly királytól. 6
)

Czimerök következ; a paizs kék udvarában zöld halmon arany

korona van, azon vörös ruhás férfi kar könyököl, és ezüst arapolnát

(amphora) tart, melybl három kinyílt liliom nyúlik fel ; a paizs fölötti

sisak koronáján szintén a leírthoz hasonló ámpolna látszik, belle ki-

nyíló három liliommal. Foszladék jobbról vörösfekete, balról aranykék. 7
)

Ruthény i Mátyásnak a rault század végén felesége urwényi

Nagy Eva volt,

Ruthényi András 1 788-ban Nógrád megyében törvényszéki

irnok s lajstromzó volt.

Rlltíkdy család. (A, és F« ruttkai és txedeczé) Túró ez vár-

megyének egyik legrégibb tsgyökeres nemes családa. Az elttem

fekv hitelesített okmányok t&nusága szerint, melyeknek kivonatai a

i

) Adaaii Scuta geutü, torac X.
f
J 1659 : 133. törv, ez

8
) Szirmiy C. Zemplin ncfc. top. 116.

*) Ugy*n ott

*) Ugyan ott

*) Coíiect. herald, nro. 263.

') Ádami Souta geatil. tom&X
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Bcbck Imreféle turóczi lajstromban is olvashatók, ]
) kitnik az , hogy

a család gyök-elddei (ezek egyike tán De vok) Turócz megyei Alsó

és Fels-Rutka helységre még IV. Béla királytól (uraik. 1235-1270)

királyi adományt vittek. Ezen adomány nyerknek egyenes utódai

voltak a többi közt Stark Pál és Miklós és ezek vérségci, kik

IV. László király korában éltek* Azonban késbben bizonyos Mikónak

íja Péter ispán (comes) nevezett Stark Pált és Miklóst és

ezek rokonait hatalmaskodással elfogatta és elzáratta, vagyonaiktól

megfosztván addig ki sem bocsátotta, míg IV Béla király adományom

kiváltság levelét neki át nem adták. Ezen hatalmaskodás ellen Stark
Pál és Miklós 1285-ben IV. László királyhoz folyamodtak, ki is az

esztergami káptalanhoz uj beiktató parancsot intézett, az ezen kápta-

lan által véghez vitt iktatás folytán napfényre jött, hogy nevezett

Péter ispán S t a r k o t és rokonságát V. István király halála utáni

zavarok alkalmával kétszer megrónia, és ket bezáratva javaiktól és

IV. Béia király adomány levelétl megfosztá ; ennélfogva IV, László

király parancsánál fogva nevezett Ruttk földjének birtokában Stark
Pál, és Miklós és általok rokonaik Detsk, Bagamel, Hanna, Jacob

Iván, Mikó, Chama, Malicha, Vitsk,Becznevetlen, Liptó és Divitsk %
)

visszaiktattattak; errl az esztergami káptalan IV. László királynak

iktató parancsát is átírva, 1287-ben sz. Jakab ünnepe utáni octáván

levelét kiadta.

1340-ben sz. Lukács evang. ünnepén Károly király Ruthk föld-

nek visszaadásáról ismét oklevelet adott ki Loránd, Ötto és J á-

n o s és ezeknek rokonai számára. 3
)

Az épen most említett Lórándnak fia Tamás (alsó ruttkai vo-

nalbeli) által húsz év múlva, 1360 ban egy nevezetes per indíttatott

Bebek István országbíró eltt, mely szerint nevezett Tamás eléadta,

hogv nc»ég néhai Széchi Miklós országbíró idejében bizonyos birtok

részét, mely az alsó és fels rutkai nemeséké között fekszik, megnyer-

vén, azt mind a mellett egészen vissza nem kaphatta, miért is perét a kö-

vetkez alperesek, úgymint Feyesnck nevezett Tamásnak fiai

Miklós, (xyörgy, Gergely és László, Jánosnak fia Miklós

') Engel Momunenta Ungarica pag. 64. 65.
2
) A turóczi regestrumban Engelnél ki- helyen e navek igy állanak, Stark

Pál és Miklói, Ruthk (= Detsk) Bogoméi, Hana, Jaco, Iwan, Miko, Maliéba,

Wichk, Benjch, Nemechlen, Liptow et Dwink.**
a
) Turóczi regestrum Engelnél pag. 64
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Istvánnak fiaJános, Jakabnak fia J e t o r, mindnyájan fels Ruttkai-ak,

nem különben Miklósnak fiai, Benede k, Is t ván és Márk hason*

lóan alsó Rutkaiák ellenTuróez vármegye eltt megindította, kívánván,

hogy alperesek a Széchy Miklós országbiró 1357. évi itéletlevelét a

turóczi konvent visszautasiiási levelével együttjogának kitünése miatt

mutassák fel ; mely megtörténvén, kitüut, hogy Tamásnak atyja

Loránd telkét AlsóRutkán Miklósnak fiától Mártontól Prothika

unokájától ') vissza kapta, miután noha Máténak fiai Márk és György

és Miklósnak fiai Benedek és György ahó-rutkai nemesek tagadták

Lorándnak AlsóRutkán birtok közösséget, de azt az országbiró elótt

Turócz vármegye táblabirái megismerték, miért is a tagadók birságra

ítéltettek ; és ugyan ekkor kellett volna a Rutk föld megosztásának is

történnie, mi azonban az akkori hideg miatt nem történhetett; minél

fogva Tamása Széchy Miklós országbíró levele elémutatását, és az

osztály sikeresítését követelte ; erre az alperesek IV. László királynak

1285. évi uj beiktató paranosát az esztcrgami káptalannak 1287. évi

átiratában mutatták el, melynek foglalatát már a följebbiektl ismer-

jük. IV. László királynak följebb eléadott okmányát az országbírói

ítélszék megvizsgálván, kötelessége szerint háromszor utasitá a fele-

ket, hogy ama nyilt levélben megnevezett tizenöt személy közül nagy-

és illetleg Ós atyjaikat, mint magokat nemzedékekre oszlottaknak

mondák, nevezzék meg ; mire Miklós Jánosnak fia, és Gergely
Tamásnak fia saját és a többi fe 1 s -r u t kai nemesek nevében, ne-

vezett Pált nagyatyjoknak állították; a többi tizennégy nemeseket pe-

dig alsó-rutkai nemesek nagyatyjaiúl állították, és- pedig noha A.

Rutka F. Rutkától különböz volna, még is Loránd fa Tamásnak,

Máté fiainak Miklósnak és Marknak nagyatyjaiúl ersítettek, nevezrtt

Tamás Lorándnak fia s említett Malicha, Witsk, Beücz Nevetlen, Liptó

és Dynk nemeseket maga eldeinek és nagyatyjainak nyilatkoztatta

;

följebb jelölt Benedek Miklósnak fia pedig maga és Istvánnak, ugy

Máté fián .k. Máténak személyében nevezett Stark-ot, Miklóst,

Uicsk-et, Bagamcl-t, Hannát, Jakabot, Ivánt, Mikót és Chamát nagy

atyjaiknak ismerték, mivel azonban Széchi Miklós néhai országbiró és

Turócz megyei fispán a Turócz* megyei emiitett gylésen itéletle-

vele folytán AlsóPrtka helységet Lorándnak fia Tamás és negneve-

zett alsó-rutkai nemesek között királyi embere és a turóczi konvent

*) , A Mar tinó filio Nicoiai filii Prothika.41
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küldötte által két egyenl részre osztatni rendelé, és ez osztály akkor

osak a havas idnek zordonsága miatt maradt el, és ugyan akkor Já-

nosnak fia M i k l ó s és Tamásnak fia Gergely saját s az alsó-rutkai

többi nemesek neveikben nagy atyjokúl Pá l-t, és a többi tizennégy

embert nyilátkoztaták, mindazáltal néki (tudniillik Bebek István or-

szágbírónak) biztos tudomása arról nem lévén, hogy vájjon azon ne-

mesek nemzedékei hajdan két vagy több vonalra elosztozkodtak-e ? s e

nemesekbl ki, s mennyi részt bírjanak jogosan a nevezett helységek-

ben ? és így közöttük igazságot tenni sem lehetne ; ugyan azért a

nyitrai káptalant kereste meg, hogy a törvényes szokás szerint eljárva,

Alsó-Rutka helységbe kimenvén, ott a szomszédok és határosok kihall-

gatása mellett azon részt, melyet Lorándnak fia Tamás, magának és

nagyatyjáénak bizonyít, igaz határai szerint megjárva, Örökös tulajdo-

núi igiatás képen átadja, a többi kérdésekre nézve is pedig a kiszabott

idre tanúvallatást tétessen. Eljvén a határid, t. í. szent Mihály

oktávája, Tamás Lorándnak fia személyesen egy részrl , úgy János-

nak íia Miklós, és Istvánnak fia János személyesen a fels-rutkai
nemesek részérl, valamint Benedek Miklósnak fia személyesen maga

és az alsó-rutk ai nemesek részérl a szükséges ügyvédi levelekkel

más részrl (Bebek István) országbírói ítélszéke eltt megjelenvén,

elmutatták a nyitrai káptalan két oklevelét, egyiket a néhai Maiicha

bír tokrészének igtatásáról, másikat az érintett tanuvallatúsrói, ezek

szerint, és pedig az elbbi okmány szerint Lorándnak fia Tamás
Alsó-Rutka helységben a Maiicha féle birtok részbe , mely nagyatyjáé

volt, és mely a helység egy harmadrészét tette, beigtattatott •, a máso-

dik okmány szerint pedig a helyszínén tett nyomozásokból kiderült:

hogy a fels és alsó rutkai nemesek, mint az okmányban egyen-

ként megneveztettek, két nemzetségi vonalra oszolva, nagy atyjoktól

megosztva legyenek, és hogy a fels-rutkai- ak azon birtokot nagyaty-

jókról rajok háromolva békességesen birták vala, a másik helységet

pedig t. i. Alsó-Rutkát az ott lakó nemesek Öröklés utján, kivévén Lo-

rándnak fiát Tamást, szintén békességben birták vala; az említett

nemzedékek nagyatyjai pedig ezek voltak, úgymint a fels-rutkai ne-

mesek nagy atyja Pál, az alsórutkai nemesek nagy atyja pedig

Detsk vala, mivel azonban Alsó-Rutka helységben Lorándnak fia

Tamás nagy atyja Maiicha (az oklevél egy helye szerint Mátyás)
birtokrészét kimutatta volna, abba a többiek beleegyezésével ellenmon-

dás nélkül beiktattatott, mely ekként végzett nyomozások szerint
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*

(Bebck István) országbírói széke is Alsó-Rutka egy részét 1360-ban

Wiasegrádon kelt levelében Lóránd fiának Tamásnak oda itélte , és

ezen ítéletiével Fejesnek nevezett Tamás fiának, János fiának M i k-

lósnak. István fiának Jánosnak, Jakab fiának Jetornak

mindnyájának mint felsö-rutkai-aknak , nemkülönben Miklós fiának

Benedeknek és Ist ván nak, és M árknak (ki Mátyásnak fia

volt) mint alsó-rutkai nemeseknek is kiadatott.

Ezen okleveles adatokból szerintem következ nemzedéki rend

tnik ki

Pál

deJ^elsjtutka.

Tamáft János István

dictus Fejes ^TklT ^á^T '"jeior

1 1360. 1360. 1360.

Miklós. György Gergely. László.

1360. 1360. 1360. 1360.

Az alsó-rutkai vonalról pedig ez :

Detsk
de A. Rutka.

Miklós Mátyás
i <

—
'

-*~

"

1

Benedek István Márk
1360. 1360. 1360.

Ugyan e vonalhoz tartozóknak tnnek ki, de más nagyatyával

(avus) ezek :

Prothika | Miklós
j

3V

j^
n

És
Malicha

J
Loránd

J
Tamás 1360.

Azonban a család egyik tagja által a század elején a Rutkai bir-

tok leháromlásáról készített kimutatása mellett a család leágazását,

mely talán traditio útján a leszármazásra nézve világosabb eligazodást

igényelt, következleg találom a XV. század közepéig terjesztve
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Devk vagy Devok
de villa Rutka

1287.

Miklós
Stark dictus

etiain Devk
de Rutk 12*7.

János
1360.

Tamás •)
Miklós de Rutk
dictus Zenke

ettl Mikién név eredt

Pál Stark
de Ru tk 128'

István **)

1360.
r '

"
' -A *

János de Rutk;

Zenke dictus

1363.

Mátyás
Mikién de

Vrutk 1466 76-

Zsigmond
Mikién de
Vrutk

1460. 76.

Ezektl a

Miklián család

Ilona

(Lamos
Mátyás]

I

1

Éltél

l.amos Györ$

álfa! Lntnoi

család.

György
de Rutk

dictus Fejes

1397^

Mátyás
de Rutk

máskép Dauko
és Daukovics
1397. 1469.

Ladishus
dictus Davko.

Klára 1466
(Kolaro Mátyás
deák (litter.)

Gergely
1397.

'Gergely 1397?
Hlavaty (Fejes)

Ágnes
(Andyez Jánosné)

Ágnes 1466.

(Nedec/.kv
Hálás.)'

Mihály
de Rutka 1397.

(neje N. Dóra,
ki utóbb Drakovic

Mátyásáé.)

Lrinc/. *£3l

Drakovics *

utóbb Cseh. ¥ 9

Ettl a Cseh

család.
i i

Mntussocici ág. a Nedeczci ág,

Bertalan
vagy Bnrtos

máskép Heringács

és Davkovioa.

Ezektl a Davko ág ered

László
máskép Davko
1466. 1476

E családfa némely részben megegyez az oklevelekbl kivot

nemzékrendi kimutatásainkkal, minél fogva valószínségét kétség

t

nem hozhatjuk ; annál inkább kár, hogy ezt folytatólag a mai napi

nem bírjuk, annál is inkább, mivel a család egyik tagja által nyer

családfát alaposnak nem tarthatni, egy részrl azért, mert már eiejé

*) Utóbbi kézzel ennek atyjául van írva Loránd, pedig az elbbi*

szerint ennek atyja M a 1 i c ü a, fia psdig más Tamás volt továbbá testvérei

van írva Tamásnak az ismeretes Benedek és István, Benedeknek fiául té\

János.
•*) Ezeknek testvéréül irta egy utóbbi kéz még Jakabot, a Jetor aty

* minthogy úgy is van.
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az eddig közlöttekkel ellenkezik, másrészrl pedig azért, mivel Fejes-

nek nevezett Tamás-nak fiaitól László, György Gergely
M i c k 1 6 1 kezdve, kik a Bebekféle túróczi regestrum szerint kétség-

telenül 1360—1391-ben éltek, a mai korig, tehát négy és fél századra

húsz nemzedéket mutat,

a mi magában hihétlen-

nek látszik.

Ezen a történelmi

bírálat kívánta nyilat-

kozat mellett lehetséges

tehát ezen családfát itt

közlenünk, megjegyez-

ve még is, hogy annak

a két legutóbbi század-

ban élt nemzedékeinek

helyes összeszerkesztene

ellen annál kevésbé

szólhat az elbbi fölte-

vés, mivel erre közel-

ségüknél fogva biztosb

adatokat nyerhetett a

családfa össze állitója.

Ezen kérdéses családfa

következ

:

Pál.

1. tábla.

Devok v. Detk.

Miklós

Benedek István

Tamás 1330. körül

dictus Fejes.

Jakab
Jetor. *)

folyt. 1L táblán. János

Miklós

Mátyás Zsigmond
a Mikiián ág tönsei.

Miklós.

Mátyás.

Márk. György

István
i * t

János
i

Ilona

(Lamos Mátyás.)

*) Jetor itt agy van értve, hogy Jakabnak mellékneve, szerintem kü-

lön személy, Jakabnak fia volt
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II. tábla.

Tamás
dictus Fejes

1340. körül.
A. i . _ ... —

I László
1360. 1391.

György
1360.1391.

Folyt. IV. táblán.

Gergelv
1360/

Folyt VI. táblán.

Mátyás

t-
Márton.

Mikch
1360. 1391

.

(neje N. Dorottya
utóbb Drakovich

Mátyásné.)

Drakovios Lórincz
utódai Cseh néven.

II. László.

Folyt. III. táblán.

Mátyás,

t
János.

-»

Mihály.

Miklós
.i.

i

László Miklós.

György Pál Dávid.

Gáspár *
, J—

-,

r*
Dávid. Illés.

r
Pál.

i

Adára. János György

GyÖrgv
i

*"—

~

György

Antal János Imre

István Dániel

Sándor

I

i

r

ános

t

t

Pál

Pál

Imre

Sándor

János István József Gábor

Pál Mátyás Sámuel

Pál
i

János
i

Páí^

János

János

f -"
)

Pál.

t

János

_ _t

Pá?

Márton
t

László—f\— ...

Folyt. kov. lap

III. Tábla.

II. Lászlót
ki a ti táblán

Mihály
1-

__Pál_

András

György

János
Nyíregyházán.

Imre

f

János János

Tl^^IT"* Erdélyben.
János '

Nyíregyházán.

Miklós

Mihály

István

Ádám
(

" *
i

János
i—rf 1

János
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lAszló
!

János

József

János
Keresztúrban.

István

*

Mikiós

János

László, ki a III. táblán.

Miklós

t

Dániel

László.

Simon

J ános

Ferencz

Pál

f

Sámuel

Sámuel

.

György

Mátyás

Imre

Sándor

Pál

rr

Ádám

Sándor

Ádám István

Miklós

t

jGyörgy

Pál

Márton

t

IV. T árfe 1 a.

György ki a II. táblán.

1360. 1391.

Miklós.

Mátyás
t

Zsigmond

György

György Miklós Zsigmond
t L t

Mátyás

András Márton
i

,,A-
>

János.

Mátyás
t

Imre

V

Miklós

Miklós

_i_
Dávid

Folyt. V^téUán.

György Mátyás János György

Mihály
f

András György

Dániel

t
János Mátyás

János Sándor Sámuel.

János
Rátóton.

Sándor

f
Mátyás

Simon András

Károly.

Anna

Gábor Anna Lénk a.
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János
1616.

Dávid—-év-
imre.

V. tábla.

Dávid, Jkm a* IV. táblán.

Perencz
i

*
j

Gábor
1700 körül

János
4.

Ferenc*

Pál 1631.

György

Zsigmond

Ádám

Anna

Grörgy

János

t
Ádám
t

Zsigmond János Mihály György
_w_. _

Törteién lrsán.
rPéter Anna

Ferenci

Dániel
'

r—

—

*-—
i

Dániel

-JLÍ
I

Ferencit Zsigmond

Károly Dénes Dionisia

János József O —

i

cr «E.

§ s

Gábor

Theofíl.

Imre

Imre Ferencz

t t

Péter
1750.

r

í

József

János

i
_Pá|_

"Mihály

t

T

János
I

Kálmán János
r

Zsuzsi

Gábor 1825.

ügyvéd Pesten.
S

|Anna

Sándor

Téré*
Uj-Szöuyben

Ede
1862

Pesten.

G^uU
Gyula
1862.

Vilmos Mathild Etelka

János

f
Mátyás

t

György
*

Miklós

Miklós
i

"

Sámuel

János

József
^».-!

János.

András

t
i
———

—

János
<

-A—

i

Sámuel

Mátyás

Mátyás

György
t

Mátyás

Mihály János

t
l

i
"- — —

í

János György
/\

j >
^»

—

£1. .

t |
w-»».

|

János JánosMihály György János Jakab
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Ví. tábla.

Gergely, ki a 11 táblán.

1360. 1391.
i .

^ -

Ágnes
Andycz Jánosné.)

Klára
(Kolarói
Mátyásué)

a Matussovicz

vonal.

Mártr*
örökséget
a rutkai

egyháznak
hagyta.

Ágnes
(Nedeczky Balásné)

Rafael
a nedeczei ág se.

Iviihály

István
turóczi követ. 1765.

István

Turócz v. fószbiró

Lrincz
t

Károly Pál
lak. Kosiyán tbiró

Turóczi alispán t

1841. ker. táb.

ülnök.

Zsigmond
tbijó

Rudolf Mina
(Rezs) (Konrád

Mihály.)

Boldizsár

turóczi

fszbiró 1841.

1

Menyhért c* ^
1811. turóczi 2- r* »
levéltárnok, c r- g

». «ta P

István
F. Rutkán.

Sándor
Nyitrában.

Konstantia Emma.

Béla Aladár Barna Ilona Gizella.

Gusztáv Márton Mária Karolina Emma.
turóczi fügyész turóczi aljegyz (Beniczky (Beniczky

1860. ' 1849. Albert) Márton.)
Komáromban bir.

(Mokosy Amália.)

Mieltt a család történetére vonatkozó töredékes adataink köz

lését folytatnék, meg kell jegyeznünk, hogy az 1391. évi birtok-

jogi vizsgálatkor Bebek Imre országbíró széke eltt azon okleveleket,

melyek b kivonata följebb közölve van, a Ruttkay nemzetség részé-

rl László, György és Michk dicti Fees (Fejes) de Rutk produ-

kálták. ')

Fejes Tamásnak négy fia közül Gergelynek, ki 1391-ben a pro.

dukálok közt elé nem fordul, csak leánya Agncs marad, ki Andycz

Jánoshoz ment férjhez, ezen Andycz Jánosnak Ruttkai Ágnestl ismét

két leánya maradt: Klára Kolaro Máténé, vagy Mátyásné és Ágnes

) Engel Monuraenta üngrica 64 lap, bol a 65. lapon a 18. sorban sajtó hi-

bából van az 1287. oklevél 1387. évrói jegyezve

53
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Nedeczky Balásnc, kik nagyatyjok Ruttkay Hlavaty ') (=Fejes)

Gergely után javaikban 1466-ban fiusítattak; mely egyezségbe í467-ben

csak a Dauko és Miklján család folyt be.

1470-ben Klára és Ágnes Andycz János leányai, és Fels
Rutkai Hlavaty Gergely unokái részekre Turóez megyei Fels Rutkán
fél kúriájuknak erszakos elfoglalása iránt Mátyás és Zsigmond Mik-

linecznek fiai, Bertalan és László Daukonak fiai és alsó Rutkay Hor-

chlad Tamás ellen tanuvallatás tétetett *)

Ebbl látjuk már, hogy az imént emiitett Gergely nek ága

fiúsítás utján a nedeczei Ruttkay ágat, (mely egy részben a VI. táblán

látható) képezi. Andycz Jánosnak Ágnes leánya által, ki Nedeczky

Bakáshoz ment férjhez, terjesztve, mig Klára (Andycz Jánosnak

másik leánya) Kolarói Mátyásné a Matussovics ágnak adott léteit.

A családnak egy másik nevezetes vonala a M i k 1 i a n vagy

Mikién, Miklan és „M i k 1 y a n o v i c sí< vonal, mely az I. tábla

szerint Sfcark Pálnak unokájától *) Miklóstói ered, s innen vette a

tótos Mik lián nevezetet Ezen Miklián vonal családfánkon nincs

máig lehozva, a mi ily terjedelmes nemzetségnél, ha a családfa nemze-

dékrl nemzedékre figyelemben nem tartatik, utóbb lehetlenné válik.

Lehoczky szerint a Ruttkayak ezen Miklian vagy Mikle ágából J á-

n © s 1372-ben turóczi ispán, blatniczai várnagy és alnádor volt

volna.
4
)

Fejes Tamásnak László és György nev fiaitól (II. Ifi. IV

és V, táblán) a Ruttkay nemzetiség úgynevezett Davkó nevezet ága

származik, ezen Dauk o név a család egyik tagjának nyomozása s vé-

leménye szerint, (mint ezt más fels megyei családoknáli hasonló ese-

tek is igazolni látszanak) a nemzetségi törzs s nevétl D e v o k tói

vehette származását, nevezett Devok nagyon valószínleg Dávid,
kicsinyítve azon vidék nyelve szerint D a v í d k o lehetett, melybl

idvel rövidítéssel a Devko név eredett, a mi ismét az egész ágazatra

Dauko és Daukovios alakban ráragadt ; és használatukat a

vonalak megkülönböztetése szempontjából a czélszerüség is javaslotta.

Az igy négy ágra oszlott Ruttkay család még 1609-ben május

8-án II. Mátyás királytól kapott czimerére megersítést, mely szerint

') Itt a Fejes név már tót nyelven Hla v a t y n a k iratik

•'

) Szentbenedeki Convent fasc. 19, nr 14.

•)AstI táblán Miklós Stark Pál kit unokája. Jakab unokája, de % S?8

lapon álló családfa szerint csak unokája

•} Lehoczky Stexnmat I 347
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a esalád czímere — mint följebb a metszvény is ábrázolja •— négy felé

osztott paizs, az 1. és 4-dik kék udvarban zöld téren hátulsó lábaia

ágaskodó leopárd J
) látható ; a 2. és 3-ik vörös udvarban hátulsó lábán

álló egyszarvú (unieornis) ágaskodik. A paizs fölötti sisak koronáján

szétterjesztett szárnyakkal természetes szinü sas áll, csrében olajfa-

ágat tartva. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról aranykék.

1659. augfcst. 28-án a Fels és Alsó Rutkán lakozó Ruttkay csa-

lád Mikién és Dauko ágazata a nemzetségi okmányokat, nevezetesen

a Bebek István országbíró által 1360-ban kiadott stöhb más oklevelet

magában foglaló Héietlevelet I. Leopold király által hitelesen átíratva

s niegersitetve maga részére kiadatta.

Hogy a följebb elterjesztett családfa, melyen a személynevek

mellett az évszámok hiánya is felötl, nem teljes és tökéletlen szerke-

zet legyen, kitnik onnan is, hogy a Ruttkay nemzetség több egyes

ismeretes jelesebb tagjának a családfán létét, vagy helyét kimutatni

nem lehet. Ilyenek

:

Ruttkay György, ki 1541. és 1547-ben Árva vármegye alis-

pánja volt. *)

Ruttkay János Nógrádmegyének els jegyzje 1600-ban, a

midn öcscse Ruttkay A ndrás másod jegyzvé választatott. 3
>

1605-ben Ruttkay János Turóczvármegye alispánja volt. *)

1608-ban ugyan az, és Árvamegye jegyzje. 5
)

1623-ban az elbbi, vagy más, Ruttkay János Turóez vármegye

jegyzje *)

1659-ben az elbbi, vagy más Ruttkay János a magy. kir udv.

kanczelláriánál titoknok. 7
)

Fels-rutkai és roznáczi Ruttkay István í 683-ban Trencsin

vármegye Alispánja, 1696-ban már a pozsonyi kamaránál tanácsos *)

') Itt hibás pecsét metszet után a rajz leopárd helyett griflet mutat, a

mint a nemzetség egyik báróságra emelt ágának ezimerében is griffek vannak
;

de a királyi oklevél szerint leopardnak kell lenni az si nemesi czimerben.

*) Ssoniagh Dan. köz. szerint,

») Protoc. C. Neograd. Ann. 1600. pag. 82. 77. stfa.

*) Lehoczky Stemmat. I. 214.

*) Szontagh Dániel közlése. ,

#
) Hrabecii Oratio funebris super Petro de Révra

'í Eredeti okmányokon aláírva.

•) Bel M. tforitia novaHung. I. 460.

63*
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1708-ban fiával Józseffel együtt báróságra emelteteti MNeje Bár.

sony Ilona volt. De ez ág — ugy látszik — Józsefnek leány ábart Te-

rézben, ki Révay Jánoshoz ment férjhez, kihalt, minthogy birtokai-

nak a beczkói uradalomban örökösei a Révai, azután Csákv, most

Reviczky, Bobok stb. Jeánv utódok lettek.

Ruttkay György 1700-ban Turócz vármegye alispánja volt. 3
)

Tán ez azon György, kinek leánya Zsófia Apponyi Adámné volt.

1750. táján Ruttkay Gráspárné Flafchy Ilona volt.

A Rufctkayak Dauko nev vonalából, a Ferjencsik ágbóL mely

az V. táblán Dávidnak Ferenez fiától származik, eredt Gábor, e

század els felében Pesten ügyvéd, ki Turócz vármegyétl 1822-ben

kivett nemesi bizonyítványát Nógrád megyében 1825-ben kihirdet-

tété, fiai, kik közül Ede pesti Iako-9, a táblán láthatók.

A nedeczei ágból, mely részben a VI- táblán látható, 1 3 1 v á n a

múlt században 1765-ben Turócz vármegye követe volt, Ennek egyik

fia L r i n c z , Turócz megyei volt Í 82. blrá és országgylési követ

magtalanul mit ki, másik üa István ugyan azon megyében f-

szolgabíró volt Ennek bárom leánya 3 következ t Ea maradt

:

í. Károly 1841-ben Turócz vármegye alispánja és három or-

szággylésen követe volt, majd a nagyszombati kerületi tábla ülnöke

lett, királyi udvarnok és jelenleg a turóezi ágost. evang, esperesség

ffelügyelje. Három leánya és két fía van ; úgymint Gusztáv elbb

Turócz megyei fbíró, utóbb 1860-ban fügyész és Má r to n 4848-ban

Turócz megyében aljegyz jelenleg Komarom megyében birtokos.

2. Pál, Turócz megyei táblabíró volt, fíu maradék nélkül

kihalt

3. Zsigmond szintén táblabíró volt, fia Rudolf*

4. Boldizsár 1841-ben Turócz megyének fszolgabirája volt.

Ennek egyik fia István lak. Fels Rutkán, gyermekei a táblán

iátbatók, másik fia S á n d o r lakik Nyitramegyében.

5. Menybért í 84 l-ben Turócz megyei aljegyz és levéltárnok

volt, meghalt mag nélkül.

Ugyanezen vonalból ered a nedeozei Ruttk&y-ak azon ága ís
j

mely Nógrád megyében Szalma Teresen, Gedéo , Pest megyében

Abonyban, Tápio-Szelén bittokos, és Rózsahegyen is lakosi k.

) Adami roaa. 4 rét lat. a mazeumbaa 182. .szám alatt. Láad JCebooalry

Steraraat. pag. t. 170. És ColJcot karaid pag. 115,

2
) Lehoc*ky, Stemmat II. 2l&
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Ezen ágnak a múlt században élt egyik eldde Dániel, szüle-

tett Turóoz megyében Rutkán 1740. mart* 8-ác, leköközött Pest me-

gyébe Tápio-Szelére, hol 1820. sept. 6-án meghalt Nejével Kalmár

Zsuzsanaával következ családfát alkotta

:

Dániel

*z. 1740 f 1820.

(Kalmá*- Zsuzsanna.)

Mária György János László
sz. 1772.f1847. szül. í774. sz. 1778. T. Vár-

konyhánSzaíay György j
> ~ —^-

—

*g András Károly ?&>%

o
<

o * S

§

•aAa

Mihály Ferencz József

T. Szelén f 1838. sz. 1783.

f jan 1.

Teréz Sándor Polexiua Josefa

(Rákóczy T. Szelén (Ruttkay Miklós) (Jeney Imre)
János) (Beretvas N.)

^w.

József
Abonyban

1862.
r-» *

-|

Lajos Gábor Béli

Mihály
Abonyban
1S62.

Miklós
T. Szelén
1862

(Ruttkay Polexin)

Karolina
(Forsier Vilmos
pesti keresk.

Ferencz. József- Zoltán,

Kálmán. Miklós Aladár.

Dánielnek fiai közül Györgye század elején Nógrád megyé-

ben aljegyz^ tán testvére László az, ki ugyanazt ISI 8— 1822-ben

levéltárnok. Ennek leányai Fekete Lászlóné és Amália Piaehy

Tamásné.

A Ruttkay&k Turóoz megyei ágához sorolandók még:

I.) János, Turóoz megyének volt fftszolgabirája. Ennek íla

Boldizsár 1848 eltt Turócz vármegyének volt fÓszoígabirája ; en-

nek £&i ) M ó r ic z birtokos, lakik Alsó-Rutkán, V) M á r t o n , és c)

I m r e cs. k. hadnagy.

II.) Dávid, h. ügyvéd, lak. A. Ruttkáo.

III.) líjafeb Károly ugyan ott, Turóoa megyei szolgabíró

1860-ban.
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IV) István, Zólyom megyei fjegyz 1848 eltt, majd alispán,

és országgylési képvisel 1861-ben

V) Lajos, Nógrád megyében volt tiszti ügyész, fiai Lajos
cs. kir fhadnagy és György.

Ruttkay András 1829. máj. 15-én Nógrád megyétl kapott

nemesi bizonyítványt, mely mellett 1837-ben Trencsén várraegye ne-

messége sorába íratott.

Arv* megyében a esalád egyik tagja 1604-ben alsó-kubim ev.

lelkész^ másik Árva megye mérnöke volt, Sándor ugyan azon me-
gyében Jeszenován jelenleg oskola tanító

A bárói ág czimere — mint följebb érintve volt, — különbözik a

nemesi cziraertl, az eléadás teljessége végett közöljük a bárói czi mer-

nek leírását is. Ez négy felé osztott paizs, de közepén egy kisebb vért

tel, melynek fekete udvarában ezüst horgony áll. A négy osztály

közül az 1. és 4-ik kék udvarban hátulsó Iában arany grif ágaskodik,

befelé fordulva ; a 2 és 'ó-ik kék udvar közepén vizirányban vörös sze-

lemen vonul végig, melynek közepén ezüst kerék látható, a vörös sze-

lemen alatt fehér gerle-galamb olajfa galyat tart. A paizst bárói korona

fedi, a fölött ismét két koronás sisak áll, a jobb oldalcu koronás egy

fej fekete sas áll kiterjesztett szárnyakkal ; a baloldaliból koronás, s

ketts farkú oroszlán emelkedik ki. Foszlad>J!' jobbról aranykék, balról

ezüstvörös.

A mi már magái a család si fészkét, az Alsó- és Feis-ruttkai

birtokot illeti, ebben a XIV. század óta a Ruttkay családon kívül, más

tle ered családok is részesültek, névszerint aCseh, Szuhács,
Korda, Szekerka és La mos családbeliek, minél fogva törté-

nett szempontból nem leszen érdektelen ezeknek ama jószágra és onnan

igényelt elneveikre nézve a esalád egyik tagjának , okadatos nyomo-

zásait megemlíteni

A „Cseh" család igy eredt. Ruttkai Mihálynak a Tamás

fiának magva szakadván, özvegye Dorottya másodszor férjhez ment

Drakovics Mátyáshoz, ezen utóbbi házasságból születtek L r inoz
,

Katalin, Zsófia és Ágnes, kiknek jegyajándok s nász hozo-

mány fejében, a mi az özvegy Dorottyát illeté, Fels Vrutekon három

jobbágy telket (Kiszelóvszky, Bartolonovszky és Baricz) az oldalas

atyafiak, úgymint Miklósnak fia Mátyás, Dauko Lászlónak fia

Zsigmond, és Dauko Mátyásnak fiai László és Bartos,és Ho-

rehlad Tamás ideiglenesen 1476-ban, kihalás esetére az örökséget fel-

tartva, átírták, Id jártával 1534-ben nevezett Lrincznek fia M i h á l y >
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már Cseh nevezet, (mely nevét hihetleg onnan kapta, mert nagy

atyja morvaországi jövevény volt,) egész kúriáját nvéri unokájának

Nagyfalvi Pálnak, ki Cseh Borbála nvérétl született, bezálogitotta*

Utóbb Lrincznek magva szakadván, Fels-Vrutkán az egész C s e h-

féle birtokrészt 1575-ben Zathureczky János Miksa királytól ado-

mányba felkérte, 3
) és magát abba beiktattatta; de az iktatásnak ellene

mondtak : Nagyfalvi Pálnak fia Menyhért, ugy fia Dániel és

testvére Máté, mint Néhai Cseh Borbálának utódai , kik bizonyosan

Zatbureczky Jánossal azon birtokrészre nézve egyezségre léptek,

miután utódaik, a mostani Cseh család most is a nevezett birtokban ül.

A „Szuhács" család szintén birtokos Alsó Rutkán. Eredetéri

a maga helyén leszen szó.

A Korda családból Alsó-Rutkáu birtokot kapott Korda
István 1 503-ban, ki bizonyos Horchlaky Jánosnak ketts házassága

(bigámia) miatt hutlensógi bélyegén nyerte.

A Szekerka nev család szintén Alsó Rutka helység régiebb

birtokosa közé tartozik. — Lásd Szekerka család.

A Lamos család A.-Rutkán hasonlóan birtokos; e birtokhoz

következleg jutott Lamos György Ruttkay Mikién nvérének Ilo-

nának fia volt, és e jogon nevezett helységben leány negyed fejében

kapott részt, melyben azon kori szokás szerint 1466-ban magát beik-

tatta. Tnróez vármegye jegyzkönyve szerint 1577-ben Mikién Mi-

hály és István azért tiltakoztak, hogy Lamos János A. Rutkán

lev quartalistájok az ország és megye szükségeire adózni vonakodott,

és hogy további vonakodás esetére ezen quartalistájoktói örökségüket

visszaveszik. 1670. 167 l-ben a Lamos család mint A. Rutkai cjuartalis-

ták a közszükségekre adóztak. 1694ben Lamos Györgynek ieánya

Kata, Záhon Györgynek hitvese, az abó-rutkai Lamosíéle quarteli-

tiumból Lamos Sámueltól osztályt követelt; és az osztály törvényesen

is megítéltetett, melybl a Lamosféle birtok leány negyedes volta is

kitnt.

Rzinsarz család. Rzimarz J ó z s e f-A n t a 1 1 718-ban Hf
Károly királytól nyert ozímeres nemes levelet.

Czimere a paizs kék udvarában zöld téren álló daru, fölemelt jobb

lábával arany kövecset tartva, fölötte három arany csillag ragyog A
paizs fölötti sisak koronáján két kiterjesztett fekete sasszárny lebeg

Poszladék jobbról ezüst vörös, balról aranykéL a
)

*) Nyitrai káptalan aau. 1570—1Ö8Í) nro 252.

*) Colleeí Herald, nro. 523
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II. Pótlék a P bet béli családokhoz.

Paksy család. A 15. lapon álló I. Lajosnak leánya még
x\nna BánfTy LóViuczné 1568-ban. J u d i t-n a k férje volt PethÖ

László is

II. Jánosnak fia Jób is. Margitnak másik férje Horváth

Lázár.

A 16. lapon J ó b n a k 2-dik neje Boti) Mária. Miklós kallói

kapitány volt, úgy IV. János is j Ií Györgynek neje volt Ko-

rossy Anna.

Lászlónak fia volt Farkas Erzsétl Miklós nev is.

Palasthy család. A 29. lapon a 22. sorban említve van Pa-

lás Lhy Gábor, kinek atyját megnevezni nem tudjuk, de kinek iva-

dékát e táblázat mutatja

:

P. Gáboi.

(Ghyczy Anna)
r ;

'——-—*~
i

Marja Anna István Borbála
(Balogh N. (Szmrecsányi 1694. (ócsai Balogh

'Balogh Danid. Imre
,

<&£*&.,
Balogh János.

Pál ffy család. (Tarcsafalvi) 83. lapon kimaradt Sándor,
ki 1773-ban Torda vármegye alispánja volt. Ennek leánya Mária
1773-ban Hodor Józsefné.

Továbbá PállíTy Ilona 1773-ban Petrichevich Horváth Ferenoz

Özvegye

;

végre P. Sándor Súky örökös, kinek feleségétl Szegedi Má-
riától leánya volt P, Anna,

Pálffy család, (várfalvi) A 84 lapon, Hozzá adandó P. S á n-

dor 1769-ben Aranyosszéki dulló.

Pál ITy-ak valamelyik magyarországi ágából volt Pálfíy Er-

zsébet Nógrádban, elbb kálnói Ethre Balázsné, utóbb 1607-ben

Romhány i Gergely Özvegye.

Pallos család, a 88. lapon, ehhez jegyzend, hogy 1698-ban

Keszey János Apaffy Mihálytól nyert donatiójában említetik szent-

katolnai Pallos (vagy Polos) István, mint Apafíy birtokai igaz-

gatója.

Pánczél család. (Csehi.) A 105. laphoz toldandó, hogy az

u tolsó Péternek négy leánya fiusitatott Mátyás király által, és ezek

közül egyik Alraásy Benedekné volt.
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Páuczél család-ból (albisi) származtatok P. Pál is, 1785—
1831-ig kendi-lónai ref. pap, ugyan ott pap fia Pál 1831-t61 mostanig.

Pap család. (Kezdi vásárhelyi) közülök Károly szül 1819.

meghalt 1862. nov. 26-án, Lásd itt a 111. lapon.

Pap család, a 113. lapon nem n csügedi, hanem magyar-
esügedi, mely helység A. Fejér megyében fekszik. Nevezett S á-

muel 1840. köri nemesitetett meg, s ugy lett kormányszéki taná-

csos. Ivadéka igy áll

:

Sám ael

(Kövesdi Boér Ágnes)

Alajos Ágnes. Antónia
1.) Gidofaly Vilma f (Székely kocsárdi

2.) Vizy Esz ter.) ^__ Szilágyi Pál.

1-töl Vilma. 2-tól Ágnes II. Sámuel. Eszter. Farkas

t
Pap család a 113. lapon Szatmári elnévvel, ezekbl

Zsigmond 1809. körül a koios-monostori konvent ügyes requisi-

tora. Elek ugyanazon idben Kolosvár városánál jegyzkönyv viv.

Pap Dániel kivégzé magát, neje Vass Zsuzsanna, ettl gyer-

mekei : N. le ány, színészn Oláhországban, Károly festesz Oláhor

-

szagban, Anna Birró Pál né, és N. Beregszászyné.

János 1796-ban tanácsos, 1809-ben majorsági pénztárnok

Kolosvárott. Sára Pataky Sámuel orvos neje.

Fülöp Háezeg kiváltságos város jegyzje és kir. pénztárnoka,

és 179%-ben e város részrl orsz. gylési követ. Egyébiránt e család

jelenben inkább aSzathmáry névvel él, lásd Szathmáry cs.

Papp család. (Osztopáni.) Ez elnévvel találjuk Papp Bor
bálát, a XVII. században KendeíTy Lászlónét.

Pápay család hoz a 117. lapon adjuk, hogy elnevét M.
J á r á r ó 1 irta. A nemzék táblán álló Mózsesnek neje Káli Kun,
Magdolna volt.

Pápay Anna 1670. köri Nemes János, Háromszéki fkapitány
neje. P. S á r a Miske Gáborné.

Tán azon P. Ferencz. ki a táblán mint Sándornak fia áll, volt

megyei pénztárnok és ennek leánya Zsuzsanna Rettegi Miklósné,

meghalt 185 l-ben.

I. Zsigmondnak fia István lehetett azon idsb István, ki

1755-ben Tordamegyében Alsó-Járán élt, 1736-ban birtokos volt már
M. Valkón Kolos megyében. E szerint ifjabb István is élt azon
korban, s tán az, ki 179% -ben alispán, és országgylési követ volt
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Pápay János a múlt század elején Rákóczy Perenoz titkára

volt ; mint Rettegi irja !> szegény rendbl elment s Rákóczy Ferencz

fejedelem seoretariussává lett. A szebeni diétán 1717. január 28-án

ellene a hütlenségi nótáztatás kimondatott. 2
) Rákóczy alatt még

egy Pápay, kereszt néven Gáspár is szolgáit, hacsak —
• mi alig

valószín — a név, hibásan János helyett Gáspárnak tévedésbl

nem Íratott. *)

A Pápay család si birtokában A. Járában az oláhok 1848/9-ben

a legvadabbul dúlták fel a nagysterü udvarházat és díszes kertet, min

den e tájon tett pusztítások között.

Ugyan e családhoz kell számitanunk azokat is, kik e kötet 118,

lapján alsójárai Pápay család czikkben emlitetnek.

Papfalvy család a 119, lapon csak röviden van említve,

ehöz hozzá tehet, hogy Zsigmond király korában Papfalvy László
bírta Papfalvát Kolosvár mellett; és a vele határos Bács falu határá-

ból egy részt erhatalommal foglalt el.

Párlzpápay család-hoz a 122 lapon adandó még P.

Krisztina, ki a múlt században Keczeli I Györgyné volt.

l*4&Kto!iy család. (Nagy váradi) A 137, és 138. lapon em-

iitettek közé sorozandó meg Pásztohy Gábor, kinek ivadéka

így áll

:

Gábor

(Toviasy Krisztina

György
(Pásztohy Mária)

Gábor
(Miksa Mária)
(1855. özvegy)

1819-ben Doboka megyében Dalban birtokos Pásztohy Ádám, kinek

veje Gyarmathy Mihály birtokos jelenleg Dalban.

Pataky család. (Sárospataki) A 146, lapon álló táblázaton

IV. Dánielnek fiai közül Sándor nak neje Pataky Luiza, a saját n-
vére volt, de elváltak, másodszor férjhez ment szentkatolnai Birró

Miklóshoz. Nevezett L u i z a az iró pályán is tett próbát Még egy

testvére volt Jó z s e f , ki 1828-ban halt meg.

III. Sámuelnek neje Mauks Zsófia meghalt 1863. jan. 18-káo,

kora 84. évében, ennek a táblázaton állókon kívül még más három fiai

vannak.

I. Dániel 1770-ben birtokolt atyja után Dézsen

') Rettegi György naplója 92. lap.

*) Erdélyi Diéták végzéseinek nyomdokai. 1837. I. 209.

•) Szalay Lassdó M. orsz. tftrt. VI. 379. 489
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Pataky család. (Dézsi) ismeretes belle az ágazat

Pataky N
ifj. Dániel. Ruta
(Hyét^Lukréczia) f 1863

N fia N leány.

Pataky család. (DézsfalviJ A 148. laphoz adhatjuk, hogy

a múlt század közepén élt közülök Pataky Ferenci, kinek neje

Súky Borbála volt.

A legutóbbi két nemzedék ily összeköttetésben áll

:

Pataky N.

Károly. Sándor I. Elek. József,

kir. pénztárnok (N. N.) fkonn. széki

i hivatalnok.

i
"

1

Klára Amália László. 11. Elek.

(Zsigmond Is tv.) (özv. Csegezy
Sándor)

Pathay csatád. Közúlök Sámuel 1 631 ben 1. Rákóczy

György titoknok a. Tán az e kötetben elsorolt valamely (p. a baji

Patay) család sei közül való volt.

Patócsy család. A 153—156 lapokon Kétségbe j, vájjon

I. Miklósnak (lásd 156. lapon a táblázaton) ntje volt e Bethlen

Erzse, mert más helyen nejéül Petrovicb Katát olvasom, még ismét

Miké Sándor gyjteménye szerint hitvese Erdélyi Erzsébetnek iratik

ily leszármazással

Erdélyi Márton

(Sükösd Magdolna
i

—

-*
!

Erdélyi Erzsébet.

(Patócsy Miklós)

Erzsébet Emerentia
(Kenderessy Péter) (1. Szentmihály telki

Tompa István
2. Bánk Pál 1548

E szerint P, Miklósnak még két férjes leányát is megnevezni

tudjuk.

Szintén e családból eredt Patócsy Katalin Kendi Sándornak

ele neje is.

JPédiy család-nál a 180. lapon a III. táblán álló Tamás
abauj megyei volt fszolgabíróról megjegyzend, hogy 1862 február

24-én kora 70 évében meghalt, és a tle származott ivadék teljes ki-

mutatása ez :
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Tamás
Abauj v. foszbiró

f 1862.

(Bárczy N.

Gábor. István Tamás Kata
'

Kata
' (Afenszáros (u. r. Darvas

Álbertina) Antal)
r" '

*- - "
' " ' '•-

)

Qábor. Mária. Margit. Albertina.

Pécsy család (Szent Erzsébeti) A 177. lapon C9ak futólag

van emiitve az egykori erdélyi kanczellár Pécsi Simon, kinek a

péchuj falusi Péchy családhoz semmi köze, de a ki családot maga al-

kotott. 1638. jul. 12 én leányaival együtt a szombatosságért megnó-

táztatott, ekkor elveszte Nagy-Solymos, Bezed, Magyar-Hidegkút, M.

Zsákod, Andrásfalva, Oláh-Hidegkút, Pipe, Oláh-Zsákod és Szülkerek

birtokait, í

) de kezénél hagyták Szent Erzsébetet, 72 báz jobbágygyal.

Ivadékát e táblázat mutatja

:

Pécsi Simon

(Kornis Judit.) _____________
^Erzsébet Margit Judit 1641

(Haller Péter) 1641 (Angyalos látván)

(Gyulai István

udvarh. fkír. biró)

Ezek közül Judit meghalt Megyesfalván 164 í. sept. 16-án.

1770-ben szenterzsébeti Pécsy László mint arnaalisia fel-

adatott.

Pécsvárady család. Közülök Pécsvárady Pétert 1463-

ban koiosraono3tori apáttá nevezte ki Mátyás király.

Pejacsevieb eftaládlioz a 195. és 196. lapon adandó még

az onnan kimaradt P. Zsigmond, (szülit nem tudjuk) ki Í845

oct. 15-én Pesten halt meg. neje, most Özvegye Arnó Luiza, leánya

Hermina már férjnél van.

Pekry esaládtioz a 199. lapon, és az 518. lapon Írtakhoz

tudandó meg : hogy az ozdi-ág vallására uézve helv. vallású; a

dics -s zen t-m á r t o n i-á g pedig I. Istvánon kezdve hat nemzedé-

ken át unitaria vallású, a hetedik nemzedékben I. László^ Sán-

dor, és Imre már katholikusok. Lajos vallásáról nincs ada-

tunk. *)

>) Kolos monostori konvent Protoc J. fol. 1. Lásd Kemény önéJet

írása 407

*J Székely unit. vallás töri. 189.
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A szent mártoni ágon Ferenc z, Gábor és Kiér ának nvére

volt még Borbála Maurer Sámuelné, lakott Gyulában.

II. László és Albert nvére volt még Druzsa Majthényiné

Dézsen. — II. Lászlónak Bány leánytól született leányai Adél és

Luiz Gyárfás családbeli testvérekhez mentek férjhez.

1814. körül egy Pekry családbeli leány neje volt Csiszér Lajos

kir. táblai hivatalnoknak és e n jogán ment át Pekry birtok Gyula,

Sz. Márton, Macskás és Hosszú Macskás falvakban a Csiszér családra.

P. T e r éz után Ózdon a Radák, P o l e x i n a után Dátosban a

Dániel család örökösödött.

IV. és V.Gábor 1698-ban, I. Sándor 1790— l-ben ország-

gylési kir. hivatalnok, V. Gábor 1686. oct. 28-án Gogányban há-

rom jobbágy telket ajándékozott Alvinczy Péter itélfl mesternek. —
1770-ben Imre neje Szereday Kata után birtokos Karinán. II. Sán-
dor Dics Szent Mártonban lakik, az si terjedelmes kastélyban. —
II. Imrének N. N. betvel jelzett fia Dénes nevezet.

Peley cs 204. lapon. Peley Tamás 1519—1523. ózdi esperes

volt. A táblán álló Lajos nak nvére volt meg P o 1 e x i u a, meghalt

1861. Fels bükki Horváth Miklósné. — Kálmán mint fegyencz

halt meg.

Perényi cs. Említend még b. Perényi Katalin Kemény
Simonné, ki a kolos-monostori udvarban kápolnát újíttatott a jesui-

táknak a következ felirat szerint : „Honori matris dolorosae, virginis

Deiparae, sacellum hoc restaurari curavtt Catharina Baronissa de

Perény MDCVC."
Féterffy em. 253. lapon álló II. Jánosnak neje Pongrácz

Éva volt

Peiky c». 270—271. lapon. Petki Perenczné J
) Kovacsóczy

Kata 1640. január 8-án Báliotith Györgyhöa ment férjhez Kort-

vélyfáján. E Ferencz az volna, a ki 1633-ban nótáztatott s a táblán

áll, de igy életében ment neje máshoz férjhez, mert azon Ferencz.
mint kivándorlott, még 1663-ban élt 2

) E Ferencz nvére Zsuzsa
nein Pávai, hanem Gávay Péterné volt

1640 ben Teremiben laktak Pctky Farkas, a II-ik és Mik*
1 6 s, *> ki emlitve nincs, de ki talán István és II. Farkasnak
testvére volt P, Istvánnak ha János a csíki fkiráiybiró Királyhat-

s
) Erdély történelmi adatok IV. 61

*) Kemény József egy jegyzetben.

*) Erdély tört. adatok IV. 63.
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mán született 1642. oct. 28-án. J
) Nevezett István 1664-ben M. Frá«

tán részbirtokot nyert fejedelmi adományban. *)

Petky Róza, Mikes Istvánné 1 735-ben Kolosvárott a Ferenczea

barátok óvári templomában ily feliratú oltárt emeltetett : ,.Expecsis

íllmi D. D. Comitis Stephani Mikes de Zabola, et ejus Illmae D. cha-

rissimae conthoralis Rosaliae Petky altare hoc erectum Anno 1735."

Nvére Anna gróf Komis Aotalné Kolosvárt a királyutczára vezet

sikátor szegletén a Gyerffy-ek örököseitl egyik házat megvévén, a

minorita szerzetnek ajándékozta, mely ott. 1779. eltt a mai kolostort

épitteté. 8
)

Petneházy cs. 274. lapon említend meg P. I s t v á n 1581

—

1599. között és 1610-ben Zaránd fispánja. *)

Petróczy cs. 278. laphoz Pálnak GryulafFy Katától volt még

fia P á 1 nevezet is.

Petron C$. Petron Jánosa Balassák udvari ftisztje és det-

reki és nagy tapoicsányi uradalmaikban í'kormányzója volt Meghalt

1613. nov. 27-én élte 76. évében, és Pozsony megyei Szolocsniczán az

evang. egyházbeli sírboltban temettetett. Özvegyétl Bertalanfi Sárá-

tól egy leánya maradt: Petron Katalin, Mednyánszky Miklósné. &
)

Piry cm a 302. és 524. laphoz említend Piry Sebestyén,

kinek 1602-ben fia M i h á 1 y volt.

Platfty cm. a 322. lapon sajtóhiba áll ; mert a táblázat vég-

nemzedékén a táblázati vonal hibás elhelyezése miatt Adeodat nak

— ki ntlen, — gyermekeiül tétettek Izabella, Eugenis, Já-

nos és Gyz, holott ezek Adeodát testvérénok J á nos nak Detrich

Antóniától született gyermekei.

Pócsa cs. 325. lapon. Farkasnak neje Antos Anna. Test-

vérének Pálnak Szabó Karolinától gyermekei : József lakik Gó-

gán várallyán, Ilka, Klára meghaltak, Paulina él.

Kimaradt a táblázatból Pócsa Mária

Zsigmond 1835-ben dalló Háromszéken. Ferencz,az él,

ürmösi birtokán lakik.

*> Ugyanott
*) Kemény J Kotitia Cap Albensis. I 9L
•) Rettegi Naplója szerint

*) Hodor szernt V. ö. Fábián, Arad várm. 78. 196.
s
) Magyar Academiai Értesít 1848. evfoly 48-51.
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A Rákóczy forradalom alatt 1709-ben Brassóba vonták magokat

Pócsa János és Fei enez feleségestl. *)

Podhorszky es. a 328. és 529. laphoz. László a hon ti

volt sz. biró Józsefnek Fekete Klárától szül. fia volt.

Pokay cs. 388. lap. Hodor K. szerint Kállay állítása ellenében

a Pókay osalád nem a marosszéki vagy A Fejér megyei Pókafelváról,

hanem a Torda megyei vajda sz -iványi járásbeli Pók á-ról ered ; és

kiterjedt Küküll megyébe is, hol Csapón az unitár, egyház kegyura

volt. Itt élt és birt Raksányi Turóczy Jánosné, az 1738-ban élt II

Turóczy Jánosnak anyja. 1643. nov. 12-én volt Haílér Gábor a napló

író, ebéden Sz.-Miklóson (ma Bethlen Sz. Miklós) Pókay Miklós
uram házánál, kinek családi kimutatása ez :

Miklóe

(Folthy Anna)

Anna Zsuzsa f
(Turóczy János) (Hajsz András)

Polereczky család-ból Mátyás ledniczi pap Rákóczy II.

FerencztI kapott nemes levelet. a
)

Polgár c*. Mihály született Török sz. Miklóson 1782. dec.

24 a helv hitv superintendense volt 1846-tól. Meghalt 1854. május

9-én. A családfa 8
) ez.

István

(Pólya Anna) ^_^
Mihály

sz. 1782 f 1854.

^^__ (na. Major Krisztina f 1856.)

Mihály. Károly. Ignácz. Karolina Krisztina
(Fodor Pál) (Hetesy Dániel)

Tán e család ivadéka volt Zsigmond is, kinek Özvegye báró

Rudnyánszky Alexandra.

Pólyák család, (váradi) Ismeretes János, ki nejével

Póosa Katával 1678 jun. 11 -én kapta Tiburczot Kolos megyében

ApafFy Mihálytól adományban.

Pongrácz család 432. lapon György v. Gergely
Lehoczky szerint Rákóczy udvarnoka volt ; de e helyett Rákóczy ud*

varnokául azon G vörgy értend, ki a 423. lapon a XVIII táblán

') Cserey Mihály Históriája 410. lap.

*) Kolinovics Res gestae.

•) Dobos János. Almának 1862. 57, lap.
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mint báró van jelölve, s ki 1736-ban az erdélyi táblai elnökségre

emeltetett.

A XVII. táblán álló Boldizsár 1770 ben Erdélyben kudúi

birtokos volt.

Ponori CS. 453. lapon István 1796-ban már Hunyad várm

alispánja volt. Fiának I g n á c z nak két Varsányi nvér volt neje, az

utóbbi Fóli. — Pál 1770-ben Hunyad várm. fóbiró volt.

Porkoláb es. a 457. lapon említend P. S i m o n beszterozei

polgár s városi tanácsos, ki 1603-ban követségben járt Jeremiás vajdá-

hoz ennek leánya nász ünnepélyére *)

SPÓsa enalád-ból következ erdélyi nemzedék ismeretes

:

Kristóf
(sz. m. m. Macskásy)

Zsófia)
i

—

' " -*-
1

Kata 1478. Hona

(Manyiki Sztrigyi János) (Kabos Tamás)

1 678-ban Psa Katalin Polyák Jánosné.

Potvor család. (Dezseri) Trencsin vármegyében élt. B e-

reozknek (Briccius) fia Ambrus, ennek Rafael, ennek gyer-

mekei Sára Rudnyánszky Fereneznó, és Potvor Ferenoz 1.6 15-ben.
2
)

Prépostvary C». a 478. lapon, ugy látszik : I. Bálint az,

ki 1575-ben kallói kapitány volt, a
) Zsigmondnak neje Széchy

Kata, elbb Gyulafíy László hitvese volt.

Prikkelcs. (480. lap.) Közlök Ferencz 1827—29-ben

Pozsony vármegye szolgabirája volt.

Puj esalád-ból (502. 1.) M i k 1 ó s val. László számfel. ül-

nök Hunyad megyében 1771-ben.

Puteani c«. (506. lap.) B. Sándornak neje gr. Wass Klára

két fia katona, leány Natália 1862. óta Gyárfásné Háromszéken

IC.

Rába cs. (535. 1.) B o 1 d i z s á r 1821-ben veszprém megyei

másod alispán és kir. tanácsos.

Radákcs. (547. 1.) I. Istvánnak neje Tolmács Zsófia volt

A Forró család nemzékrende szerint *) II. István nem testvére, hanem

fia volt II. Imrének. — I. Ádámnak hibásan áll nejéül Petky e

') Wolph Bethlen hist V. ZV2
2
) Lásd itt a 804. lapon.

») Wolph, Bethlen II. 295.

*) Hodor k. közlése után
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helyett Pek ry Erzse Teréz teend, ki mint özvegy élt még
1756. aug. 30-án is. II. A d á ni 1790—l-ben kir. hivatalos volt az er-

délyi országgyülésen.

Radics cs. (555. L) János 1729-ben Bács várm követe volt.

Radó c». (Gy. monostori.) Az 55?. lapon emiitett Györgynek,

ki de s z. király irta elnevét, atyja László, kitl a esaládfa ez :

László
i

—

rr* 1

Gyórgy
1. N. Veronika
2. Ikldy Zsófia)

Magdolna 1546. Klára Fruzsima
(1. Kemény Bálás. 1) Toidalagi (1. Tcldalairi

2. Toidalagi Gásp. 1559. Mihály 1546. András.)
3. Toidalagi Tamás 1561. 2. Haraklányi

László)

Ezenkívül említend Ilona 1496-ban tóton Kántor Istvánná.

A XVII. században Radó Kristóf, kinek neje Harangláby Erzse.

Radonay cs. az 558 lapon emiitett Mátyás püspöknek
nvére Mária Kovács István neje 1699-ben, Ns. Hollóson lakott.

Rády cm az 578. lapon említett Ubald fia Józsefnek Justh

Xaveriától, szintén ezek fia és Ubald testvére József is.

Ragyölcsy c». (584 1.) Említend még R András, kinek

1601-ben Özvegye Ludnay Anna, fia Pé t e r.

R. Kata Rthy L Orbán özvegye volt 1600-ban.

Rajcsányt család. (588. — 593. 1) Trencséni Csák Máté
elfoglalván a Rajcsányiak seitl Rajosán, Illuz, Berenos és Doboz
helységet, azokat 1299-ben IIL András király Drag fiainak Betlehem,

Dienes, Draag és Péternek visszaadá ; *) ugyan ezen helységek birto-

kában I. Károly 1317-ben, és III. Károly király 1739-ben is megér-
sité a családot.

A II. táblán álló I. Ádámnak feleségéül egy helyen Gosz-

tonyi Máriát olvassuk, tehát vagy két neje volt, vagy Sarnóczay he-

lyett Gosztonyi olvasandó. Ugyan-e táblán László nejéül Géczy
Róza teend.

Rajcsányi néven J á n o s 1716. körül, György 1734—1737-
ben a Kolosvár jesuita zárda fnökei voltak.

Rakovszky cs. a 6 14 lapon IV. táblán álló Márton tá-

bornok neje báró Henter Anna volt

Raksányl c* (621— 629) Nincs megemlítve R. Ferenez,
kinek Gosztonyi Klárától leánya Osztroluczky Istvánné 1730. tájban.

*) Fejér Cod. diplom. tom. VI, vol. 2. p. 187.

54
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Erdélyben 1771-ben Raksányi Ferencz, Torda vármegyében

szolgabíró volt 1773. körül Turóczi, máskép raksányi Raksányi
János élt, kinek Henter Borbálától fia L a j o s

,
ki gr. Gryulay Lajos

ellen Hiroyad megyei jószágokért perelt. 1848-ban oetob. 19-én egy

Raksányit Sz.-Benedeken A. Fejér megyében az oláhok legyilkoltak. í
)

A 627. lapon III. táblán több sajtó hiba esett: a 9. izén álló hét

testvér közül Sámuel gyógyszerész Pozsonyban, Imre mérnök

Gömor megyében 1760-ban volt; a 10. izén álló három testvér Sá-

muel, Jónás (nem János) és Imre nem Mátyásnak, hanem a

velem közlött családfa szerint testvérének Andrásnak fiai.

Kauiocsoliázy c$. (631. 1.) a táblán álló I. Istvánnak atyja

volt mihályíalvai Ramocsaházy János, anyja pedig Dobszay Mag-

dolna. 2
)

A Ramocsaházy-ak birtak Komárom megyébon isF r helységben

de 1750 ben eladták Csery Sándornak. s
)

Ráilionyt család. A 652. lapon a III. táblán (hibásan II.)

áll Ráthonyi Kata, ki elbb Fráter Antalné volt, már í 770-ben mint

ennek özvegye s bágyoni Farkas neje ült els férje birtokában B.

Szolnok megyében M. Bogatán.

Nincs a család történetben említve azon R. I s t v á n, ki mint Rá-

kóczy híve hsiesen védte Görgényt Rabutin ellen, s ott sebet kapva

elesett 1708-ban *) Ráthonyi János Erdélyben élt 1765-ben. Elek

ugyanott A. Fejér megyében adó iró biztos 1809-ben

Káf/küvi család. Erdélyben A- Fejér s több megyében la-

kozik. 5
)

Raumbscliurl csalad-ból Kristóf 1544-ben báróságot

nyert volna. 6
)

Récsey c*. (666.) lapon említett Ádám báró királyi ado-

mányban nyert Kötelenden részbirtokot 1849. eltt.

fttédeky cs. (670. laphoz) Rédeki Rédeky András 1573-ban

mlitetik a Korossyak adomány levelében.

Rész cs. lásd Réz.

') B. Kemény Gábor N. Enyed veszedelme.

2
) Hodor K. szerint.

3
) Fényes Komárom várm. 122.

*) Cserei Min Kvári Erdély Régiségei 158. 159. 1.

s
) Török Aní kóziese szerint.

8
) \z oklevél másolatban K ap r inai kéziratai közt B XXVIII p. 12

}
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Reintsh család. L á é z 1 ó szerzé a nemes levelet, de ugy

látszik kihalt Az eredeti armalis Gyr várni, levéltárába jutott

ftéthy cs. (a 684. laphoz) István 1629*ben birtokrészére fe-

jedelmi consensust kap, l
) Erdély részérl követ a török portánál

1632—1647. Orbán 1639. 1642-ben Kdvárott a fejedelem embere.

Rettegi c». a 686. lapon a három megnevezetlen nvérek fér-

jei voltak . Náményi, Székely Grábor és Ernyey.

I. Györgynek neje volt kis-dobai Dobay Klára. Ií. György-
nek 1770— 1784-ig terjed 277 lapnyi naplóját birja e család.

687. lapon álló II. Miklós született 1767. septemb. meghalt

<nem 1851
4) hanem 1850-ben februárban kora 83. évében.

IYr. György a forradalom alatt Karlovioznál a magyar hadse-

regben hareteolt; 1848. mán ln nyugalmazva.

A <68& lapon a táblázatban hiba esett, mert IV. István gyerme-

kei hibásan vannak oda jegyezve^ azok I. Györgynek gyermekei vol-

tak, ki a táblázatból kimaradt testvérével L,Miklóssal együtt, ezen I.

Miklósnak hét leányai írattak II. Mihály utódjainak, de roszúl ; II.

Mihálynak leánya Krisztina pedig elmaradt. Ezen Mihálynak neje

Dragotyevíts Horváth Anna volt. — III. Sámuel neje Bideskuti

Anna is kimaradt 1. I m r e leánya Kata. — III. Sámuel 1861-ben

Doboka vármegye £ kerületében kilenoz havig fbiró volt.

A kiigazított családfa III. Istvántól kezdve ez

IIÍ István.

(Almády Kata;

IV. látván

(Csegezy Judit)
I! Mihály

lak. iklódoii.

(drag Horváth An.

Krisztina

(I. Szilágyiné
2. Szarvadyné

[. György N.
(Dobay Klára.) (Eruyey)

Bora. Krisztina Anna
(Buda (Ribíczey) (Nagy
László) Gábor)

N. N. I. Miklós
(Székely Gábor) (Natnényi) (Diószegi Éva)

Judit Kata Eva
(Danczkay) (Kis (Fogarassy)

(Lajos;

I. Zsigmond V. István Krisztina

CNáprádi Teréz) (Somai (Patak yné) (1.

(Sára) 2

íí. György
Aczé! Saiouié.

Kandó Mária)

3

cc
O
o

a

B

•) Kállay Székely nemz. ilb. Élt még
Aibensid. Il.iO.

1643-ban is. L. Kemény Not. Cap

54*
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Reway cs. 695. lapon álló Károlynak Sréter Aglájától leánya

Matildés Ilona.

Rezegei család. A osalád sei közül Péternek fiai Olivér

ég Páter Szent Mikiós és Tamásíeleke felére nézve Hegun (Hégön?)

fiával 1298-ban a váradi káptalan eltt egyezségre lépnek. 1
)

íioílhl cs. 78L laphoz. Báró Rottal János Jakabnak neje volt

Thurzó Mária; elbb Dóczy Gráborné, ki ellen aDóczyak 1611-ben

tiltakoztak, hogy a Bars megyei Dóczy birtokokat, melyeket Dóczy

Imrétl vett. visszabocsátá. Rottal János 1635 -ben Temethvén

várának é9 a Richnó omladék várnak a hozzá tartozó javakkal együtt

negyed részét Csáky Istvánnak és nejének Forgáeh Évának áten-

gedte. 2
) 1638-ban Rottal János ós András és Rottal Zsuzsa

Fitter Gyulán é, Rottal Kata Sándor Ferenezné a följebb nevezett

Temetvény és Richnó várak s uradalmakra beiratofe szereztek. 3
)

') Fejér, Cöd. díplom. VI. vol. 2. pag. 163.

*) Szentbenedeki Coavent Protoool. J. 468. lap.

•) Nemz. Múzeum kézirat fol. lat. nro 2340.

Vege.
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Páal csaíáá (Feis6 6

Páal (Baróti)

Páani .

Paár
Paar
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Pacsa-y .

Paczoiaj'

Paczoiai
paczonai
Paczóth
Padányi
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Paip
País . .
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Pajor ,
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. .
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PálíTy (marozél falvi)
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— »Pá!ffy ....
— Pály ......
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19
j
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1
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PaUaghv . .
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Palliány . .

Pallics . . .
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Palm . . .

Pálma .
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Pethes
Pethes Jablonczay .

225|Peth6(gersei) . .

-- Petho(pethJVfalvi) .

- !Peta6(Anárcsi) . .

226 1
Pcthfl (varsányi ) . .

Pettió (pöki) . . .

Pethö (borsai)

Petli ...
PethíS (kis görzsönyi)
Pethö (hosikti) .

Pethfl (a. szatai) . .

Petke
Petko . . . . .

Pötky . . . .

— pótlék .

Petneházy .

- pótlék . .

Petók
Pet
Petócz
Petrahai (Hegeds) .

Petrán . . . . .

¥ctré& . . .

Petráa
Petr&seh .

Petráskó . . .

Petretich .

Petricheviefe
- pótlék . . . .

248és^2ÍFetnosor . . . .

Lttp

246

238
20
2.58

239

240

241
243
244
520
244
520
24S

. 247

• 249

523 és



857

Lap
Petric* 277

Petrik ; -
Petrikovich —
Petróezy 278
-pótlék ...... 523. és 846
Petróezy 279
Petróezy (Zakács) —
Petróezy (Petrnsz) —
Peiron 846

Petrcss 280
Petrovay —
Petrovich (surákhni) . . . .281
Pettovics .282
Petrovics .

—
PetroTÍcg 283
Pertrovic* —
Petrovics —
Petrovicb (Ceudanoveczi) . . . —
Petrovica 284
Petroviezius

Petrozelius ,

Petrusícs

Petry . .

Pettazy
Petz
Petykó
Petykó (bobothi) . . . •

Pezzen
Pfeffershoven .....
Pfeiler

Pfíiterer .......
Pfriein .

Ph iladelphi

Piacsek
Piakovits

Piber -
Pidoll -

Pierer —
Pierstl —
Piestyanazky —
Pika" 524
Pikó 291
Pilarik —
Pilaezenovich 293
Piléuyi (Nagy)
Piüay . 294
Pillér

PiJIieh . , 296
Pilliob . 297
Pillroaiui

Pilnauer ... .... —
Pára . -
Pilsberger 298
Pilta -

523
284

285
287

288

290

Pinézés
Pinka ,

Pkke . 299

Pinkóczy .

Pintár . .

Pintér (sz. k. szabadjai)
Pintér (legényei)

P:ntérházy
Pinzes

Piret .

Pirichey

Pirolt . .

Piroska
Píry . .

- pótlék .

Piskolthy .

Piski . .

Pistáky; .

Piukovies .

Plaehy
Pl&caintár .

Planckh
Plathy . .

- pótlék .

Pléneken .

Plenk . .

Pleszl . .

Pletrích .

Pley . .

Plovacies .

P'umb«o
Pócs . .

Póehay
Pócsa (Hatolykai)
- pótlék .

Pocsik .

Poeska
Pocak ay
Pocsok
Pócsy .

Poczik .

Podgoncsány i

podhajeczky
Podhorányi
- pótlék .

Podhorecsoy
Podhorszky
- pótlék .

Podhraszky
- pótlék .

Podhragvai
- pótlék .

Podmaníczky
Pcdolnic2Uy
PoíTa . .

Pogány (caebi)

Pogány (klopotivfci)

Pogíedich .

Pogony
Pogriny .

Lap.
209

300

301

524 és 848
303

#9 és

304
308
310

846
323

324
825

846
326

327
529
327

327

84?
329
529
331
529
333
343

343
382
385



m
Pohánka
Pohány
Pohárdy .

Pohárics .

Ppjaaros

Ponárnok .

Pohmajevich
Pokorezky .

Pohrancz .

Pohronoty
Pók . .

Póka . .

Fóka . .

Pókai (pókai)
— pótlék . .

Póky (mérgééi)
Poklostoy
Poksányi
Polacz .

Poláczek
Pplánkay
Polányi
Poícz .

Polereczky
Polereczky
polgár . .

Polgár .

Polgári
Polhoa . .

Polik . .

Polimperger
?ollner
olonyi

Polszter

Polyák
PoJyák (szent annai)
Polyák (váiadi)

PoJyákfalvi
Polygó
JPoiuczky
Pomaghy .

Pominovszky
Pomothy .

Pompéry .

Poncz .

Pönekovica
Pongó . .

Pongrácz (óvári)
— pótlék ....
Pongrácz (dengeleghi)
Pongrácz (n. mihátyi)
— pótlék . . . .

Pongrácz (f. ÓH) . .

Pongrácz (gyefgyói)
Ppnith . . .

Ponner .

Ponori . ,

530 és

Lap.
386

529
386

387

388

847
389
395

396

847
397
847
53Q
397

530
397
398
398

530
847
530
398

399

400

401

847
443
447
530
451
452

453

— pótlék
Pónya .

Poor
Poor
Poor
•Popovics

Popovics
Popovits
Popovics
Popovics
Popovics
Popovioli

Popp .

Poprach
Pora
Porosaim!
Pordányi
Porkoláb (magócsi)
Porkoláb (m. iratai)

— pótlék

Porkolás
Poroszlay
— pótlék

Porsolt
Pórteleky
Portik .

Portitorisz

Portia .

Porubszky
— pótlék

Pósa
— pótlék

Posár .

Pósch
Posgai .

Posgay
Pósáházy
Poson .

Posonyi
Fosom (somosdi)
Posoni (bürkösi)

Posoni (esomafáí)
Possa .

Possay .

— pótlék

Posta .

Poszavecz
Posznár
Potocsnyi
Potoczky1

Pottornyay
Potvor .

Potyó .

PotyOnd'y
Pousa .

Pozvek
Pötzvinszky



359

Lap
Poznfr 470

Pöse -

Pöstényi —
Psthényi (martonossi) . . .471
Porting 472

pTaedt —
Prámer -....—
^rowóczi —
Praznóczy .

Prebeg - 475

Precsinszky —
Prechaszka 476

Piedftnóc2y .
—

Preferitb -

Preutich . . 532

Prépost 477

Prépostváry . .
—

- pótlék 532 és 848
Preschern .... ... 478
Pribék (temesvári)

Pribék (viliéi) .479
Pribis

-r pótlék. , .532
Prieczol

Prikkel
~ pótlék

497

498

499

501

848
502
503

480
848

Priieszky 481
Príska 532
Probszt . .... .486
Probstner ........
Prohászka
Prpdanovits

.

. .

Prónay
Proszkovszky ....
Ffröbaztl

Prunner ........
Prunner
Pruszinszky .

Praszkay
Pucbon 500
Pnchaimb —
Puoher —
Puckner
Pucz
Pudelko
P*j
— pótlék

Puky
Pulavicza ,

Piilay —
Puiiyay . . —
Pulszkv 504
PuUzteV 506
Püttdor —
Púpos —
Plirgly —
Furuczny .... . . . . —

Lap.
PuskaritJi 506
Puskás —
Puskás (ditrói) ...... —
Pusztényi —
Putanecz —
Puteani —
- pótlék 843
Puthon 507
Putnik —
Putnoky .

—
— pótlék 532
Püchler 508
Pünkosti —
Püsky 09
Püspöky . . . —
Püspoky —
Püspöky . • —
Püspöki (enycdi) , 532
Pyber .

Pyrker
Pyskey

510
513

Quarient 533
Queck —
Quendl —
Querozinyi .

—
Questenberg 534
Quetoni . .

—
Quozdanovics —

R
535 és 848

. 335

636

Rába
Rabbi
Rabcsek . .

Rabolcky ....
Rabovszky
Rácsay
Rácsok ...
Rácz (újlaki 537 és 545
Ráoz . . . 538
Rácz (magyarbéli) —
Rácz (gálosi) . .

—
Rácz —
Rácz (gálgói) 540
Rácz 544
Rácz (temesvári) —
Rácz (parasznyai) —
Rácz —
Rácz (naérei) 545
Rácz (gy. sz< miklósi .....—
Rácz (gógán várallyai ... —
Rácz (Kozárvári) —
Rácz (S. a. újhelyi) —
Rácz (prócli) —
Rácz ... . —



860

Lap.j
Radáfe (báró, bényei) . 848 és 546
Radákovich ........ 548
RaoÜkovich . —
Rádas -......
Ráday (gróf) .........
Radeczky .... ... 554
Radez
Radics . . 555
Radich
Radisies 55(j
Radivojevich ... —
Radl _
Radi . ~
Radnics . . , _.

R&dnolth —
Radnóthfai Nagy 557
Rádó (gy. monostori) —
Rádó (az. mártoni) ...._..--
Rádóczy (ragyóczi) —
Radóczy
Rádóffy ; . . 558
Radonay 558 és 849
Radosóczy 558 Rán

Lap.
Rajner 595
Rajzaer . . 596
Rakaczay . .

." —
Rakarics ~
Rakattyási —
Rakenfels . .

• —-

Rakiiay —
Rakittievics 597

Rakó —
Rákóczy (F. vadászi) —
Rákóczy (Rákóczi) 607

Rakolubszky 609

Rakonczay —
Rakosburg 610
Rákosy —
Rákosi —
Rakoviczky 611
Rakovszky —
Raksányi 621
Rámér . .

' 629
Ramocsaházy 681 és 850
Ramucs&i ~

Radossa Dely
Radossevieh . . .

RadossovJeh . , .

Radosííez (Ragosticz)
Radovics

. 559
Radovanoviís -íRantz.
liaduch

. -JRaphael
Radvánczy L ÍRápollhy

632
BanaoJb —
Ránffy -
Rangom 633
Rtaky ...'.—
R&ntz

679

Radváaszky ....*..._
Radváuyi 547 és 849
Radvanyi 577
Rády (ivaclinófalvai) . . . 578 és000
Rády ( váradj) 578
Rady (várad i)

Rafan idesz .

RaJFay . .

Raáajovics .

Ragályi . . .

Rágó . . .

Ragyöezy .

Ragyolczy .

Rain . . ,

Raiaprcch .

llaisz ....
Rajosán . .

Rajcsányi
— pótlék .

Rajcsy . .

Rajakovioh . .

Rajeczky

Rapon 634
Rappaoh —
Ráskay —
Rasó . 638

Rassy —
Raesovszky . .... 639
Raszlaviczy ........ —
Rásztóczky 640
Rásztokay —
Rátii

584!Ráth . .

—
i Rátlionyi

Ráthy
öB") Ratkay .

— jRáfck&y . ,

—
í Raikó . . ,

JS8
j Raíkóvszky

—
1 Ráfcky

84,9 Ratíkay .

593 Ráta;
—

I

Rát-zkövi
— ' Rátvat

644 él

Rajkovich 594'Raub^r
Rajkovics
Rajky
Rainsan

Hanoii . . . .

Raunacb . .

595 [ Ralisár (gáthai)

644
850
653

654

655

659
850
659
660
662



881

Lap.
850
663

Raumbscliurl
Rausz
Ravasz • —
Ravasz —
Ravazdy —
Ravasz • 664
Rayczy —
Raymannus 665
Rayszy —
Rázgha —
Reohberger —
Réchey —
Récser 666 és 850
Récai 667
Recsky —
Recze 668
Rédeky 669és850
Rédei lásd Rédey
Rédl o7l

Redl 673
Redraeczy — JRipso

Lap.
Réz v. Rósz 741
Rezegd 8,52

Reznek 741
Rhédey 742
Rnody 750
Rliofl —
Ribár 751
Ribiczey —
Riby -
Ríchter —
Riehtlausen 752
Rigler <—

Rjgó —
Rigyanecz —
Rigyicsky • —
Rimanóezv » « «»
Rimaszembathy 753
Rímay —
Rindsmaul 754
Ringhoffer 755

756

676

Rednik
Regéczy 674
Régiiy ...:-
Rehorovszky —
Reinprecht . .

Reisach '.
. .

Reisner . . .

Reissig . . .

Beisz lá3fí Raisz
Reyttermayer .

Remekházy . .

Remenius - .

Reményi . . , . —
Remenyik —
Remeniatky. ........ —
Reraetey —
Renaud 677
Rendel —
Répag. —
Répásay —
Repetzky —
Repka . 679
Resko » —
Résö Ensel ....,....-
Reeponde 684
Rétey .

Rétházy
Réthy

Riskó —
Riskovic* —
Risz ~
Rithner —
Riííiók . . —

675Ritter —
Roboz 757
Rocíiepine ....... —
Rochfalvay . —
Roczmann —

Rettegi

Revay .

Révedy
Révén
Reviczky
Revuczky
Reyraann
Rexa . .

684 és 851
690 és 852

. . . 721

Rodiczky .

Rofferano .

Roganyi .

Röge
Rogosy . . . .

Rogoz
Rogul cs .

Rohács ....
Rohody ....
Roboiiczy ....
Rohovics ....
Rohr
Roits

Róka •

Rókái
Rok&uc ....
Roll

Rolsberg ....
Romák ....
Román
Románi ...

— iRomaroky
724 Romhány i (romhány i;

740! Romhányi (Akomér)
• JRompa
—

] Rónay . ...

756

759

760

761

761
761
762



mt

Lap. 1

Rortessan 762
Rós —
Rósa (több) ...... . —
Pvosen 763
Rosenegger —
Rosenfela —
Roskoványi 765
Rosnauer . . ...... 768
Rosnyai —
Rosnyai lásd Roznyai
Roson 769
Rosonszky 770
Rosos —
Rosty 771
Roszinszky .779
Rótn (királyfai vi) —
Róth fpongyeioki) 7S0
Roth (telegdi) 781
Rótta —
Rottal 781 és 852
Rottenstein . . 781
Rovnay 782
Roxer ... —
Rózán —
Rozár . ... 783
Rozgony . —
Rozgonfí ......... 788
Rozich . - 789

Lap.
Rozinay . , .789
Rozmis ....... —
Roznay —
Rozson lásd Roson.
Rozvady 790
Römer .

—
Róth (Réthei) . . —
Rótth (gadóczi) 791
Rtliy (ecsédi) -
Rubel ........... 792
Rubigally . —
Ruchick ......-....—
Rudas 7<«3

Rudios (Almási) —
Rudinay. . . 795
Rudnay 795
Rudnyánszky . 797
Lady 817
Rueber —
Rumy . . —
Runits S22
Ruppa . . 823
Ruprecht ... —
Rusovszky .... —
Russa . . —
Rusz . . —
Ruthény —
Ruttkay —



fiiigazitandók a IX. kötetben.

Lapon sorban helyett olvasandó

5. ... 20. t 1859 f 1829

32. ... 19 Kaczkó Székely

33. . . . 3 Kaczkó kimarad

41. . . . 1 országbírói .... országbároi

97. . a családfán lásd a kiigazítást az 516 lapon

113. ... 26 Lemliényi Leményi

176. ... 13 Lázár is. . . . utánna teend : 4)

— ... 15 4) 5)

— ... 18 .5) 6)

— ... 29 6) 7)

— ... 31 7) 8)

212. . . II. táblán. . Júlia (Petrásné) Jusztina

— . . — . . Kajdácsy Kajdócsy

213. . . III. táblán. . Markt. Marks

214. ... 12 Lábaf Lápaf
215. ... 4. . Gyurgyenits Jurassin

217. ... 13 1837. 1847

.- - ... 14 1845 1840

221. ... 35. . . Markt Marks

225. . . . 11. . . . rózsát. cseresznyeágat

243. . . . t7. . . . . Tán kihagyandó

271. . . családfán. . Pávay Gáyay
276. ... 34 Szászai Szászári

343. 5. jegyzet 3. sor . volva volna

478, . . . 32. . . . szül. 1722 1772

521. . a családfán. Mihalóczy Mihálcz

540. . a jegyzetben. . . 1768 1765

581. a családfán 6. sor. . consil. consil

606. . . 17. sor. . . . Gyula. Gyalu
607. . . 18 peres penes

627. . a 10. ízen. János Jónás
— egyéb igazítások itt a 850. lapon

669. . alulról 3. sor. . káli és káli vágy
— . „ 1. sor. . Dacsó. Daczó

679 . . 5 ízen. . József szül. 1799 olv. István

685- felülrl 1. sor. Ferencz. . . . ... János.
—

-

... 10. Retteget. .... Retteg egy részét

686. ... 7. . . két leány ...... bét leány

689. . . III. táblán. I. György. ... II. György
705. . . 13. sor. . 1631 1621



Pest, 1863. Nyomatott líozmu Vazuiaál
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