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H.

Haag^en család. Haagen János-Vilmos az lQ62>ki or-

szággylésen magyar honíiusitást nyert ').

Haag;er család. A czimeres nemes levelet Haager Tamás
budai postamester Bláría Terézia királyasszonytói nyerte 1741 -ki oct.

28-án *).

Czimere : a vért kék udvarában egy ezüst horgony , melynek

fels végénél viz-irányosan egy szál fa látszik. A vért fölötti sisak ko-

ronájából természetes szinü oroszlán emelkedik ki , els lábaival a vért-

belibez hasonló ezüst horgonyt tartva. Foszladék mindkét oldalról

ezüst-kék.

Uaan család. Haan András és József Bécsben 1694-ki

aug. 20-án kelt czimeres levélben í. Leopold király által emeltettek

nemességre. Ezen czimeres levelüket elször Bars várraegyében t694-ki

nov. 18-án Kis-Tapolcsányban tartott közgylésen hirdettették ki.

Czimerük függleges és viz-iráuyos vonal által négyfelé osztott

vért. Az els és negyedik osztály vörös mezejében arany oroszlán áll

hátulsó lábain , els lábait támadásra nyújtva ki. A második és harma-

dik osztály kék mezejében egyfejü fekete sas kiterjesztett szárnyakkal

látható. A vért fölötti sisak koronájából két kiterjesztett fekete sas-

szárny között a vértbeli leirt oroszlán emelkedik ki. Foszladék jobbról

arany-kék, balról ezüst-vörös.

A család egyik ága a múlt század közepén Hont és Nógrád me-

gyébe szakadt, és ez utóbbiban jelenleg is a birtokosok között áll.

Leszármazási fája az ismert ágazatnak következ

:

*) 1662*ki 55. törv. ez.

») Collect. Herald. Nro 170



Haas.

Hsán N.
I

'III ^ - I

András I. József

1634. 1694. n£(.

.«A».

II. József
Barsban 1732.

(Naraényi Kata)
I"

'
- ~A— ...1. ... .

|

Ferencz III. József

Hont v» ff>-sz.-biró i755.

1755 - 1782. Nógrád v. számvev.
(Bene Auna)

Borbála I. Imre
(vox. Horváth Gáspár) (N. N.)

IL Imre N.
Nógrrád V. f-sz.-bí ró (V. Horvátíi Ant)

' 1828-1832.

István Elek Lörincz Izt^lla
ker. jegyzó katona, f Váwíon. (Horkovich Ignácz)

Kar.-Kesztben

,

f

II. József r732-ben a Bars megyei kétségtelen nemesek sorá-

ban áll. Özvegye Naményi Katalin Nógiád megyébe költözvén, 1765-ki

deo. 16-án fiai Ferencz és líl. József részére Bars megyétl ne-

mességi bizonyítványt vett ki , és azt 1756-ki febr. 27-én Nógrád me-

gyében is kihirdetteted

Ferencz Hont vármegyében fszolgabírói hivatalt viselt , és

testvérével együtt l?82-ki aug. SOán Nógrád megyétl nemességérl

ismét bizonyítványt vett ki *).

IIL József Nógrád megyének számvevje és táblabírája volt.

Nejétl Bene Annától fia I m r e , a ki nerazé

IL Imréi, ki Nógrád megyének aljegyzje, majd alszolgabirája,

és 1828— 1832-ig fszolgabirája volt. Meghalt Váczon 1841. táján.

Nógrád megyétl l835-ki május 11-én vett ki nemesi bizonyítványt').

Gyermekeit a táblázat mutatja.

Haas CfiMllAd. 1712-ben IIL Károly királytól kapta czimeres

nemes levelét Haas KárolyJózsef^).
Czimere : a vért kék udvarában zöld mezn fekv nyúl , felemelt

fülekkel , és az átellenében fekv növénynek leveleit rágdosva. A vért

) Protocol. C. Neograd. anní 17S2,

«) Hlti megyei jegyzkönyv 1835-ki 796. szám alatt.

») CoUtot. Heraid. Nro 678.



Haasz — Haelislok. 5

(blötti sisak koronáján pellikán ül , fiait melle vérével táplálva. Fsz-

ladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.

Haasz család. Haasz Ferencz 1760~ki februárban Mária Te-

rézia királyasszonytól nyerte czimeres nenies levelét ^).

Czimere : a vért kék udvarában a;í alyjáról kezdve a vért felsí^

részéig felfordított V aiaku vörös piramis , oldalainál kidomborulva,

en^elkedik , és e piramisban három ezüst liliom három szöget alakitva

látszik ; — a vért kék részében a piramis begyének mindkét oldalá-

nál arany nyúl ugrándozik. A vért fölötti sisak koronájából két bi-

valy-szarv (jobbról kék-vörös , balról vörös-kék) emelkedik ki , és ezek

hegyébl egy-egy ezüst iiliom néz ki. Foszladék jobbról arany-kék,

balról ezüst-vörös.

Mindkét családnál a czimerben a nyúl (=::: Haas) a családnévre

van czélzással.

Habardy család. Kihalt család Közülök Habardy László
1,099-ben abaujvári esperes , egri kanonok , utóbb énekl kanonok és

leleszi prépost volt. 1610-ben a leleszi levéltárt a világi requisitorok

kezeibl Zemplén vármegye eltt átvette ^).

Habermajer család. Habermajer Gotfrid 1760-ki

április hóban Mária Terézia király-asszonytól nyerte czimeres nemes

levelét ^).

Czimere függlegesen kétfelé osztott vért , a jobboldali osztály

ezüst mezejében négy rézsútos fehér-vörös kcczka (rhombus) , és a

vörösekben egy ezüst liliom látszik. A bal osztály kék mezejében ter-

mészetes szinü tigris áll hátulsó lábain , farkát hátra felkondoritva , és

els lábaival öt arany zab-kalászt tartva (E zab-kalászok a család veze-

téknevére vonatkoznak). A vért fölötti sisak koronájából két kiterjesz-

tett fekete sas-szárny között az öt arany zab-kalász nyúlik ki. Foszladék

jobbról ezüst-vörös, balról arany-kék.

Habokay család. Szabolcs vármegye nemes családa Fényes

Elek Geographiája szerint.

Uaby család* Marmaros megye nemesei sorában áll Fényes

Elek Geogra})hiája szerint.

Mackstok család. Hackstok Jakab 1722 ki nov. 9-éu

111. Károly királytól nyerte ceimeres levelét , mely Veszprém megyé-

Collect. Herald. Nro 10.

*) Szirmay C. Zemplia uot top. 3] 7.

») Coil«cfc. Herald. Nro 90.



6 Hack — Hadik.

nek Pápa városában 1723-ki július 6-án tartott közgylésen hirdette-

tett ki 0.

llaclc család. Hack János-Frigyes az I715-ki országgylésen

az indigenák közé fölvétetett '^).

|ia<^iCli cisalad. H ácsi eh Péter végvidéki kapitány,

1830-ki sept. 24-én nyert czimeres nemes levelet, mely Krassó várme-

gyében 1831 -ki május 3-án kihirdettetett.

Haczoky család (Kolos-Saárdí). Erdély kihalt családa ^).

Hadady család. Szathmár vármegye nemes családainak

egyike , birtokos Csengerben *).

Uadaly család. (Hadai). Közülök ismeretessé 15n Hadaly
Károly kir. tanácsos , a pesti egyetemnél a mathesis tanára , melyet

elbb Gyrben , 1786-ban a pozsonyi akadémiában , és 1812-tl a pesti

egyetemnél tanitott. Latin nyelven több szám- és mértani munkát

adott ki.

Hadár család* Hadár Miklós 1760-ban Mária Terézia

király-asszony által nemesittetett meg czimeres levélben ^).

Czimere : a vért ezüst mezejében egy három lépcss fekete

állvány, melybl egy vörös medve emelkedik ki, els bal lábát ra-

gadozásra nyújtva ki
,
jobb lábával pedig kardot tartva. Fölötte bal-

oldalról vörös csillag ragyog. A vért fölötti sisak koronájából szemközt

két hattyú-nyak emelkedik ki , csreikben egy drágaköves gyrt
tartva. Foszladék jobbról ezüst-vörös, balról ezüst-fekete.

Hadik család. (Futaki, grófj. Biztos adatok szerint a család

Thurócz megyei eredet ^) , hol már a XVI. században a protest. egy-

háznak jeles férfiakat mutatott fel.

') Az eredeti armalis Veszprém vármegye levéltárában van.

«) 1715 ki 136 törv. ez.

*) Kváry Erdély nev. családai. 270.

'^) Szirmay Szatlimár várm. II. 129.

^) Collecc. Herald. Nro 91.

*j Vállas Nemzeti Encyclopaedia-ja (685- lap) szerint. A Hadik család

„nemzetsége felette régi eredetnek tartatik , mely mjír a magyarok kijövetele-

kor , s még a XVIU. század vége filé is a Kaukázus tövénél maradt magyarok
rokonainak fejedelmei' ti virágzott.'* — £ vélemény világosabbá tételére nézve

a t. családtól nyert adatok nyomán közölhetem a következket ; Midn a múlt

«zázad vége felé (1772-ben) gr. Hadik András fvezér Gaílicziában mködött,
MavérliauGer Agathangelus elbb orosz missionarius akkor tábori paptól a kö-

vetkez tudósitást nyerte, mely a család levéltárában van eredetben: „Series

narrationis meae. Quidaiu Zacharias Tifflislensis in Communitate nostráCatkolíca



Hadik. 1

Hadik Boldizsár I585»ben Tót-Prónán volt evang. lelkész.

Nejétl Veronától két fia ; I. J á n o s és Dániel született.

I János Tót-Prónán született 1585-ben. Wittebergában tanult

1609-ben. 1614-ben lelkész lett Trencsénben. Meghalt 1642-ben, kora

57-ik évében ^).

Dániel szintén papi pályára adván magát, 1616-ban Prágá-

ban, 1618-ban pedig lUyésházy Gáspár pártfogása mellett Wittebergá-

ban tanult. Hazajvén, 1622'ben modori lelkész Idn *).

Boldizsárral egy idben élt (ennek íslii testvére) Tóbiás, kinek

Burian Borbálától fia Jónás, ki szintén Wittebergában tanult 1627-

Mosdokae, vir pr&mord oricntali peritus , fide dignus , montis Caucasi admodum
gnarus , et ideo a russis tempore Belli praecedeutia sub generáli Tottleben pro

ductore per loonteiu Caucasum, per Georgiára Natoliam usque adb ibitus, Isperiu,

uti et occasione commercii quidain Principi in Kabardia mínori (cal sablecta

Oabardia major) notus et fere familiáris, priiicipis uoraea jam memória excidit.

Princeps ille
,
prout et alii etlam uovitatura amantes saepe de bello Turcico , et

aliis eum praefato Zachana discursum formáns, de Belliducibus Rassícis: de Ro-

manczoTT , etc. de Caesareis, inter quos fáma peritus suprenms Belli Marschallus

£xcelI^itÍ88Ímus Dominus Generális Hadik. Cupidus et curiosus uii et alii prin-

cipes plures sciendi num ex familia aliqna erm taatus Hevos prodierit , cum

natio Uungariea seu Huunica , velut hic communiter ab autiquissima Civitate

Madiar (ciiius de facto extant rudera) Madaryana , eit de eorum natione , adeo

maximo ducebant honori et gloriae de Stemate «orum taiiium florere virum , et

praecipue ille praefatus senex princeps qui inter reliqua etiam receosebat r quod
duae an t i q u issimae inter priucipefi sint familiae Hadikire
una, Geiiikire altéra, quae autem in varioB pullurarunt ramos , ad mo-

rum germanicarum magnae nobilitatis familiarum, uti eunt Saclisen, Sacliseu-

Coburg, SacLsen-Seitz, Sachsen-Gotha etc. Anlialt, Anhalt-Zeobst etc. Sic etiam

Hadikire, Schab&ikire, Beckmursare etc. Nunc quaestio est an Excelíenmus Daus

generális de aliquo liorum sít stemmate^ ego attamen (?) indagare uequivi
,
quia

imprimis cumiiUs omnis conv&rsatio a Russis fit iiihibita, neque negotium mihi

recomendatum. lllud uuuin possum assesere, quod avidi fuerint resciendi , num
ille tam famosus Heros de aorum origine síi."' — Haec reiaíio nullis annalibus

scriptis, sed puné fulcitur traditionibus. Ita narravit P Agatiiagelus Mayerhau-

ser Capucinus ex provincia Boemica^ quondam in Moscovia misaionarius,

E jelentést Mayerhausertól 1789-ben már mint Szucsaváu Bukovinában

tábori lelkésztl hallotta TJnterberger Hadik ezredbeli hadnagy Woynitz
városában , ki azután ehuoudá azt gr. Deymnak , ki a dolog végére járni kivon-

ván , a gallicziai Capucinus Provinciális Fr. Sándor által Írásban szerzé meg
Mayerhausertól a folebbi elbeszélést , és azt a levelezésekkel együtt átadá gróf

Hadik Andrásnak.

') Ribini Memorabiüa August Canfess l. 443 Klein Biographien 11. 202.

Czwittinger p. 1G5. Bartholcriiacides Memória qui Witteb studuerunt p 112.

') Bartholomaeides Memória etc. p. 124-



8 Hadik

ben.-— 1636-ban pappá ordináltatván , 1642-ben bánóczi , 1645-ben

rokona Hadik I. János halála után trencséni lelkész lett. Ennek Crispini

Erzsétöl volt fia III. János, ki elbb a beczkói kerületben melsiczi

lelkész, majd utóbb Zay-ügróczra ment át. 1673-ban számkivetésbe

esett, és Hamburgban halt meg ^). Neje Pilarik Anna, Pilarik István

leánya volt.

A följebb emiitett I. Jánosnak (Boldizsár fiának) volt II. Já-

nos nev fia , a kinek neje Serek Zsuzsanna , Serek Benedek leánya

volt, esettl született I. Mihály, ki 1669-ben a Trencsén megyei

nemesek lajstromában eléfordul.

L Mihálynak Jabloniczky Juliannától két fia : II. M i h á 1 y
és Istváji származott; kik közül Mihály katonai pályára lépvén,

családjának uj fényt szerxe, a emelkedésének alapját veté meg,

S most , mieltt a esalád egyes tagjairól tovább értekeznÓk , lás-

suk a következ leszármazási táblázatot :

Tóbiás
(Barián Bora)

Jónás
Trencsén i lelkész

1647.

(Grigpini Erzae)

111. János
1673.

Zay-ngróczl Ulkész.

7 Hamburgban.
(Pilarik Anna)

Hadik N.

Dániel
modori lelkész -

1622

István

(Borovszky Klára)

M. Teréz Róza Miíiály László István

az. 1727. sz. 1728. sz. 1732. sz. 1734 sz. 1735.

Boldizsár

TótpróuaI lelkész

(neje Veroaa)

I. János
szül. 1585 t 1642.

superiritendens.

II. János
(Serek Zsuzsa)

litván I. Mihály
t 1669.

(Jabloniczky Jalia)

IL Mibály
cs. kir. lapitány
1709. t 1733.

(Hardy Francziska)
I

-"'^
•

Lásd fúíyt. a kvv. lapon.

') Hogy a Hamburgban számkivetésben elkalt Hadik János egykori zay-

iigróczi lelkész Jónásnak Crispini Erzsétöl fia volt , világosan írja Bartholo-
maeides Memória Eorum qui Wittebcrgae studoerunt
pag. 146. Jónásnak atyja Tóbiás volt ; — I. Jánosnak atyja pedig Boldizsár. —
^ családnév hajdan gyakran H o d i c k i u s-nak is Íratott.
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II. Mihály ki az elöhi lapon.

CB. kir. kapitány
1709. t 1733.

(Hardy Franczlska)

1. András
szül. 1710. t 1790.

lovassági táborn.

gróf lett 1763.

(Herczeg LIchnovszky Francziaka)

János
szül. 1755. dec 27.

08. kir. kani. és helyt. tan.

(gr. Breuner Francziska)

Mária- Jozefa
szül. 1750.

d«c. 11.

Ádám
n. 1784.

t 1852.

C8. k. kam.
és kapit.

(gr. Van-
derijiaih

Janka.)

Teréz Francziska
»z. 1786. sz. 1788.

(l.'gróf (Marko-
Labia. viís Ján.)

2. Gröller

alezredes.

Mária
szül. 1790.

(gr. Seldern
József)

Károly
cs. kir. kam.
altábornagy

t 1800.

(gr. Kolowrat
Krakowszky
Mária-Teréz)

IL András
sz. 1764 t 1840.

cs. kir. kam.
lovas táborn.

(b. Rassler

Mária)

Béla
szül. 1822.

C8. kir. kam.
iengerész-kapit.

Gizella
szül. 1825.

(b. Baillou Vilmos)

András-Frigyes
szül. 1789. t 1839.

CB. kir. kam. és kapit
(b. FünfkircJien

Karolina f)

Vilmos
t 1819,

cs. kir. kam. rnagy,
(gr. Festetieh Bora^

Júlia
szül. 1818.

(b. Roden Fer. tábdm )

Gusztáv
szül. 1801. jóul. 23.

cs. kir. kamarás,
volt táborn. 1848.

(Herteiendy Kata)

Leopoldina
szül. 1805.

Karolina
szül 1806.

(gr. Amadé Viktor)

A család — mint e táblázatból látjuk — I. Mihály nál kezdve

egy más fényes ösvényre -— a hadi pályára kezde lépni, nielven foly

tonos&n a legújabb idkig magas fokozatokat ere el. és több tábornokot

mutata fel.

Már I. Mihály Nyitra várának rseregében mint zászlós szol-

gált, és 1680. táján Báb falu mellett (Nyitra várm.) esett el. Ennek

testvére István hasonlóan csatában veszté életét ').

*/ Mint II. Mihálynak cziraeres levélért beadott eredeti folyamod-

ványában olvashatjuk.



té Hadik.

II. Mihály korán elvesztvén <ityját , nagybátyja István
gyámsága alatt volt; az is elesvén

j
miután ifjú korát elérte, ciobb a

Fálffy , azután az Ebergényi ezredbén furir , és mint liistralis irnok

nyolcz évig szolgált, majd a Kollonich végre, a Nádaf?dy ezredben

1701-ben zászlós, 1705-ben hadnagy, 1709-beu pedig kapitány lön *),

és az volt 1 733-ig, midn szélhüdésben meghalt *). E II. M i h á 1 y —
mint az elttem feküdt eredeti okmányból kitnik — hsége s érdemei

jutalmául JII. Károly királytól 1720-ki nov. 6-án czimeres nemes le-

velet nyert. E czimeres levél a következ czimert mutatja : a vért fe-

kete udvarában egy királyi koronán hátulsó lábain oroszlán áll , ketts

farkát háta mögött feikondoritva , szájában egy törökfejet üstökénél

fogva , els jobb lábában pedig kivont kardot tartva. Ugyan ebez ha-

sonló oroszlán emelkedik ki a vért fölötti sisak koronájából is. Foszla-

dék jobbról ezüst kék, balról arany-kék^}.

Emiitett II. Mihály 1 708-ki aug lO-én házasodott, nül vévén

A Luozemburgból származott, és 1699-kinov. 4-éo megnemesit-ett Hardy

Gotfried leányát Hardy Francziskát, kitl egy Gja

I. András I7l0-ben született — mint mondatik — Kszegben.

Atyja a jezsuitákhoz adta tanulni , s András kedvet mutatott , hogy

ezen rendbe álljon , de atyjának tanácsát cs akaratát követvén , szán-

dékát megváltoztatta, s katonává lett a Ghilányi liuszár-ezredben

1730-ban , honnét a gr. Dessewfíy ezredébe ment át. Mária Terézia

királyasszony és férje alatt felejthetlen hadi érdemeket szerze magá-

nak. Két frauczia, egy török és három porosz háborúban több mint 45

éven át szolgált ; és a legmagasb katonai méltóságra, emelkedett. —
1788-ban mint kapitány a török ellen táborozott Vailis Olivér vezérlete

alatt, és már ekkor nagy reményeket gerjesztett maga iVil. A Bolgár-

országba töréskor 120 magyar huszárral az elrsöket visszaverte. Bosz-

nia szélén 400 emberrel Rudnick várát bevette. Grotzkánál 260 em-

berrel nagyszámú törököt vert meg. — 1744-ben egy szállitványnyal

Eiigen fvezérhez küldetvén , annyira megnyerte a fvezér tetszését,

hogy ez tet egy Szileziába induló magyar felkelt seregnél örnagygyá

nevezte. Az els és második porosz hadjáratban a Sziléziában fekv,

és az ellenségtl körülvett Neisz várába 400 embert az ellenségen ke-

resztül bevezetett. A moloviczi ütközet eltti T^npon ugy Leuchtenberg

*) Ugyanott.

*) Mint irja Kövesdy László levelében .,
egyszers/nind megérintve , Logy

m^glufclála eltt S/ázadát Grassalkovioh hadnagynak adl el.

*; Collect Herald. Nro 45 Adami Scuta geutii. IV.
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én Grottkau mellett is a legnagyobb veszélyek közt az ellenségnek el-

szakadását eszközlé. Midn a porosz Frankensteinnál táborozott , Szi-

lézia beiflejéból Boroszlón át 350 huszárral ráütött , és egy egész ezred

porosz huszárt összezavarván , nagy részét elfogá és behozá. Ekkor al-

ezredes lett. — Vitéz seg'!'dkezése által Beleznay ezredes vezénylete

mellett egy egész vasas ezredet két század karabélyossal levert , mibl

sok elesett, több százat és két zászlót elfogott. A második franczia há-

borúban mint ezredes, Biberachnál a Rajnán átkelve, Oppenheimnál az

ellenség táborából egy gyalogsági erS roham után az egész lovasságot

visszaverte, és sokakat elfogott. Nem kevésbé — midn a franozia had-

sereg az ausztriai szerencsés hadi mködések miatt a Rajnán túlra

húzódott , Ferencz császár alatt az utó-csapata oly szerencsés ered-

ményt szült, hogy az ellenségbi sok elesett, sok levágatott. Német-

alföldön Ramillies és Antverpen mellett különös vitézséget tanúsított

;

fleg már mint tábornok 5000 emberével Antverpen és Berg op Zoom
vára ostrománál, és ez utóbbinak nemcsak rségét verte meg, de midn
a várparancsnok ellene kitörést intézett , ebbl 47 tisztet , és 945 köz-

legényt elfogott, és két álgyút elfoglalt. 1756-ban hadvezéri helyettes

rangra emeltetett. Az utolsó porosz hadjáratban (1757-ben) mint al-

tábornagy épen Mária Terézia nevenapján véletlenül Berlinbe tört be^

a várost elfoglalta , az ott volt rséget szétverte , és noha a király

Dessaui Móricz herczeggel ellene sietett, ennek megérkezése eltt,

ügyessége által a városra rótt 310 ezer tallér hadi adót, hét zászlóval

és sok fogolylyal együtt szerencsésen Fels-Lausnitzba vivé. 1 758-ban

Mária Terézia nagykeresztjével tiszteltetett meg , s Daun után volt

második, ki ezen kitüntetést megérdemlette. Ugyanez évben mint lo-

vassági tábornok a Zweibrücki berezeg mellett az egész osztrák sereg

parancsnokságát átvévén , a nevezett berezegnek Meissen , Strehlen,

Torgau , Wittenberg mellett eszélyessége és vitézsége által volt se«

gélyére ; azután reá bizátott a Dippolswaldi positio, és tél idején annak

rsége Prcybergen keresztül az egész altenburgi fejedelemséggel és

bérczeivel , melyeket az ellenségtl vitézül megóv^ott. Majd mint f-

vezér a szászországi hadtest vezérletét vévén át, és a porosz herczeg

Ern alatt álló tábort is a legersb helybl kimozdítva , megveré , Son-

nensteint elfoglalá. Ennyi érdemeiért Futak és Csernovicz ura-

dalmakat nyeré adományban, és 1763 ban Mária Terézia királyasszony

által magyar grófságra emeltetett , és ugyanez évben budai f-

parancsnokká ne'»^eztetett ki 1764 ben mint teljhatalmú biztos és

vezényl tábornok Erdélybe teletett, hol négy évig hivatalát erélyesen
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betöité. 1769-ben mint C8. líir. biztos az illyrlai cougressusra küldetett,

liol ismét tizenegy hónapig szerencsésen mködött. r7?2-ben Lengyel-

ország megosztásakor ö küldetett az ausztriai birodalomhoz csatlandó

résznek átvételére , mely közben szelídsége és mérsékletével annyira

megnyerte a iengyeiek hajlandóságát, hogy azok neki oszlopot emel-

nének. Ugyan ekkor a Lengyelországban fekv hadsereg fvezérévé,

és Galliczia és Lodomeria kormányzójává lett. 1 '774-ben a föhadi ta-

nács elnökévé, és Feidraarschallá, 1776'banBács várraegye fispánjává

neveztetett. 1777-ki april 4-én 11. József császár által római sz. biro-

dalmi grófi rangra emeltetett '}. 1789-ben a török ellen 4üldött had-

sereg vezérlete bízatott reá , de bal lábán sebet kapván , elgyengült,

mi miatt Futakra visszavonult , s a vezérletet Laudonnak engedte át.

Meghalt mart. 12-én 1790-ben, s Futakon temettetett el. Jelszava volt :

„Virtuti nihil inviura/* Nejétl berezeg Lichnovszky Fran-

cziskától következ gyermekei születtek :

L) Mari a-J o z e fa szül. 1 750. dec. 1 1-én.

IL) J á n o 3 gr. cs. kir. kamarás, és m, kir„ helytartósági tanácsos

szül. 1766-ki január 27-én. 1783-ki január 8-án egybekelt ^gr. Breuner

Francziskával (ki 1763-ki dec. 17-én született}, EttÖl gyermekei;

a) Ádám-József cs. kir, kamarás és lovas kapitány

született 1784-ben. Meghalt 1852-ben. Egybekelt 1820-ki sept. 24-éQ

gróf Van der Nath Jankával, (ki r798«ki dec. 22-én született).

Ettl gyermekei: 1) Béla szül. 1822-ben,' cs. kir. kamarás, tengerész-

kapitány , és a tengerészeti fparancsnokságnál admirali segéd. •—

2) Gizella szül. Í,825-ki jan, 22-én. Egybekelt 1842-ki dec 10-én

báró Baillou Vilmos századossal ; — ettl elválván (1850. jan.) , ismét

férjhez ment (1850. jul 3-án) gróf Stadion Rudolfhoz Würzburgba.

b) Teréz szül. 1785-ben. Els férje gróf Labia cs. kir.

kamarás és val. bels titkos tanácsos ; ennek halálával második férje

ns. Gröller cs. Itir. alezredes.

c) F r u n c z i s k a szül. 1788-ban. Neje nemes Markowitz

Jánosnak.

d) Mária szül. 1790. april 1-én. Csillagkeresztes hölgy.

1812-ki május lO-én egybekelt gr. S e 1 d e r n József cs. k. kamarás

és rnagygyal.

Ilí.j Káról y-J ó z s e f (L Andrásnak íia) cs. kir. kamarás és al-

tábornagy volt. Meghalt 18(X). jul. 24-én Marengóiiál nyert sebeiben.

^) Az elttem kitárt eredeti grófi diploma szerint — Lásd életét

FeU-Magyarorfiaági Minerva 1825- ki foly. 395.



Hadik* 13

Egybekelt 1781. Jan. 7-én gr. Kolowrat-Krakowszki Mária-Teréziávíil,

(ki 1756. oct 2S, szül., meghalt 1844.ki dco. '20-án). Ettl gyermekei:

a) Frigyes (András) szül. 178^ben, cs. kir. kamarás, és

lovas kapitány volt. Meghalt 1839-ki jan. 24.én. Nül vette ISlO-ki

sept. 10-én gróf Fünfkirchen Karolina csillagkeresztes hölgyet.

b) Vilmos (Károly) cs. kir. bam. és rnagy, meghalt

18i9-bea özvegye tolnai gr. Festetich Borbála, csillagkeresztes hölgy,

meghalt 1857-ki ootober 18-án. Ettl leánya Júlia szül. 1818-kí april

13án. Egybekelt hirzenaui báró Roden Ferencz cs. kir. kamarás és

tábornokkal.

IV.) András szül. Í764-ki május 12-én. Cs. kir. kamarás, val.

bels titkos tanácsos , és lovassági tábornok , és a 6-ik számú huszár-

ezred tulajdonosa volt. Meghalt 1840-ki június í8-án. Neje gamer-

schwangi báró Raszler Mária csillagkeresztes hölgy született 1783-ki

october 11-én ;
meghalt 1854-ki oct. 7-én Bécsben. Ettl gyermekei

:

a) Gusztáv szül. 1801. június 23-án, cs, kir. kamarás,

szintén a katonai pályán szerepelt. (1835-ben) a 6-ik számú huszár-

ezredben százados volt. lB48-ban forradalmi tábornok, és a sze-

gedi hadtest fparancsnoka volt. Jelszava: „Tettben az élet."

Jelenleg birtokán Arad megyei Szemlak helységben lakik. 1851 -ki

october 14-ke óta neje hertelendi Hertelendy Ignácz cs. kir. valóságos

kamarás leánya Hertelendy

Katalin.

b) Leopoldina

szül. 1805>ben.

c) Karolina
született 1806-ban. Egybekelt

1827-ki sept. 22«én gr. Amadé
Viktorral.

A'csaWd grófi CBÍmere ')

— mint itt a metszvényen is

látlmtjtik,— négyfelé osztott

vért, egy közép-vérttel, mely-

nek fekete udvarában az si

nemesi czimer : a királyi ko-

ronán álló oroszlán szájában törökfejet , els jobb lábában pedig kivont

A« eredeti grófi dir)loma szerint L. különben A d a m i : Smita gentil.

IV. kötetében ifi.



M Hadnagy- Hag^ara

kardot tartva. Az els osztály vörös mezejében két szMö.46 nyúlik fel,

s róla két arany szl-gerezd függ. A második osztály kék mezejében

négyszeglet faragott kövekbl épült fehér vár-torony emelkedik fel,

aliil kapuval. A harmadik osztály kék mezejében pánczélos kar könyö-

köl
, borostyán ágat tartva. A negyedik osztály arany mezejében koro-

nás kétfej fekete sas kiterjesztett szárnyakkal szemlélhet. A vértet

grófi korona födi , s azon négy koronás sisak áll. Az elsn a pánczélos

kar borostyán ággal : a másodikon a kétfej fekete sas ; a harmadikon

a szl-tke ; a negyediken a fehér vártorony látható. Az elsnek és

negyediknek foszladéka ezst-kék, a másodiknak arany-fekete, a hárma*

diknak arany-vörös. A vértet kétfelül (telamonok gyanánt) két arany

oroszlán tartja.

Hadnagry család, (Pálfalvi). Erdélyi székely család. Had-
nagy János Szent-Imrén három jobbágyot kap adományban Bá«

thori Gábortól 1609.ki oct. 14-éri ^).

Pál falvi Hadnagy Mátyás 1611 -ben Mikó Ferenoz ellen

volt '). i

Hadnag^y család. (Dalnoki). Erdélyi háromszéki család. —
Közülök dalnoki Hadnagy Lukács kiszakadt Magyarországba

Krassó megyébe, 1806- ki jan. 3-án a sepsi, kezdi, orbai és miklósvári

széknek Zágonban tartott gylésébl kiadott nemesi bizonyítványát

1806-ki mart. 3-án tartott közgylésen hirdetteté ki Krassó vármegyé-

ben, hol jelenleg ilynev család már nem létez.

Hadon család. Zemplén vármegye czimerleveles családainak

egyike ^).

Hadritlns család. Pozsony vármegyében találjuk a XVII.

században.

Hadritius Gryörgy 1635 ben itélmester *) , 1636-ban s talán

elbb is egyszersmind Pozsony vármegye jegyzje ^) 1s volt.

magjára család, (Magosligethi). Szathmár éa Ugocsa megyei

család. A múlt század közepén emelkedék fel.

Hagara Pál Ugocsa megyének 1743— 1746-tól al- s f-jegyzje,

17oO-ben másod-, 1256-ban pedig els alispánja, 1751. és

1765-ben országgylési követe volt; a hét éves porosz háború alatt

'} Kemény Jos. Notltía Arch. et Capituli Alben«Í8 p. 238.

2) Kállay : Székely nemzet. 250.

3) Szirmay C. Zemplin not. top. 112.

*) 16S5-ki 5. törv ez.

^) Horv.áth Mihálynak 1636-ban kihirdetett Armalisán aláirra.
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mint megyei kormányzó az ujoncz- állítás , készpénz , és gabona aján-

latokra nézve érdemeket szerezvén , 1765-ben kir. tanácsossá nevezte-

tett , és Szathmár megye szélén fekvíi Magosligeth helységre is

királyi adományt nyert , ugy, hogy elnevel a család onnan írhassa ^).

Fia volt

Hagara Pál 1800-ban másod alispán, és 1802-ben országgylési

követ szintén Ugocsa megyében ^).

Hagara Dániel 1757-bea Ugocsa megye rendszerínti es-

küdtje ^}.

Emiitett II. Pál birt Ugocsa megyében Sásváron és Batáron is.

E század elején Hagara László kapitány ^írta egész Magos-
ligeth helységet *).

Hag^en család. 1712-ben IIL Károly király által nemesíttetík

meg Hagen M á t y á s és D á V i d *}.

A család czimere víz-irányosan kétfelé osztott vért A fels ezüst

mezben egy 'kék ruhás , vörös nyakfoszlányos szz áll
,
jobb kezével

egy a földön álló horgonynak nyelét tartv^a. Az alsó kék mezben fara-

gott köveikbl épült, három bástyája ersség látszik. A vért fölötti

sisak koronáján daru áll , egyik felemelt lábával kövecset , csrében

l^dig arany csillagot tartva. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-

vörös ^).

Hag^en család. (Fels-örí). Vas megyében egyike azon ne-

mes családoknak, melyek 1582-ben Rudolf királytól Fels- Or helységre

adományt nyertek (Lásd Zámbó család).

Hag;yiuás»y család. (Szent-giróthi és beregszói f). Ismert

törzse ünghi máskép Hagymássy István a XV. század közepén élt ').

Ennek fia Miklós szörényi bán Miksa császárhoz szítván, 1491-ben

fogadtatott Ulászló király kegyelmébe. 1505-ben jelen volt a rákosi

országgylésen *}.

') Szirmay C. Ugocsa, 55. 61. és Szathmár várm. II. 264.

-) Ugyanott 62. 119. 172.

3) Ugyanott 60.

*) Szirmay Szathmár várm. II. 163.

^) Collect. Herald. Nro 679. - Lehoczky Slemmat. II. 165.

®) Adami Scuta gentil, IV. Burgsíaller id. h. sth

') Regestrum Bursae Cracoviens 12. 27. 35. lapjai werint; Krakóban

1493 ban Hagyraássy Illés, 1511 -ben Hagymássy János, 1521-ben Hagy*
mássy Bálás tanúit. Emiitett János val^^ziimleg az^ ki a táblázaton is

látható , és Miklósnak íia volt.

*) Jászay r Magyar nemzet napjni a mohácsi vész után. 157.
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A család leszármazási kimutatása következ •

JstvÁn
(Ünghi Hagymási)

Miklós
azrényi bán

1505.

(Tárczay Lucza)

hÁSíh)
1640.

Lestár
—-yt— ....

János
Budai rárnagjr-

(Lévai Dóra)

Kata
(l. Varkooli Miklós.
' 2. Bocskai István

fejedelem)

Péter

Anna
(Sárkány Jánoa)

Gábor
1604.

(1. Mathényi Bora.
2. Pemeszy Kata)

Kristóf
1557- 1577.

Huszíi kapit.

tábornok.
(Sanyiki
Krisztina)

1-tól Zsuzsa
(1. Falussy István.

2. Oairáky László)

2.tól Orsolya Miklós
( Viczay Sándor) f

János

Miklós

t

István
sz,-gróti kapit.

(Kisfaludy Bora

,

ki utóbb
Török Imre neje)

Margit
(Palásthy Petemé)

Miklósnak Tárczaj Luczától — mint látjuk — három fia volt

:

l. L á s

z

I ó, ki nemzé Les tárt. — Lestárnak leánya Katalin elbb

Varkocs Miklósnak neje , kinek halála után nejévé l^^n Booskay István

erdélyi fejedelemnek. Meghalt 1604-ben *).

Miklósnak másik fia János budai várnagy volt •'). Nejétl Lévai

Dorottyától fia Péter, ki nemzé Annát Sárkány Jánosnét és Q á-

bort. —Gábornak két neje volt. Az els (1604-ben) Majthényi

Borbála, krtl született leánya Zsuzsanna elbb (1627-ben) Falussy

Istvánné , utóbb Cziráky Lászlóné. — Második neje Perneszy Katalin

volt ; ettl születtek : leánya Orsolya , Viczay Sándorné , <í8 M i k 1 ó s

,

ki magnóikul halt el.

Miklósnak harmadik fia I. Kristóf legnagyobb szerepet vitt a

családban. Neje Tarczay Lucza után Sáros megyében Makovicza várá-

hoz is örökségi joga volt , de ettl Szeredy György hatalmaskodása

*) Geneal. autkent. tom. II.

2) Szirraay C. Zemplin not. hist, p. 131. Wolph. Bethlen. VI. 135. 238.

*) Lehoozky Steniraat. II. 165.
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álul elüttetett , s e miatt aikeretlenüi perlekedett. Mint katona Sza-

polyay pártján állván, elbb Huszt kapitánya *) (1557— 1564.) , utóbb

Erdélyben János Zsigmond hadainak fkapitánya (1566-ban) volt.

1 560-ban Csáky Mihály kanczellárral 6 küidetetí Bécsbe követségbe

l. Ferdinánd királyhoz béke-alkudozásra , de sikeretlenül jártak. £z
évben kapta Arad megyében János Zsigmondtól adományban Csúcs-

falut*). Birtokai azonban nagyrészt Erdélyben feküdtek , hol 50 hely-

séget birt *). János Zsigmond halála után egy ideig Békési (vagy job-

ban Békés) Gáspárral tartott , utóbb Báthorihoz csatlakozott ; a szé-

kelyek pedig öt ohajták fejedelemnek , de nincs nyoma , hogy ezt haj-

hászta volna. Még 1577-ben ö vezérlé az erdélyi hadakat Váradra;

valószínleg nemsokára meghalt. Nejétl Sanyiki Krisztinától *) három

gyermekét ismerjük: Jánost, Istvánt és Margitot.
János (I. Kristófnak fia) Nádasdy Pálnak és Thurzónak ud-

varnoka, 1632-ben Sz.-Péternél a török foglyokat kiszabaditá. Vitézül

harczolt Kapornaknál is. Elesett Kanizsánál. Hadi vitézségeért arany

lánczczal jutalmaztatott. Birt Huszton , Déván , Kváron , Telegden,

Kerekiben, Lúgoson, Karánsebesen ^). Fia Miklós Kvárnál lováról

leesvén, családja fí-ágát megszakasztá ®).

István, ki 1614-ben Szathmár megyében Ecseden Báthori

Gábor végrendelete folytán egy telket kapott ') , sz.-gróthi kapitány-

nak iratik *). Neje Kisfaludy Borbála volt , ki utóbb Török Imréhez

menvén férjhez, ettól leánya Katalin Szegedy Pálnak ln nejévé.

Ezeken kivül — ámbár a családfán nem állanak — még több

tagja is volt a Hagymássy családnak , kikrl a történelem emlékezik.

Ilyenek a következk :

Hagymássy Kelemen, ki — ugy látszik — I. Kristófnak test-

vére lehetett. Kelemen szintén Erdélyben szerepelt , és a maros-vásár-

Forgách: Comraeni 332.339. - Kemény: Not. Capituli Albeasis-lL

pag. 91.

*') Fábián : Arad vármegye 7.

•) Lehoczky : Stemmatogr. II. p. 165.

*) Geneal. autk tora. II. és Bedactiones efc Tabelláé geneal. Nemz. Muz,
foL 213. sz. kézirat. — Ellenben Lehoczky id. helyen nejéül Staniszlófi Báthori

Erzsébetet írja

*) Ha való
,
mint Lehoczky Stemraat. II. p. 166. irja.

•) Ugyanott.
*) Szirmay Szathmár várm. lí. 70.

*) I^ehoczky Steramat II. 186.
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helyi országgylés Petrovits Péterhez 6t küldé követségbe , hogy azt

és Izabellát az országba visszahívják ^).

Hagymássy Kristóf 1605-ben Bocskai részére állván , eonek

serege egy részét vezérlé Sopron városa ellen , de sikeretlenül. 1620-

ban Kszegh vára kapitánya volt , midn Batthyány Ferencz a várat

véletlenül megtámadván j elfoglalta , s Hagymássy Kristófot fogva

Pozsonyba küldötte ^).

A család elnevét adó helység Beregszó Temes vármegyében,

Sz.-Giróth pedig (most Szent-Grót) Zala megyében fekszik.

A család czimere ; a vért udvarában nyillal nyakán átltt hattyú.

A vért fölötti sisak koronáján ugyan oly hattyú áll , s a háttérben há-

rom zászló leng.

Hagyinásy család. 2^mplén vármegye armalista családaí-

nak egyike ^).

Hainrikffi család. Heinrich Ádám és fiai vezeték-

nevüknek H a i n r i k f f i-ra változtatása mellett I. Ferencz király által

1 800 ban czimeres nemességre emeltettek.

Czimerük négyfelé osztott vért. Az els osztály kék mezejében

hármas zöld halmon ketts farkú koronás oroszlán áll , fölötte jobbról

arany nap, és ezüst félhold ragyog. A második osztály vörös mezejében

balról jobbra rézsútosan három ezüst folyam hullámzik le. A harmadik

osztály arany mezejében fekete egyfej sas kiterjesztett szárnyakkal

szemlélhet. A negyedik osztály kék mezejében zöld téren fészkén ül,

s három fiát melle vérével tápláló ezüst pellikán látható. A vért fölötti

sisak koronáján a leirt egyfejü fekete sas áll. Foszladék jobbról arany-

kék, balról ezüst-vörös *),

Hajdú család. (M.-Baksai). Erdélyben K<)zép-Szolnok me-

gyei család, azon megyei M.-Baksáról irja elnevét is. Kiterjedt Torda

vármegyébe is, hol Hajdú Ábel 1814-ben szolgabiró volt.

Uajdu család. (Sz.- Udvarhelyi). Mint eloeve mutatja, szé-

kely család. Közülök

János 1815-ben Udvarhelyszék tiszti ügyésze.

Károly ugyanott 1847-ben iktató (Protokollista).

Vannak szovátai Hajdúk is, kik közül M ó z s e s 1847-ben

Maros-szék házi számvevje

^) Wolph. Bethlen tom. I. p. 565.

») Kazy História R. H. tora. I. 188. Petli Gergely 166. 171. 176. 190. J.92.

•) SKÍrmay Cott. Zemplin. not. top. 112.

*) Adami Scuta gentil. tora, IV.
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Haji család. A Haji család birtokos volt Doboka megyében

1702.ben Nagy-Sajón 0-

Hajnal család. Komárom vármegyében leljük még a múlt

század végén is.

1695-ben Hajniul Márton Komárom vármegyei esküdt

1728-ban Hajnal Ádám megveszi Füsy János és Márton an-

drásházi pusztabeli birtokát itélmester eltt ^).

1780. és 17dO-ben Komárom Tarosában több udvartelki nemes

közt & Hajnal család is perbe idéztetik ^).

Hajnal nev család Békés megyében is 1720-ban a kétségtelen

nemesek sorában álL Jelenleg Hajnal Ábel békési reform, lelkész.

Hajnik család. Hajnik Pál született Váczon 1774-ki febr.

20-án. Iskoláit bevégezvén , ügyvédi s jogtudori vizsgálatot tett , és

1800-ban a pozsonyi Akadémiában jogtanár lett. 1808-ban nemesi
rangra emeltetett , s ugyanez évben Pestre a kir. egyetemhez sta-

tistika és bányászati jogtanárává ln. Nyomtatásban megjelent jeles

munkája : „História juris Hungarici a tempore S. Stephani ad gl. regn.

Pranciscum I. eto. Budae 1807." — Meghalt 1809.ki dec. l2-én *). —
figyik fia Károly a „Magyar Sajtó^^ politikai hirlap jelenlegi

szerkesztje, egykor országgylési jeles gyors-iró Pozsonyban született

laoe-ki dec. 10-én <*).

Pala forradalombani részvéte miatt több ideig külföldön tar-

tózkodva, kegyelemmel hazatért.

A család egyik tagja berezeg Esterházy uradalmi f-ügyésze

Tolt.

Czimerük négyfelé osztott vért, melynek alyjáról gúla alakban a

vért közepéig egy ötödik osztály ékezdik be , és ketts keresztet mu-

tat. Az els és negyedik osztály udvarában hármas zöld hegyen bagoly

ül. A második és harmadik osztályban gyrkbe tekerdz kigyó lát-

szik. A vért fölötti sisak koronáján két kiterjesztett sas-szárny közölt

azintén bagoly ül. A vértet szokásos foszladék hullámozza körül.

Hajnóczy család. Szerem vármegyei család. Közülök Ha)-

BÓczy József elbb Szerem vármegye alispánja (1789.), utóbb kir.

*) Hodor Doboka várm. 95.

•) Fényes Komárom várm. 113*

•} Ugyanott 89.

*) Vállas : Nemz. Encyclop. 689.

^> Danielik : Magyar Irök II. 101.



kaniftmi titoknok ^ s Martinovics Ignácz egyik meghittje . s At fissze-

eskUvííS al-jgazgaíója. Halálra Ítéltetvén, lefejeztetett Budán 1795-ben.

HttJiMli esMllád. (Patai és györgyfahrí). Erdély kihatt csa-

ládainak egyike V).

l&mlÁtr&y esaSád. (Halácsi) Trencsén megyei eredet nemes

család , mely oklevelei szerint már a XV. században birtokos volt B o-

hrovnik és Halacs helységben *).

Halácsy Gáspár részére II. Ulászló király 1 493-ban adott

ki iktató parancsot Bobrovnikra nézve. í 507-ben kelt a Halacsfóü ado-

löÁny-levél 5 mely 151 9-ben 11. Lajos, 1527-ben é^ 1530-ban János
király, késÓbb L Ferdinánd király által is megersíttetett.

Eí idben élt — és tigy látszik Gáspárnak fia volt — Halácsy

F er e n c X ^ kinek Spáezay Margittól gyermekei : J á no s , R á fa e )

,

Pál, Katalin, és Anna valának •"*).

A paládnál rzött ekmányokon kivül még több adatok szólnak a

csíilád viszonyairól a káptalanok , névszerint az esztergami káptalan

levéltárában. így

1578-ban Klobusiczky Anna Barátby Jánosné egész Deities óu-

riáját öröki^en eladja Trencsén megyei Adamóczon Halácáy R áfáéi-

nak 300 arany forintért *).

1580-ban Halácsy János Hanczlikfalván (Trencsén várm.) két

fiemesiOuriára adományt vesz néhai Perid(?) Mihály magszakadtán *).

1585-ben Halácsy Pál és Latkóczy László néhai Halácsy Já-

noan^ gyermekeit : Rafaelt, Ádámot , Annát és Katát a spáezar, fels-

és alsó-korompai (Pozsony várm.) birtokokból kiadott részükrl nyug-

tatják ^.

1690-ben Halácsy Rafael (néhai H, Jánosnak fia) Spáczái,

llsó- és fela-kororopai birtokrészeit Ramocsaházy Györgygycl Közép-

Szolnok megyei Szánok, Gsalyános, Üj-Németh, Mihályfalva tórtokai"-

ért elcáerélí, s annak örökösen átírja ').

*) Sóvári: Erdély aev. caaládai 270. 1.

*) Kkih. Károly uf szíves közlése szerint.

') Literae obiigationales nob. Franciscl Halácsy , fiUorum Joanais , Ba*

pkaelia , et Panli , ac filiorum Catharinae et Annae , supra Bobrovnik pro 400 fi.

auri huüg. Nitriae 1522. — Rátik Károly ur kivonata szerint.

*) Esztergami káptalan. Libro 6. fol. 608. anni 1578.

*) Ugyanott Caj»a 4. fasc. 4. Nro 16.

«) Ugyanott Libro 7. fol. 258.

"*) Ugyanott Tjibro 8. fol. 247.



Í600-bftn Halácsy Adámés Anna Fels^-Kortimpán négy job-

bágy- és két zsellér-telket Rarátby Istváoaak 167 forintért elEálogoai>

tának 0-

]609-beo H. Ádám Spáczán ie egy jobbágytelket 140 forintban

Pogány Ferenczuek zálogit el *).

1612-ben Halácsy Pá 1 és A d á m Spáczáo egy elpu32tuH Curiát

Bende Miklósnak 200 forintban 25 évre zálogitnak el ^).

1612-ben Halácsy Ádám, és H. Kata Szluha Máténé egy

részrl, más részrl Latkóczy Mihály és Anna Németby Györgjné

fels-korompai két, és Spáczai egy jobbágytelek iránt egyességre

lépnek *).

16Í4<ben a Halácsy család mindkét ágm Bobrovüik helységbe

beiktattatik ^). E birtokra nézve 1625-ben IL Rafael cs Kata is-

mét egyességet kötnek; valamint 1626-ban Halácsy Ferencz és

Latkóczy Mihály Spácza, Alsó- és Fels-Korom pa iránt lépnek egyez-

ményre *).

1626-ban H Ferencz Bobrovnikon kertjét liárom hóid szántó-

földdel együtt Rajmann Pálnak 300 forintért 35 évre beírja ').

1628-ban H. Ferencz Spáczán fekv némely szántóföldeinek

kiváltására engedélyt ad nagyságos Koháry Péternek *).

Ugyancsak 1628-ban Halácsy Ádám és Bobrovnik Ferencz egv

részrl , más részrl Latkóczy Mihály Bobrovnik , ííalács és Dvorecz

(Trencsén várra.) helységbeli birtokokbani örökösödés ir^t a királyi

tábla eltt inditott perben barátságosan kiegyeznek ^).

1633-ban Halácsy Katalin és férje Sztuha Máté Spáczán há-

rom jobbágyot Egry Katalinnak 500 forintban beirnak •®).

1634-ben Halácsy Ferencz Halácso|i két zsellértelket és egy

kertet 200 foh'ntban Kürtby Jánosnak zálogit el **;.

164í-ben Halácsy Rafael Nozdrokóczon (Trencsén vm.) örökös

>) fJgyanott Libro 10. foK 580.

«) Ugyanott libro 11. foL 16^.

*) Ugyaaoti Libro II. foL 424
^) Esziergami káptalan. Libro 11.

*) Ugyanott C*psa 38. fa«c. 3. Nro 12.

•) ugyanott Libro 13. fol. 331.

^) Ugyanott Capsa iJ3. faao. 7. Nro 1.

») Ugyanott Libro 13. fol 453

•3 Ugyanott Cap«a 32. f»j»c 10. Nro 26.

»«) Esztergálni káptaian. Libro 14, foL .337.

") Ugyanott Libro U. fol. 381.



ZZ Halapa ~ Ilalaay.

Curíáj&t Hodossy Ferenoznek és nejének Poturnay Dorottyának 200

aranyban és 567 imperialis tallérban 20 évre zálogba adja *). — 1650-

ben pedig ismét H. Rafael Nozdrokóczon nemesi Cui^áját minden

tartozékaival nagyságos Hlyésházy Gábornak és nejének Széehy Évá-

nak 1200 magyar forintért 15 évre zálogitja el *).

Az eddig eladottakból következ leszármazás tnik ki

:

HaUosv FerenoK
1521.

(Spáczay Margit)
t

-"
I

Jáaoa Rafael Pái Kata Anna

r
Anna Eaia Eáfael Ádám

(Szluha Máté)

1672-ben Halácsy Jusztina Gyürky András neje, fíok Gáspár

volt «>

1549-ben uj királyi adomány mellett Halácsy Mihály, Mik-
lós, Oszvald és Benedek Halácsi helységbe, nemkülönben

János, Rafael, Miklós, Ferencz Helven helységbe (Tren-

tssén várm.) a nyitrai káptalan által beiktattatott, Vesznyers/.ky elleut-

mondása mellett ^}.

1 760 ban élt Halácsy I g n á c z.

1787-ben H. Ferencz a kincstári harminczadnál hivatalnok.

1820-ban Halácsy László kir, személynöki itélömester volt stb.

Halapa család. (Bohuniczi). Bohuniczi Halapa Mátyás
Nyitra megyei Appony , Pruszka és Tuhinán 1470 ben birtokosnak

iratik ^).

Halasy család. (Déyaványai). A Halasy család , mely elö-

nevét Küls-Szolnok megyei Déva-Ványa mezvárosról irja , hol Ha-

lasy Ferencz, idsb és ifjabb Halasy József stb. birtokosok , ki-

terjedt Heves, Komárom, Pt^^t, Szabolcs és Zala vármegyékbe.

Czimerük — mint alább látható — jobbról balra rézsútosan vo-

nuló ezüst csikolat által kétfelé osztott vért; a fels osztály kék mez-
ben egy lép oroszlánt mutat , els felemelt jobb lábában egy nyilat

') Esztergám! káptalan. Capea 65. fasc S. Nro 20.

*) Ugyanott Capsa 35. fanc. 1. Nro 13.

•) Szent Benedeki Convent. Profcnc. Q. pag. 300.

*) Az eredeti a Benc^^ik család levéltárában 1. köt 4. szám.

*) L«hoozk7 Stemmat. U. pag. 166.



Halasy; ta

Urtva
; ftz alsó osztály üres vörös mezöböl áll A vért fölötti sisak ko-

ronájából kinynló oroszlán els jobb lábában szintén nyilat tart. Posz-

ladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.

A család leszármazásá-

ról adataira nem lévén , csak

néhány tagját nevezhetjük

meg. Halasy Mártonnak
Tallián Annától gyermekei

:

Márton, Szidónia és

Anna anyai jogon a szolnok-

abonyi uradalomban lettek

birtokosok.

Komárom megyében Ha-

lasy család bir Csuzon ').

Zala megyében birtokos

Becsehelyen.

Halasy Károly 1815-

ben Heves vármegye els alispánja; utóbb királyi tanácsos. (1837.)

Halasy Kázmér Heves vármegye fszolgabirája 1845-ben.

Halasy Perencz a debreczeni kerületi tábla jegyzje , 1815—
1820-ban ülnöke; utóbb királyi tanácsossá neveztetett 1841-ben.

Halasy Lajos 1846-ban fhadnagy a 39. számú cs. kir. gyalog

ezredben.

Halasy CMlad. (Fekete). F e k e t e H a l a s y P é t e r 1617-

ben n. Mátyás királytól nyert czimeres nemes levélben emeltetett ne-

mesi rangra.

Gzimere , melyet ekkor kapott , fenálló hadi vért , melynek kék

udvarában zöld téren ketts farkú , természetes szinü oroszlán áll

hátulsó lábain , els jobb lábában egy vörös zászlót loboghatva , melyen

három ezüst liliom látszik. A vért fölötti sisak koronájából a leírthoz

hasonló oroszlán emelkedik ki, els jobb lábában ezüst buzogányí tartva.

Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös ^).

Halasy Fekete Péter hajdú kapitány volt, és már 1606-ban

Bocskaitól is nemes levelet nyert. (^Lásd Fekete család e munka Ili. köt.

146. lap.)

*) Halasy Márton az 1807-H oraxággyulésen választmányi tag. 1807-ki

28. törv. C2.

*) Adaroi Scuta g^nüL tom. IV.



84 Hálásai.

Halász család. (Babusl). Erdély családa, melylxM babusi

Halász Gedeon 1815-ben az erdítési osztálynál els fhadnagy

volt.

Halasz Cftalád, (Dabasi). Pest megyei Dabas helységrl

írja nevét , s ott valamint

Gyónón (melynek Vi részét

bírják) stb. jelenleg is bir-

tokos.

Czimere : a vért kék ud-

varában zöld téren fészkén

ül , s fiait melle vérével táp-

láló pellikán. A vért fölötti

sisak koronáján daru ál], egyik

felemelt lábában golyót , cs-

rében pedig halat tartva. —
Foszladék jobbról ar&ny-kék,

balról ezüst-vörös.

A család a XVII. szá-

zad végétl fleg hadi pályán

s^erze érdemeket. — A jelenlegi nemzedék leágazását nem ismerve . a

jelen század elejéig a családfa igy terjedt le:

Ferenoz
1670.

I. Péter
ezredes

kunok kapit.

szül. 167a 1 1741.

Zsig^mond
kapitány.

t 1792.

II. Péter
kapitány.

m. Péter
lov. kapit.

1796.

Ábrahám
fhadnagy

1796.

N.

László

A törzsnek fiai. Péter 1676-kijun. 23-án született. 1703-ban

elfogatván a Rákóczyaktól, ott vállalt szolgálatot, és Rákóczy testör-

ségénél kapitány lett. 1711- ben a szathmári békét aláirta, s a császár

hségére állott. I7l6-ban a török ellen harczolt. 1735-ben a Pero-

féle lázadáskor egyike volt azoknak, kik sereget gyjtve, a zavargókat

szétverték. Ez érdemeiért a fölségtl arany nyaklánezczal jutalmazta-



Hatásisy. ^

tott meg. Majd a porosz háborúban (1741-ben) mint ezredes, cs a

kunok kapitánya különbözteté meg nuagát. Meghalt Tesc^ínbeti (Szi-

léziában) 1741-ki június 7-én , s ott az evang, egyházban temettetett

el*). Fiai: Zsigmond, lí. Péter stb,

Zsigmond 1 743 han már kapitány volt , utóbb porosz szolgá-

latba állott, és ott ezredes volt. Meghalt 1792-ki dec. 15-én Gyónón.

II. Péter mint kapitány nyugalomba lépett. Fiai : fíí. Péter
1796-ban lovas kapitány, Ábrahám pedig ugyanakkor fhadnagy

volt.

Ugyan e családból volt Halász Mihály, a török háborúban fó»

kapitány ; fia J á n o s a toskanai berezeg Ijeopold ezredben fkapitány,

1778-ban az osztrák-porosz háborúban végig részt vett.

Halász Imre Pest megyei táblabíró, a debreczeni reform. Col-

legiumban nemes ifjak részére ^)00 rén. forint alapítványt tett.

Halász Mihálynak leánya Klára 1796-ban Mindszenty Sá-

muel hitvese.

A jelenleg élÖk közül Gyónón birtokos Halász Boldizsár,
1848-ban Pest megyei képvisel volt.

Acsalád egyik ága névszerint Miklós s örökösei birtokos Krassó

megyében is, hol Bárra helységet bírják. Nevezett Halász M i k 1 ó s és

testvérei Pest vármegyétl l832-ki mart. 24-én vettek ki nemesi bizo-

nyítványt , mely Krassó megyében azon évi april Ö-ki közgylésen ki-

hirdettetett.

Emiitett Halász Miklós Pest megyénél szolgabírói hivatalt

viselt ; utóbb táblabiró , és a Dunamelléki reform, egyház-kerület ül-

nöke, meghalt Gyónoh 1841 -ki január 3-án, kora 62. évében. Hét él
gyermeke maradt Leányai Halász Jen , Lisznyay Kálmán, és Erdélyi

József nejei lnek.

Ugyan 1841-ben július 11-én halt meg Halász Kálmán, Pest

megye volt táblabírája, kora 31. évében hosszas sorvadásban Pesten.

Eltemettetett AIsó-Dabason.

Halász család Zemplén megye nemesei sorában is található ^).

Ilal4«zy család. Gömör vármegye nemes csodádai sorában

áll«).

Halászy István Vásárhelyi Mihálylyal 1654-ben Komárom me-

gyében az egész alsó-gelléri nemes udvar birtokaikba királyi adomány

*) L'Advooat Lexicon. Ford. MindszQnty Sámael. IV. darah- 133. lap,

') Sxinsay C Zemplin not. top. 112.

'} Bartholomaeide« C. Gömör 144.



;eO Haller,

es parancsolat folytán beiktattatik '). Talán ez István az, ki 1660-

ban Várad védelmében vett részt *).

Haller család. (Hallerköi, gróf). Régi család, mely a XV.

század végén Norimbergából származott hazánkba, és magát boníl

tetteivel egészen honfíusitá. Különben kün már a XII í. században mint

nemesek vesznek részt a tornákon. 1195-ben Nürnberg mellett tartott

tornán Haller Frigyes mint kapitány tnt fel , és ugyanott Haller

Hildebrand és György is jelen voltak ^). Haller Vilmos kapi-

tány pedig azon 400 vasas nemes lovagot vezérlé , kik VI. Henriket

Nürnbergbl Donauwerthig kísérek.

Nevezett Vilmosnak utódai voltak; ülrik (1272.), ismét

ülrik (1326), Jakab (1355.), Péter (1425.), és György,
kinek részére Zsigmond király egy Ítéletet megersit *); ismét Péter
(1498.) : és e Péternek fia volt azon Haller Ru pe r t , ki legels lép-

vén magyar földre, Budán telepedett meg.

Rupertnak , ki 1500-ban halt meg, négy fia volt. Ezek egyike

R á z m á n (Erasmus) elvevén Dubraviczky Borbálát , Hány Mátyás *)

várkapitány özvegyét 1543. eltt *'). Zólyom megyében tartá lakhelyét,

azonban nevezett nejétl csak egyetlen leánya Orsolya maradván,

ki Benkovics Istvánhoz ment nül , — fí-ágon családját nem terjeszté,

Erasmus testvére Péter Budán született 1500-ban, mely évben

atyja meghalt. A mohácsi vész mint I. Ferdinánd hive s hadi biztosa

Erdélybe megy , és ott Szebenben letelepedik. Els neje Schirmer kg*

nes meghalván , kitol egyetlen fia II. P é t e r maradt ,• — 1543. elÖtt

elveszi gyerömonostori Kemény Katalint, s ez által magának a magyar

családokkal összeköttetést szerez. így lesz 1543-ban szebeni polgár-

mester. Szerencséjét fleg azon idközben alapitá meg, midn János

király Özvegye Izabella Erdélybl kivonult. 1551-ben orsz. tanácsos ós

Fejér megyei fispán. 1552-ben szászok gróQa és kincstárnok ln ').

') Fényes E. Komárom vám) lOl.

'i Szalárdy Siralmas Krónika 540. iap.

3) Rirner^s TurnierbucL Ifi^O. S. 175. 178. 188. 190.

*) Fejér: Cod. Dipl. tcm. X. vol. VII p. 346 Sigismundtw Rex Gkorgio

(vei Gregorio) Comiti Haller sententiam pro aorore ipsiue Clara latam confirmat.

Norirabergrae február. 28. 1431.

*) Horvát latváB : Verbötzi István Emlékezete. II. 298. 299.

•) Sz Benedeki Convent. Fwc 41. Nro 29 „Barbara filia Nicolai Dubra-

viezky Erasmi Haller de Hallerstein eonsors iahibet Mariam Regi-

nam ab occupatione Jurium quorumlibcf Joanns Dubraviczky Anno 1543.

^) Kemény Joa. Notítia ArcMviet Caplí Albeuais 11 269. 270. Miut kincs-

tárnok jeleütést tesz a só- é ^ bánya-iigybeK 155i. deo. 16. — Catalog. Mss. Musaei

BUoh. regnicol. I. 739.
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£z évben építette az 6 róla úgynevezett Haller bástyát Szebenben.

1553-bau Fejóregyházat, Longodárt, Zoltán, Balás-Telkét, s a Geréb
család kihalásán a vízaknai Gerébbázat és vele Vízakna királybíró-

ságát. — Es oly eszélyesen intézé dolgait, bogy midn 1556-ban Iza-

bella ismét átvevé a kormányt , Haller Péter orsz. tanácsosi czímével

jószágait is megtarthatá *). 1558-ban 6 vette meg Szeben városának

Feketevizt és Váralját. 1562-ben midón a pártos székelyek követeket

küldenék Szebenbe , bogy melléjök álljanak , ezeket elfogatá , és a szé-

kelyek lecsillapításáról visszatér Szapolyay Zsigmond Jánosnak Sze-

ben város kulcsait elébe küldötte , és a várost a pártütés minden gya-

núja alól kimentette. Meghalt 1570-ben. (Mások szerint 1569 ben). —
Els nejétl egy fia, a másodiktól négy maradt.

És most — mieltt az egyes tagokról történelmi jegyzeteinket

folytatnék, — lási^uk Ruperitól kezdve a családfát napjainkig

:

I. t á b 1 a.

Rnpert
fiöoa.
-A...

£raaniU8
1543-1550.

(Bubraviozky Borbála)
I" " A-

'
I "

I

Orsolya
(Bttiikovics István)

Péter
szül. 1500. 1 167a
(t Sdiirroer A^<».

2. Kemény Kata)

l-t6l II. Péter

1 1666
(Budai Margit)

tl506.

2 iái Gábor
t 1608.

(t. Bornemisza 1.

2. Bocskai Ilona)

Mihály
(Perneszi Bora)

Kerestély

tl560.
I. János
1 1575.

I. István
kiikdUói fÓisp.

orsx. tábom.

f 1667.

(1. Eendy Judit
2. Barkóczy Anna)

Anna
(palocsai

Horváth)

Zsigmond
(Keiidy Kriszi)

Miklós t

Fofyt. n. táblán.

III. Péter
(Lónyay Ilona)

IV. Péter

(1. Tamócay Sára.
2. Pécsi Erzse)

I

— ^ '

' I

V. Péter 4*

(Bethlen Judit)

I. György
szathmári kapit.

országos fókapii

f 1638.
(Nyáry Bora)

Fchft, IV. táblán.

*) KAváH szerint 1666. nuurt. 18. d4-ik artao.
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lí. tábla,

fái t i6a5.

kükülIAi föisp.

(1. Betiilen Bora.

2. Barköczy Judit.

3. Torma Kata)
« -^ —

í

9 gyermek
t

I. István ií az I. táblán.

kokiiUoi BSíb^áxí
,

orsz. táborn.

f 1657.

(1, Kendy Judit.

2. Harkóczy Anna)

Judit
(Dániel Mihály)

il. Gíbor
zarandi fóis|i^n

1663
Diarium \v6>

11. Jánoj>

lordai fóisp.

iró T 1696.

(Korni« Kata)

Mária
(Károlyi Mihály)

11. István

grróf 1 1710
orsx. elnök.

(1. Kentélly Mária.
2. ToniMi Bora)

József
1691-bett

mcgiövetett.

Krisztina

(Petky Jánoé)

III. Gábor
iáblai ü)nbk

f 1723.

(Xárolyi Klára)

r~— ^
1

Folyt. Ili. táblán.

(3

111 Jánoa Bora Kata
kormányzó (Bornemisza (gr. Oáky
1 175fi. Jáiioí) Zaigmond)

Daiii^l Ziöfta)

4 leán/.

Rákhel László
apácza. 1 1719.

(grdf
BetMea
Küta)

I
^

.

II. Pál

t 1794.

(Haller Zsófia)

Zsigpmond
kir. tábl. ülnök.

tl8ö3.
(Toldalaghy
Krisztina)

Ferenez József
(Kis Anna)

János
co. kir. kamarásL

tlS39.
(1. Bethlen Jozefin.

2. Kleischt Zsófia)

Karolina

t 1849.

(gr. Vay Miklós)

Ksrotina
(Macskásy Iiajos)

Klára
(Földváry Józsefi
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ifi. tábla.

III Gábor ki a //. táhlán.

tábl&i ülridk

t 1728.

CKknÁji KUra)

III. Uivkn
tl7ö6.

(1. Forgách
Anna.

2. Komis Zsuzsa)

Antal

t 1791.

(gr. Andrátf 1)

Antal

t

li. László
T^lemaoh fordít.

(gr. Forgách

ii I < /Wi«*.<< I

V. Gábor
kincstárnok

t 1819.

(Bornemisza
Klára)

IV. Gábor
tábornok

(GrassaikoTteh
Anna)

Sándor •)

(Szent-lványi
Francziska)

József
(gr. Koháry
M-Tcréz^

József
(gr. Csáky

Anna)

Klára
{Sitáray
Mibály)

Ltánló
fispán.

t 1837.

(gr. Gyulay
Anna)

Anna
sztiL 18Í6.

{1, gr. Kálnoky
György.

2. b. Sz.-Kereazti

Zsigmo2td)

Gábor
t 1832.

(gr. Bethlen
Aatonia^

,?i^F^
francziska

tzu. 18ÍS. 1 1843.

(Biiinth Bora> (b. j:dsikfi

ILajos)

4i«Lbríela

(Weis>.

Tivadar)

L«opoldina
szHL 1852.

Fanny
szili. 1856

Imre
(b. Palocsay

Luiza)

Eleonóra

Anna
(gróf

Szirmay)

Ignácz Lajos
wfil. 1794* szül. 1791. f 1847*

Ktíküllöi ü&uipáii. (b. Bornemisza
Anna*Máría.

I ».í9tf%j^.J

Ferencx
szül. 1796.

altábornagy.
Kormányzói segéd

Budán.

Lajos
szül. 1822.

(gr. Kálnoky Júlia)

ICatalin

sziü» 1855. jan. 1.

Teréz
Mül. 1825.

(b. AjK>r György)
f

Kóza

) Ezeknek testvéreik még : J u l i a (Szapárj Petemé) ; C i c i l i a

(Toroczkay I$tvánué>.
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IV. tábU.

I. György hi at l táblán.

szatlimári kapit.

orsz. fókapit.

t 1683.

(Nyáry Bora)

Ilona

(Lónyay Zsigmond)
I. Sámuel

Diósgyri kapit.

f 1643..

(Károlyi Éva)

IL Sámuel
1699. osztály.

II. György
1 1711.

Szolnoki fispán.

Cl. Bánify Anna.
2. Bethlen £va)

r"-"
IIL Sámuel
tl742.

(Barkóczy Júlia)

III. György-Jánoe
tanácsos.

(Komis Anna)

Zsifmond
cs. kir. kam.
táblai ülnök

1794.

Imre Sámuel
tábornok.

Jozefa Erzse
(gr. Berény (gr. Hunyady

Tamás) János)

Antónia
(Révay Károly)

»««Aai«

Ferencz
(Korda 2^zsa)
I
—-—^ í

Antal

t 1796.

Bora Éva Bcra György
(Huszár (Gyulaffy (Haller 1787.

József) László) József) (gr. Osáky Bora)

János
(Nemes Zsuzsa)

t
^

1

Bora
(gr. Esterházy

Dániel)

Jiüxanna

Pál

tl766.
(Perényi
Krisztina)

t
'
'^

,

Péter
(b. Orczy
Anna)

Fúlift. a köp, lapon.

Ferencz István
Fejér v. föisp.

t 1839.

(gr. Korni;: Anna)

Antal
(Deromain
Jozefin)

Czeczilia

(gr. Elsterházy

Dénes)

Bora
(gr. Bethlen

József)

Gábor
(b. Bornemisza Jozefin)

György
(gr. Bethlen Lniza)

Gabriela

1 1857. april 7.

Francziska Edmund
szül. 1842.

Eugen
szül. 1844.
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Péter kt az elbbi lapon.

(b. Orczy Anna)

Pá.1 László Anna Klára Kruka János Cziczeile
1807. tábornok, (b H^riter (gr. Komis (Almássy f 147. f
kapii. t 1842. Anna) Gáspár) János) (Fáy

(nóüen) (b. Sz.-Kereszti Konstanczia)
Mária)

Anna Klára Ferenoz Sándor Mathild
(Kornis Kár.) (Kelemen Ján.) krassuiai kanonok. (gr. Teleky Ede)

Rupert fiának Péternek Schírmer Ágnestói fia IL Péter Buda{

Margittól, ki 1506-ki január 15-én halt meg, és a szebeni templomban

temettetett el, két fia maradt : Keresztelj és János, amaz 1560

,

emez 1575-ben utód nélkül, atyjok Péter pedig 1566-ban halt meg.

Pétérnek Kemény Katától négy fiai közül Mihály Pemeszy
Borával nemzé III. P é t e r t , ki Lónyay IloBával IV. Pétert, kinek

els neje Tarnóczy Sára , a második Pécsy Erzse volt. Egyetlen fia

IV. Péter, ámbár nül vévé Bethlen Juditot, — ágát berekeszté.

Mihálynak testvére I. Gábor kétszer nsül. Másodszor már

Bocskay István fejedelem nvérét Ilonát veszi el. Midn Báthori

Zsigmond Oppelnt odahagyva , a fejedelemséget ismét átveszi , a tordai

gylésbl t küldi egyik követül Miksa fherczeghez. 1602 ben Basta

alatt B. Zsigmond ellen JLÜzdOtt *)• . De utóbb Bocskainak legtevé-

kenyebb bajnoka*}. Ezért^ kapja 1606ban a kapjoni uradalmat a

egyebeket ^). 1607-ben a legfbb zászlós urak sorában áll , és Fogaras

kapitányságát viselé. Utóbb Rákóczy Zsigmond fejedelem tanácsosául

nevezek *). Meghalt 1608-ban Egyike volt azoknak , ki az „A r r i a-

nismuat^^ és „Socinianismusf* elfogadák ^). — Gyermekei

:

I. István, Anna Palocsay Horváthné, Zsigmond és I. Gyö rgy.

Ezek közül

Zsigmond Kendy Krisztinával Miklós fiat nemzvén , miután

az elhalt , maga is magnélkül halván el
,
jószágait István testvérére

hagyja.

') Wolpk. Bethlen trru.V p. 131.

*) Ugyanott VI. 2S3. 291. 29.3.

) Kvári szerint ekkor kapja Zoltánt is, de Lehoczky szerint ezt

meg I. Péter kapa.

*) Kvári szerint 1607-ki jan. 25. articulus 8.

*) Nagy Szabó Ferencz krónikája; Mikó : Erdélyi történelmi adatok.

I. köt 28.
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I. György a kapjoni ágat alapitá. Róla és a IV. táblán álló

ágazatáról alább leend szó. Most tekintsünk végig I. István sarjadékán.

I. István, kinek Bocskai végrendeletileg Kvárt hagyá ') , —
Bethlen Gr. és Rákócay bizalmát is birá. Elbb KükülIÖ várraegye f-

ispánja , utóbb országos tábornok. Nagy befolyással volt arra , hogy

Brandeburgi Kata még férje éltében fejedelem-asszonynak , ennek le-

mondása után pedig hogy Rákóczy Gryörgy fejedelemnek választasaék.

1637-ben országos elnök lön. Jószágaira 1630-ban a fi-ágra uj ado-

mányt visz. S mint gazdag ur ^) épitteté a fejéregyházi és zoltáai

kastélyt. Meghalt 1657-ben. Fia három maradt: Pál, II. Gábor,
II. János.

Pál 1656-ban tartá lakodalmát Búnban Bethlen Borbálával

Bethlen Miklós nvérével ^). Apaffy korában tekintélyes szorepet vitt,

„Nagyságos" czimet viselt, és Küküll vármegye fispánja volt.

Els neje halála után még háromszor nsült, s ámbár kil«ncz gyer-

meke született, de mind elhalván, 1685-ben maga is magnóikul halt el.

Ifjabb korában 1 662ben Kemény János alatt harczolt , s részt vett a

segesvári ütközetbea.

II. G á b o r 1630-ban kün járt az Akadémiákon. Egy „Diariumot^^

(naplót) irt, melyet Bethlen Farkas is használt. 1659-ben váradi kapi-

tány lesz *). ö szerzé meg losonczi Bánfíy Zsigmond leányát Barcsay

*) R u m y : Monumenta Hung. II. 337. V. ósaze. ^ngel: Monunienia

pag. 383.

*) M i k o 1 a : História Genea). Transylv. p. 25. írja róla : ^^magna rerum

experentia ac simul prttdentia exitnius , non mulios sibi etiam opibus pares habuil, qui

sémul Comitatus Kükülliensis supremus erat Praefectus ,
qui el Castelluffi Fejér-

egyhúz voeatum , cum casíro Zoltány , ac eopiosius per Regnum bonis condiderat.^^ —
De ezzel ellenkezót ir róla Bethlen Miklós önéletirásában , mint alább idézendjük.

^) Bethlen Miklós Önéletirásában (kiadta Szalay László.

l. köt. 237. lap) ezt írja róla : — „rsuéwcft Kolosvárla , . . . ö néném Borbálának

ílaller Pállal való kézfogására ^ éí onmt Búnra a lakodalomra^ anno 1636. far-

sangban , mely is meg iún , noha azután mind at atyámnak , anyámnak nagy keser-

ségére , mert az> anyám arra való boszújából , hogy Bethlen Ferenci veji Kapi Qyörgy

nagyságos ur, azért 6 is a leányát nagyságon urnák adja ^ nagy részint az etyám

kedve ellen adta Haller Pálnak , a kinek abban az idben a nagyságos tituluson hivül

semmije sem volt , mert az atyja Haller István a két fiának Pálnak és Jánosnak az

egy Fejérházán kivitl semmit sem adott., az anyámnak kellett jó szerint tartani a 9tjét,

aioiU>an a néném pápistává lön az ura kedveért. Az anyám igen buzgó lévén vallásá-

hoz^ megátkozá a nénémet^ lnek gyermeki ., de cgygyel megsérvék , s meghala ; azután

a gyermekek is meghalának , magvaszakada , vö , titulus , vallás , minden oda leve ;

tanulhat errl^ kinek Isten eszet adott.''^

*) Kdvári szerint 1669. míljus 24 articul. 39.
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Ákosnak máaodik feleségül; és ekkor kapa Barcsaytól Bal ásf al-

va t *J. í660-ban Barcsay Ákos által Ali basához megy követül az adó

megkönnyítése végett , ekkor a kezeire bízott vár eláruldsát követeié a

török y de Gábor nera tévé , s ezért hatvanhárom fontos vasat veretett

reá Ali. 1661-ben Kemény János ellenében a medgyesi gylésen t is

fejedelemségre jeleié ki a török. Jelen volt a segesvári ütközetben is,

hol Kemény János alaptalan gyanúból többekkel együtt t is eltávolitá

magától. 1663-ban mint zarándi fispán es borosjení kapitány a budai

basához megy követségbe, a váradi és jeni basák bevád lására ^)
;

ugyanez évben részt vesz ApaíFyval az érsekújvári hadjáratban , mely-

bl hazamenet Budán a török ietartóztatá *) , és lenyakeztatá. Két

leánya maradt: Judit Daniéi Mihályné, és Mária Károlyi Mi-

bályné.

II. János (lí. Gábornak testvére) 1662-ben részt vesz Kemény

János utolsó szerencsétlen táborozásában. 1664-ben fejedeimi t>anáosos

lesz *). Mint eszes és gazdag ember , s mmt Torda megyei fispán

Apafíy ellen Béldivel az ellenzék sorába lép , azonban befogatik , meg-

nótázzák, és Fogarasba zárak, hol az ismeretes ,,H á r m a s I s t o r i a"

czimü munka Írásával üzé unalmait ^). Öt év múlva kiszabadulván , és

a nóta alól fölmentetvén, újra kezdé pályáját. 1684-ben az adó országos

felügyeljének neveztetett ®) ; a következ évben Bécsbe küldetett kö-

vetségbe ') 1691-ben országos kincstárnokká választatott ^). 1696-ban

minden hivataláról lemondván, ez utóbbiban Apor István válta fel t ^).

Meghalt ugyanez évben Eltemettetett Szent-Pálon *^). Nejéti báró

Komis Kataiintól gyermekei ; Krisztina Petky Jánosné , József
és II. Is tván.

*) Szalárdy ; Siralmas ErónikH. 594.

*) Tudoraányos gyjtemény ia2l-ki Vií. kot. 135-138. lap.

*) Láad Cieglédy István Naplóiát. üj Magj'ar Múzeum 1859-kj

folyam. II. füzet. 63 lap. Ezen „Ápaffy Mihály Érsekújvár alá
menetele 1663- ban"* czímü napló eddig Egri Fodor Sámuel mvének
is tartatott , de ez Cííiik átirója volt.

*) 1664. 31. jan. art. 39. Köváry szerint

*) Elöezur Kolo3várott , utóbb 1750-ben Pozsonyban nyomatott ki 4-rét-

b«a- — Ezenkivül másik müve Corenus J. után fordítva : „A békességes
türé«uek paizsa." Tsik , 1682 -ben.

®) 1684'ki mart. 8. art. 19. Kvári szerint.

^^ 1685-ki oct. 24. art. It. Kvári szerint

^) 1691.ki jan. 10. art. a Kvári szerint.

•) Cserey MiU. Históriája, 84 97. 114. 222. 254.

**) Mikola id. li. pa^. 26.

3
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József nyugbatlan elméj lévén, Bécsben atyját is elárulá,

atóLb Tököly Imrével kibujdosván . ez ellen Í3 ármányt forralt '=' ezt

is meg akará lni ,. miért lo-

köly öt Tergovístyében Bol-

gárországhaii meglveté ^).

lí. István Erdélynek

az ausztiiai ház alájutasával

nagy szerepet nyert. 1692-ben

lön tanáfísosi, 1699-ben april

l-jén báróságot nyer, s^t 6

szerzi meg családának íi-gyer-

raekei részére a grófságot is,

melyrl azonban a diploma ha-

lála után 1713. jul. 8. kelt »),

és csak 1717-ben hirdettetett

ki ®). Késbb a Guberoium-

nak — mely akkor csak három

tagból áila— két szász mellett

egyetlen magyar tagja. De Cserey szerint mint félénk ember a Bánffy

György halálával reá maradt elnökségét nem töltheté be. Meghalt

száraz betegségben Szebenben 1710-ben *). Négyszer nsüU. Kemény

Máriától fía volt líl. Gábor. Második neje Torma Borbálától fia

János, 3 ezenkívül fia L á s z 1 ó is. Ezek közül

János OS. kir. kamarás elbb (1729.) Csík , Gyergyó és Kászon

székek fkirálybirája ^) , utóbb 1734-tl Erdély fkormányzója lesz.

Meghalt 1756-ki oct. í8-án. ElsÖ neje Barkóczy, a második Apor
leány, a harmadik Dániel Zsófia volt. Csupán fii utóbbiló) marad-

ván négy leánya, ágazata fiu-ágon megszakadt.

László Jánosnak a Gubernátornak testvére, 1719-ben halt meg".

Fia Pál altali unokája Zsigmond 1770-ben aranysarkantyús utobD

kir. ülnök, 1796-ban táblai elnöki helyettes. Meghalt 1803-ban. Tol-

dalaghy Krisztinától leánya Karolina tinkovai Macskásy Lajosné

;

fia János meghalt 1843-ki oct. 24-én. Mint gyakorlati gazda, példája

által Erdély gazd ászatára a legszebb befolyást gyakoríá. Fejéregyházat

») Cserey MiU. Historiá]a. 221. V. ö, Lehoczky Stemmai 11 ?67.

*) Historiacli-Heraliiisches Handbuch. 297.

^^ Köi'ári id. h. 109.

*) Cserey Mih. 286. 410- 412. 421—423. 439.

^) Bsttk Károly; Cstk, Gyergyó éa ífászoa áiékek leírások. 32, lap.
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egy alakra épitteté, ménest tárta stb. S belgazdaságát katonai pontos-

sággal kezeié. EM nejétl Bethlen Jozefin grófnÖtÖl , és Kleist

Zsuzsától a táblán látható gyermekei születtek.

III. Gábor (II. Istvánnak Kemény Máriától született fia) szin-

tén az erdélyi kfr. táblán ülnök voh. Meghalt 1723-ban, kora 38-ik

évében ^). Nejétl Károiyi Klárától következ gyermekei maradtak :

IIL István, lí. László, Júlia Szapáry Péterné, IV. Gábor,
Sándor, és Czeczilia Toroczkay Istvánné. Ezek k6zül

IIL István 1756-ban halt meg. Neje Porgách Anna, és Kornis

Zsuzsanna volt. Fiók Antal 1791-ben halt meg, és gróf Andrásy

leánytól hasonnev fiában ágát megszakasztá.

II. L á s z 1 ó (III. István testvére) született 171 7-ben. Már 24 éves

korában korraány-hivatalt viselt , és fontos ügyeket sikeresen végzett,

miért Marmaros vármegye fispánjáva neveztetett. Meghalt 175 l-ben,

kora 34. évében , midn épen a hétszemélyes tábla ülnökéül nevezte-

tett. Leforditá Telemachus utazását, és Ovidius Metamorphosisait.

Ez utóbbi kéziratban elveszett. Telemachus pedig halála után ki-

nyomatott. Nejétl Forgách Rózától fia

V.Gábor kincstárnok volt. Meghalt 1819-ben. Báró Borne-

misza Klárától két fia maradt: László Cá. kir. kam. val. belsÖ titkos

tanácsos, és fispán
,
meghalt 1837-ben. Nejétl marosnémethi és ná-

daskai gróf Gyulay Annától leánya Anna született 1815^bBn. Férjhez

ment 1837-ben kröspataki gróf Kálnoky György os. kir. kamaráshoz,

ennek halála után nejévé ln báró Szentkereszti Zsigmondnak.

Gábor (Grábomak b. Bornemisza Klárától született fia) 1817-

ben nsült, elvévén bethleni gróf Bethlen Antónia osill.-ker. hölgyet.

Meghalt 1832-ben. Gyermekei

:

a) Fraaoziska, báró Jósika Lajos neje, meghalt 1843-ban.

b) György szül. 1818-ban. Nejétl nemes Bálinth Borbálától

gyermekei: 1) Leopoldina szül. 1852-ben. 2) Fanny született

1856-ban.

c) GabrieU szül. 1830-ban. Egybekelt 1851-ben starkeníeisi

Weisz Tivadarral.

IV. G á b o r (líl. Gábornak fia) tábornok volt. Nejétl gr. Gras-

salkovioh Annától a volt

Józr.ef es. kir. kamarás, ki 1790-ben vette nül gróf Koháry
Mária Teréziát. Ettl gyermekei

:

*) Lá«d SzAbó Mihály fölötte mondott magyar halotti beszédét ily czim
alatt: „fl o m o i n t e r m i n a b i l i s f a c t u a" etc.
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a) Laj^os szül. 1791. május 7-éíi. Meghalt í847-ki mart. U-én.

Nejétl kászoni báró Bornemisza Anna (f 1833.) csiüagker b'^lgjtol

gyermekei

:

1) Lajos szül. 1822ki juliiís 22-én. Egybekelt körös-

pataki gróf Kálnoky Júliával 1853"ban. Gyermeke K a t a 1 i n>T erez
született 1855-ki január l-jén.

2) Terézia csillagkeresztí^o hölgy, szül. 1825-ki oct. 16.

Egybekelt 1842-ki febr. 28-án al-torjaÍ báró Apor Gryörgygyel. özvegy

1818. óta.

3) R ó z a.

b) Ignác z es kir. kamarás és voltföíspán, «züí. 1794-kijan.

14-én (Ntlen).

c) F e r e n c z szül. 1796-ki oaart. ^-áa. Gs. kir. kamarás ; valós.

bels titkos tanácsos- a 12. számú na. huszárezred tulajdonosa, al-

tábornagy ; és 03. kir. fherczeg Albrecht magyarországi fökuf-

mányzó fensége iVd-latusa.
.

Sándor (III Gábornak fia) Szeni-Iványi Fraitcgiskával nemz^

Klárát gr, Sztáray Mihálynét , és J ó z se fe t , ki cs. kir. kam, val.

bels titkos tanácsos, Bihar vármegye fispánja, s Szabolcs, Békés,

Csanád , Csongrád , Arad vármegye Administratora és kir. biztosa , és

kinek neje gr. Csáky Anna voit.

Kapjom á(f.

Visszatekintve az I táblán I. Györgyhöz, erról cs ennek a

fV. táblán látható ágazatáról kell még szólanunk.

I G y ö r g y (L Gábornak íia) Magyarországban szerepelt, Szath-

már vár kapitánya , líí. Ferdinánd király tanácsosa , és a Tiszán innen

való részek fkapitánya volt. Meghalt l633-ki april 20-án , kora 39 ik

évében ^) ; és Leleszen az egyházban temettet^tt^el , hol sírköve is lát-

ható. Neje bedeghi Nyáry Borbála volt , ki -utóbb Varkoos Györgyite^'

ment nül. . EttÖl születtek Haller Györgynek gyermckö : Ilona

Lónyay Zsigmóndné , és

L Sámuel, ki Diós Gyr várkapitánya volt. i643-ban kora

30. évében Eger mellett a török elleni csatában esett . és Leles'^en te-

mettetett el . hol ^gy vörös halotti zászlón eme ftílirás állt, (vagy áll

máig is ?) : „M emoriae S. ac M. D. Samueiis Haller etc

qui postquam 10 anuis laudabiliter saepo victorias

reportasset, 3-ia oetobris in hostes arci insultantes

*) Szirmay A. Szftthmá.r 'S'árm. Í. köt 199. lap.



íHet^M efuptione, in ipso vietoriae cursu^ no^er-
cantefortuna, Agriae trjicidatus, aetatis 30." *>. —
Nejétl Károlyi Évától gyermekei: 11. Sámuel és lí. Crjörgy,
kik 1699-ben osztattak.

II. György tanácsos , és utóbb Szolnok vármegye fispánja

y©it Meghalt 171 l-ben. Egyik Reje losonczi Bánífy Anna, második

Bethlen Eva volt. Gyermekei r ííí. S á m ti e 1 és HL György.
Báró Ili. Sámuelnak, ki 1742-ben lialt meg, nejétÖi JEbrkóev^y

Júliától gyermekei : Zsigmond, ímreés IV. Sámuel voltak.

Ez utóbbi táborszernagy volt , és 1741 -ben egy gyalog ezredet (a mos-

tani 31-ik számé gyalcrg ezredet) ö állitá fel , és szervezé. Leányai

:

Jozefa Berényi Tamásné , E r z s e kéthelyi báró Hu?:5yady Jánoscé,

és Antónia báró Révay Károlyné volt Ezek közül

Erzse Hunyady János bárón 1784-ben Szathmár megyei

Tomány és Erdszada helységbe királyi adomány mellett be-

iktattatott «).

in. György tanácsos volt. Nejéti Kornis Acöától gyermekei

következk

:

a) F e r e D e z , kinek Korda Zsuzsátc^ fia A n tal ri'9B-ban hall

meg , Mikes Juliannától gyermekei : F e r e a c z , Is i v á n és ÍL A n-

tal maradtak. István fispán 1833 ben balt meg, és Kornis Annával

n^mzé Czeczilia Esterházy Dienesnét , és B o r b á 1 á t gr. Bethlen

Józsefnét. — ÍI Antalnak oejétl Deromain Jozefintöl gyermekei

:

Gábor és György. Amannak neje b. Bornemisza Jozeíln , emerinek

gr. Bethlen Luiza , mindkettnek gyermekeit e táblázaton láíhaijuk.

b) Borbála báró Huszár Józsefné.

c) E V a rátótlii gróf GytilaíFy Lászlóöé.

d) György í787-ben. Nejétl gróf Csáky Borbálától gyer-

mekei ; Julianna és János, kinek neje gr. Nemes Zsuzsánüa.

e) Pál meghalt 1766-baií. Báró Perény Krisztinától a
Péter cs. kir. kamarás, és (1787) krasznai fdkipán, báró Orczy

Aanát birta feleségül, és ettl következ gyermekei születtek :

1) Pál 1807-ben a borodsági nemesség kapitánya, (nil)

2) László nádor huszár-kapitány, és végre tábornok.

Meghalt 1 842-ben. Neje báró Szentkereszty Mária.

3) Anna báró Henter Antalné.

4) K 1 á r a gr. Kornis Gáspárné. •

') Leliocaky Siemmai 11. 167.
*) Szirmay Sxatbmár várm. I. kÖt. 177. 178. i
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5) K r i 8 k a zsadányi és török-szent-miklósi Almásy Já-

nosné.

6) Cziczelle f.

-7) János 1807-ben nádor huszár-kapitány, és a Bihar

megyei felkel nemesség kapitánya. Hitvestársa Fáy Konstanczia gróf-

n, kitl gyermekei : F e r e n c z krasznai esperes ; Anna gr. Kornia

Károlyné, Klára Kelemen Jánosné, M a t h i l d gr. Teleky Eduardoé,

és Sándor.
Birtokaik szeritít a család ágait — mint Kvári irja — külön-

félekép nevezik. Lászlónak a Telemach forditójának ágát u g r a
i

;

IV. Gábor ágát szentpáli;-— János (f 1843.) maradékit, & forra»

dalomban részt vett Ferenoz és József ágát fej éregy házi

Hallereknek szokták nevezni ; igy lévén oszolva birtokuk.

A család 1433'ki május 3 1-én kapott czimerbvitést. 1528ki

mart. 27-én a „H allerstein" elönevet nyerte, mely a XVIL század

végén már „Hallerki"-nek Íratott. A bárósági diploma 1699-ki

april 1-én, a grófsági pedig 1713-ki július 8-án, és a kapjon! ágra

nézve — Kváry szerint — l753-ki június 18-án kelt.

Haliersteini Haller báró család él jelenleg is Franczia- és Bajor-

országban ;
ezek azon ágból származnak , mely Magyarországba aoh?.

be nem jíiyén, kün maradt.

A család grófi czimere — mint fölebb a 34. lapon látható — egy

.függleges és három viz-irányos vonal által nyolcz udvarra oszlott

vért. Az els és hatodik osztály fekete udvarában rézsútos és viz-irányos

ezüst csikolatot , a második és ötödik osztály kék udvarban V alakú

csikolatot mutat. A harmadik és nyolczadik osztály vör$a mezeje üres.

A negyedik és hetedik ezüst mezben zsákmány után ragadó oroszlán

látszik. A vért fölött két sisak áli. A jobb-oldalinak koronájából két

elefánt-ormány közt egy félig meztelen , s fehér fo«zlánynyal bekötött

fej szerecsen nyúlik fel. A bal-oldalinak letején vánkus van , s abból

jobbról dámvad-szarv, balról kiterjesztett sas-szárny emelkedik. A
vértet kétfell foszladék folyja körül 0-

') Így látható e czímer Haller Jánosnak „Hármas lator iája'*

(nyom. Pozsony 1750.) eltt. - - Kovárynál (272. lapon) azon hibával van k<J«

zölve, hogy az egyik sisak föiótt a két elefánt-ormány között a szereoaen hiány-

aik. — A H i « t o r. Herald. H a u d b u c h 297. Japon négyfelé oaxtott vértet,

s abban tányérokat , s szarvas szarvakat ir le , de az más (nem a magyar) Hal-

lerok ozimere. Mindkett látható S i e b m a oh 6 r Groa«- Wappenbuch.SnppI.

VU. 14. ée IX. köt



Halmág^yl esalád. (Szilágy-Somlyói). Jl^ziji* Kraszna vár-

megye , hol jelenleg is virágzik ^).

Már a XVII. század elején élt közülök Halmágyi István, egy-

kor Mihály oláh vajda udvarnoka , de kit odahagyva í603-baT) 50 lo-

vassal Székely Mózaea táborába ment , és 500 önkénytesbl álló csa-

patot vezénylett ^) ; ugyanez évben Radulhoz követségben is járt ^),

Utóbb — ugy látszik — isinét Radul vajda embere ln^ mert ez küldé

6t 1605-ben néhány bojárja '"al követségben Bocskayhoz *).

168ö-ban Halinágyi János Sz.-Somlyón a várkapitánynak Olasz

Ferencznek iró-deákja, kihez Bagossy László Sz.-Jobrói levelet irt ^)

A múlt század közepén él a családból Halmágyi Ferencz,
ki az Ermellékre házasodik , elvevén ott bernáthíalvi B e r n á t h Ist-

ván leányát Sárát , s a következ családfát alapítja ^) :

Fersnoz
Közép-Szolnok alisp.

1769.

(Beméth Sílra)

N. László N.
(Vitézné) Közép-Szolnok alisp. (Szilágriné)

1788. i 1811.

(Zalakapólcsi

Domokos Mária)

Lásd folyt, a köp. lapon.

*) Halmágy Zaránd várraegyében fekszik. A XVII. század elején a

haijnágyi kastély — mely hajdan a nemes Kasza családé volt — 1604-ben Hor-

váth Ábrahám vezérlete alatt a hajdúság (magyar gyalogság) által feldulatott.

Wolph. Bethlen, tom. VI. pag. 63. 54. 334.

•) Wolph. Bethlen tom. V. p. 349. Székely eredet erdélyíriek írja : »§*«•

fkanus Halmagyius Michaelis olitn Vajvoduet dum aetas fnit^ stator et apparitor , ori-

giné ^iculus ^
patria tran$i/li>anus , cum iriginta pltis minus equitibus ^ non ínsciú (jii

putatvtn esf) Radulio , ad Mojsem venit etc^*- — Azonban késbb tom. Vi. pajgp. 273.

roagryárnak állítja , írván: ^^Wújvoda Radvlius expediverat ad Prindwstm

Bocskaivm Stephanum Halmdg^^ Hungarwn; cui adjuna:erüt e suus Bojeronib*is i?^'-''

A viszonyoi iisszevágnak , és így bajos hinni , hogy két különböz Halmágyi

Istvánt kell érteni ; — ámbár hogy ~ mint aUbb látandjuk — a székely földön

ifi van Haimágyi család.

^) Ugva?iott id. V. p. 291.

*) ügyauott id- VI. p. 275. V. össze Böjthii, Engelnél : pag, 288.

*) Tudom. Gyjtemény 1828-ki X. köt, 116. N.ipon közölve a levél ^Mitts

is VitéilC Halmágyi Jánosnak T. Nztes Somlyai kapiéáni; Olast Feroncz ur eó hegyeimé

Irodeáhjának'^'^ iíja a külczimen Bagossy László. Keit a levél Szent-Jóbon

jun. 27. 1686.

*) Décsey Miklós nr szíves bözléséból.
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hÁBzló hi ös elölfbi lapon.

Közép-Szolok alisü.

1788. t 1811,
(Zalakapóicsi Domokos Mám)

Eszter Lajos Czeczilia Klára Teréz Livia Rozália
(Vincze Pál) t 1840. (Bécsey (K6v. L>aocs (Beesky (Kövér (Féuyea

(lUosvay Ferencz) Dienes) József) Láazló) Lajos)
Teréz)

Zsuzsániia Ferencz Karolina

(Vámoay Károiy) f (Bernáth József)

A családfa törzsének Ferencznek, ki Közép-Szoinok vármegye

el8Ö alispánja voit, — íla László szintén azon megye alispánja 1788-

ban. Az 1790-ki magyarországi hongyülésre megyéjébl követ, egy*

vSzersmind megbízottja , hogy ott a partiamnak Magyarországhoz csa-

tolásán mködjék. Végre kerületi táblai ülnök Debreczenben. Meghalt

1811-ben. Nyolcz gyermeke közt egyetlen fia Laj os (f 1840.) nejétl

íllosvay Teréztl ') hagy ismét fi-utódot Ferenczben, ki azonban

ez ágat sírba vitte.

A másik ág Somlyón Halmágyi másik Lászlónak Szolga

borbálától való László, Miklós és Róza gyermekeiben él

Ez utóbbi ágból '^olt István is , 18 14-ben Kraszna vármegye

fiók-törvényszéki ülnöke , és alszölgabirája.

A család reform, vallású.

Czimerük : három búza-kalászt tartó kar.

Halmág^iri esalátd. (Etfalvi). Mint elneve mutatja , három-

széki székely család. — Mennyire van vérviszonyuk az elbbihez? —

és váljon a Bethlen Farkas által emiitett, 1603-ban él székely eredet

Halmágyi István nem e családhoz tartozik-e ? (lásd az elbbi lapon

a 2-ik jegyzetet) — bvebb adatok hiányában nem vitathatom.

Az é t f a l V i Halmágyi családból István a rault század végen

a kir. táblánál kezde hivatalt viselni, és 1814-ben már a kormányszék-

nél val. titkár volt. Doboka megyében Marokházi és Gyulatelki javai

leány-ágon vejeire szállottak ^).

Étfalvi Halmágyi László 1847-ben Bels-Szolnok vármegye

alszolgabirája volt.

Vannak Fogaras vidéken is Halraágyiak, s ezek gör. kath. val-

lásúak. Ezekbl Simon Fogaras vidéknél állomási biztos. János

fogarasi gör. kath. lelkész 1815-ben.

•) Másutt e Lajosnak nejéül Darvay Terézt találom.

•) Hodor Doboka v4rra. 95.
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aliny család. Zemplén várm. kihalt családainak egyike ').

Halomiiere enalád. Halouaiere Károly II. Leopold

királytól emeltetett nemességre l?91-ben kelt czimeres levélbén.

Czimere három felé osztott vért , a vért fels részében ezüst me-

zében egyfejü fekete sas nöl ki. A jobb-oldali fekete udvarban fehér

vadász-eb nyakán vörös örvvel , hátulsó lábain áll ; a baloldali vörös

udvarban rézsútosan egymás fölött három arany csillag ragyog. A vért

fölött két koronás sisak áll • a jobb-oldalin egyfejü fekete sas , a bal-

oldalin két keresztben állított meztelen kard mered föl. Foszladék

jobbról ezüst-fekete, balról arany-vörös *).

Halna család. Halus Márton 1712-ben III. Károly ki-

rálytól kapja czimeres levelét ^).

Czimere : a vért udvarában zöld berkes dombon fiait melle véré-

vel tápláló pellikán fészkel. A vért fölötti sisak koronáján koronás sár-

kány áll, szétterjesztett szárnyakkal, kigyóféle farkát lábai alá tekerve,

és felemelt jobb lábában arany golyót tartva. Foszladék jobbról ezüst-

vörös, balról arany-kék.

Hamar C^salád. (Páni). Eínevét Nyitra megyei P a n hely-

ségrl Írja. Törzse Hamar Mihály, ki Thor Pállal és Miklóssal,

továbbá Mihók Tamással , és végre Hamar Andrással és Bá-

linttal 1602-ki april 20 án kelt czimeres levélben Rudolf király által

emeltetett nemességre. Czimeres levelük azon idben Nyitra és Eszter-

gára megyében kihirdettetett.

Czimerük : a vért kék udvarában zöld téren báíulsó lábain álló

oroszlán , els jobb lábában kivont kardot , a balban félholdat tart. A
vért fölötti sisak koronájából grif emelkedik ki , els jobb lábával ki-

vont kardot tartva. Foszladék jobbról arany-kék , balról ezüst-vörös.

A nemesség-szerz Hamar Mihálynak utóda Hamar István
már Heves vármegyében lakott, és 1698-ki június 26-án Heves me-

gyétl vett ki nemességérl bizonyitványt , bemutatván : az érintett

1602-ki armalis levelet a Garan sz. Benedeki Convent hiteles átiratá-

ban, és igazolván , hogy a szerz Mihálynak negyed izén egyenes uno-

kája legyen. Ezen Istvántól a család leszármazása *) következ

;

*} Szirmay C. Zemplin not. top. 82.

*) Adami Scuta geaíil. tom. IV.

») CoUect. Herald. Nro 680.

*) Heves megyétl 1756-ban kiadott aemeai bizonyitváiiy , b máá perbeli

C^miealogia sxerínt.
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XstvAn
1698.

¥erencz
Heves V. szolgabíró

1756.

(Berczölv Brzse)

Antal

János Má.ria

(Foldva ry
Sándor)

Mihály
(Balezer Érzjse)

Jáno« £rz8«

t (1. TLassy Fer.
2. Petkö Imre)

I/ajos Zsigmond Mária

Miklós
Nógrád r. al-ftz -bíró

utóbb jegyz
Berczelen.

1 1853. táján.

Anna
(Bercxely
Mihályné)

Pál
Érsekigvárott

prim&tialis ögyégz.

Gyula

»

1 1848. tl848.

Istvánnak unokája F erén ez Heves megye szoigabirája , és

táblabírája nemességérl azon megyétl 1756-ki nov. 5-én vett ki ne-

mesi bizonyítványt. Egyik fiának Antalnak utódai Heves megyei

Csány stb. helységben székelnek.

Mihálynak ága Nógrádba szakadt , hol fia Miklós e század Eoá-

sodik tizedében al szolgabíró , utóbb pertárnok, végre börtön-felügyel,

8 legvégre egykori birtokán Berczelen községi jegyz voii. Meghalt

1853. táján. Két fia a forradalom részén esett el 1848-ban, Legidsb

fift P á 1 az esztergami érseki uradalom ügyésze.

E táblázat hiányaira mutat , hogy azon Hamar P á 1 1 s annak

leányát Francziskát Hannulik Jánosnét , — továbbá Hamar Andrást

s annak (1830-ban) özvegyét vattai Battha Annát stb. nem leijük.

A családfán álló Ferencznek fia Antal és fia János 1779-ki

december l-jén Heves megyétl nemességi bizonyítványt vévén ki, azt

1782-ben május 22-én Krassó vármegyében kihirdettetek , s azon me-

gyében Antal fszolgabíró , János esküdt volt. Jelenleg azonban

Krassóban e család már nem létezik.

Hamar család. (Futásfalvi). Székely család. Közülök Hamar

István Fogarasvidék fjegyzje 1848-ban. — H. Lajos Három-

széknek kezdi al-székében jegyz 1848-ban.

H. Dániel és H. Györgyné Kovács Amália Alsó-Fejér megyében

Asszonynépén birtokosok ^).

') Török Antal ur szerint
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Hám CsalAd. Ozimere : a vért kék mezejében hárm€k8 zöld

halmon repülni készül fehér galamb , csrében zöld galjat tartva j fiV

ltte öt csillag ragyog.

Közülök HámJánoscs. kir. val. bels titkos tanácsos, 1828-ki

april 15-kérl szathraári püspök 1857-ki dec. 30-káig, midn kora 77.

évében meghalt. 1848-ban esztergám i érsek volt.

Hainilton család. Hamilton Jakab az 1715 ki ország*

gylésen indígenáltatott ^).

Hamiuerficlliiiit család* Hammerschmit Ferencs-Antal

1718-ban III. Károly király által nemesittetett meg.

Czimere : a vért kék mezejében hátulsó lábain álló oroszlán , els

jobb lábában kivont kardot tartva
; eltte a vért jobboldali akó szögle-

tében tz ég. A vért fölötti sisak koronáján két fekete sas-szárny között

a leirt oroszlán emelkedik ki. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-

vörös •).

Hammerschmit Antal 1729-ben Bodrogh vármegye országgy-

lési követe volt *).

Hámory család. (Elbb Hammerschmidt). A följebb emlí-

tett családtól különbözknek látszanak azon Hammerscbmidtek , kik

köEÜl Hannibál cs. kir. kapitány volt , s nevét Hámor y-ra változ-

tatá. Nejétl Pr^nay leánytól fia Eduárd.
Uáuias család. Gömör és Torna megye családainak egyike.

Hámos Pál 1792-ben emeltetett nemességre, és ilyen ozimert

nyert : négyfelé osztott vért , az els és negyedik osztály vörös udvara*

ban a jobb oldalon fehér szikla emelkedik, mely alatt egy zöld föveges,

fehér öltönyös vörös nadrágos bányász két kalapácscsal a sziklán m-
ködik, fblötte két arany osillag ragyog. A második és harmadik osztály

kék mezejében zöld dombon öt fenyfa zöldéi. A vért fölötti sisak ko»

i'Hiáján daru áll, egyik felemelt lábában golyót tartva, Fosaladék jobb-

ról ezüst-vörÖ3, balról arany-kék *).

Hámos Antal 1839-ben Gömör vármegye alszolgabirája.

Hainpd családi, Lásd Ernst család e munka IV. köt.

73—74. lapjain.

Hamvay család. (Hamvai és Szkárosi). Gömör vármegye

egyik legrégibb családa. Egy törzstl ered a Darvas , Sándor , Soldos

1715-ki 133.ik törv. czikk.

») Collect. Herald Nro Ö20.

•) Lehoczky Stcmmat. I. 190.

•) Adami Scuta gentil. tom. IV.
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családdal eúi. (lásd hamvai Darvas család) , és ezekkel egyenl <jzioieri

visel Már 1250-ben birja a család Hamvat és Szkárost. 1260-beTi

Miklós Gömör vármegye alispánja. 1361-ben István, 1378ban

János Grömör megye alispánjai *).

1550-ben febr. 14-én az egy törzs rokonokkai Haravay De-

meter, Gábor, Lajos, Lörincz, József, Gáspár és

Uriel iij királyi adományt nyernek I. Ferdinánd királytól Hamva,

Szkáros s egyéb helységbeli javaikra. Lásd Soldot család.

1639-ben Hamvay János,
1653-ban Hamvay György GÖmÖr vármegyének alispánjai *).

1660-ban élt Hamvay F e r e n c z.

1 649-ben az országgylés rendeli , bogy Hamvay Erzsébet a

Thuránszky Péter impetrált birtokokba visszahelyeztessék ^).

Hamván jelenleg is bírnak Hamvay Sándor és F e r e n c z *).

Hamvay család Zemplén megye nemesei sorában is áll *).

JHaneilok család. Nyitra megyében találjuk, legalább a

XVII. században , midn (1661 -ben) Hancbok Mihály Nyitra megye

szolgabirája volt ^).

HancsowiKSky család. Hancsovszky János és Ferenez
I7i8-ban III. Károly király által nemesitettek meg czimerea nemes

levélben, mely szerint czimerük következ:

A vért zöld udvarában vörös téren hátulsó lábain kett6« farkú

oroszlán áll, els jobb lábával kivont kardot tartva. A vért fölötti sisak

koronáján fészkén ül , s fiait vérével tárfáló fehér pellikán kiterjesz-

tett szárnyakkal látható. Foszladék jobbról arany-kék , balról ezüst-

vörös ')<

A család Zemplén megyében lakozik , és rös helységben köz-

birtokos ®).

IIaiidleln^c»arlá«l. Handleio Pál és Mátyás 1706 ban

nyerték czimeres nemes levelüket.

Czimerük : a vért kék udvarában zöld tér fölött hátulsó lábain

') Bartholoinaüides C. Gömör. p 756. és Lekoczky Stemmat. II. 168.

*) Bartholomaeides id. m. 758.

«) I64d-kí 59. torv. czikk.

*) Fényes E. Geographiai szótár Ih 86.

*) Szirmay C Zeinplin not. top. 112.

•) Eredeti oklovél.

^) Coliect. Herald. Nro 525.

•) Szirmay Zemplin not. top, p. 112. 291,
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ÁWó^ kétfarkú koronás orosdin, els lábaival egy ezüst horgonyt tartva;

fölötte jobbról arany csillag ragyog. A vért fölötti sisak koronájából

sz;ÍQtén a vértbeli oroszlán emelkedik ki , ezüst horgonyt tartva. Posz-

ladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös ^).

Hangjai csalad» Tudtunkra kihalt család , melybl Hangái

György és Benedek Szapolyay János hivei I Ferdinaad ellené-

ben, ezért János király 1530 ban Budán kelt kiváltság-levele által

ket s Bars megyei Németi helységben fekv házukat minden adó s

egyéb fizetési teher alól örökösen kivette *).

Hang^ony csal4d. A Hangony (vagy Hangon) családból

] 562-ben élt Hangony Gr y Ö r g y , ki Balogh mellett Bebek (xyörgy-

Ti^k ft török általi megveretesében részt vett , és ott török fogságba

esett *)•

Ugyan e családhoz tartozik a következ nemzékrendi töredék *)

:

HitRgon Károly
(Teszérí Bora)

F^"^^ n IMI IMII—iiajMri -i T
I

Miklós János
1602. 1602.

Hangossy család. A Hangossy családból Imre t706<ban

Rákóczy hivc és ezredese volt. Pecsétén a czimer-vértet két nemt
tartá , a vért fölötti sisak koronájából három strucz-toll emelkedik ki.

Bang^ya család, Zemplén megye armalísta nemes osaládai-

nak sorában áll ^).

Han^yás család. (Kis-Mányai). Elnevéri itélve, Nyitra

jegyei család ; azon megyében fekszik K i s-M anya helység.

A család néhány izén lejöv származási rendje *) következ

:

János

Sándor
1783.

<NémetU Judit)

Mihíly Pál MAria János Katalin
(Konkoly i Zsuzsa) (Hodofisy Fer.) Nyáregyházán (Gáncs Jánosáé)

') Collect Herald. Mro 759.

•) Budai Fer. Magyarorez. polg. List. Lex. 11. 169.

3) Istváuffy : 1685-ki kiadás. 274.

*J Deméndi-Teszéry-féle per.

"*) Szinnay C. Zempliu not. iop, 112.

*) Ferber József közleménye szerint
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A cSüládfai törzsnek Jánosnak legidösb fia volt Sándor, kinek

öt gyermekéfc a tábla mutatja.

Ezenkívül e családból valók rDávid,iQ.JánosésGedeon,
kinek neje Madarassy Karolina íBöO-ben.

Kis-mányai Hangyás Dávid Pest vármegyének volt föszolga-

birája. Meghalt Pesten 1828-ki dec 23-án , kora 55-ik évében. Neje

neníies Fórián Anna volt.

A család reform vallású.

Hankowics csialád. A Hankovics család 1760-baQ nyerte

C2Ímeres nemes levelét.

Czimere : a vért kék udvarában királyi korona , melyet a vért

két oldaláról benyúló meztelen kar tart. A vért fölötti sisak koronájá-

ból szintén meztelen kar nyúlik fel , egy drágaköves arany gyrt
tartva. Foszladék mindkét oldalról arany kék ^).

A Hankovics család birtokos Erdélyben Kolos megyei Bikaion.

Hankovics György, - kinek els neje Zárics Ida, második

neje Bátori Róza — a forradalom eltt Bihar vármegye központi szol-

gabirája volt.

Györgynek öcscse Károly, kinek nejétl Gábor Annától gyer-

meket rlrma, György, Károly és Gábor.
Amazoknak öcscseik még : Kristóf, papnövendék , F e r e n c z

ügyvéd 8 Bihar megyei aljegyz , korán elhaltak. Nvéreik : Anna
Zakariás Istvánné, és Jozefa Özvegy Gajzagó Miklósné Szaraos-

Ujvárott ').

HanililS Cisal&d. Ugocsa megyei nemes család , hol e század

elején (tSO^ben) Hankus János megyei f-adószed, birtokos volt

SzöUös-Végh-Ardón , Egresen , F.-Karaszlón ^). Mint egyik irónk róla

gyakrabban e^nüti — igen jeles férfiú *).

A múlt század közepén a család két tagja Hankus P á 1 és Han-

kus János, amaz Pálfalván, emez Kis-Zelln lakozó Nógrád megyébe

származtak, tnint az 1755-ki nemesi vizsgálati lajstrom mutatja, hol

neveik a „Series ob neo-ad venatura investigendorum"
rovatba iktatvák. — Utódaikból jelenleg is élnek.

Uannibal cnalád. Hannibál Jakab 1717-ben Hí. Károly

királytól kapta czimeres nemes levelét.

*) Adami Scuia gentil. lom IV.

*) Török Antal kötiése szerint.

») Sziimay C Ugocsa. pag. 62. 78. 88.

^) Ugyanott 77. 90. 165. l63>



Czimere : a vért kék udvarában zöld téren hátulsó lábain álló,

kettsfarkú oroszlán , elsÖ jobb lábával zöld koszorút tartva. A vért

fölötti sisak koronájából vörös ruhába öltözött , kék öves magyar vitéz

emelkedik ki, fején prémes kalpag , kilógó vörös tetvel, jobb karjában

kivont kardot tart. Foszladék jobbról ezüst-kék, balról arany-kék *).

A család Sopron megyében székel , hol Hannibál Ferencz
1731 -ben szolgabíró volt.

A család egyik tagja HaDnibal Ferencz mint kamarai tiszt

Sopron megyétl r790-ki april 24-én nemességi bizonyitványt vévén

ki, Krassó megyébe költözött, hol 1802-ki sept. 22«én kihirdetteté ne-

mességét. Krassóból késbb ismét F.-Bányára tétetett át.

Hannibál család. Nemesség-szerzje Hannibál János, ki

Mária Terézia királyasszonytói 1771-ben nyeré czimeres levelét^).

Czimere négy részre osztott vért. Az els és negyedik osztály

vörös mezejében zöld téren fehér egyszarvú emelkedik ki. A második

és harmadik osztály kék mezejében magas hegyes szikla tetején arany

koronából arany egyfejü sas emelkedik ki, kiterjesztett szárnyakkal.

A vért fölött jobb-oldali sisak koronájából a leirt egyszarvú , a másik

sisak koronájából az emiitett szikla , s annak tetején a koronából ki-

növ egyfejü sas díszeleg. Foszladék jobbról ezást-vörös , balról arany-

kék 3).

Hanovftzky család. 1798-ban I. Ferencz király által emel-

tetett toemességre Hanovszky János.

Czimere négy részre osztott vért. Az els és negyedik osztály

kék mezejében balról jobbra rézsútosan egy ezüst csikolat, s azon vörös

bold és csillag , és azok közt egy zöld leveles makk látszik , a csikolat

fölött repül fehér galamb van, a csikolat alatt pedig zöld téren ezüst

horgony áll. A második és harmadik osztály vörös mezején három

ftirész-féle fogas-csikolat vonul át; az osztály alyjáról hármas zöld

halmon koronájából pánczélos és sisakos férfiú nyúlik fel
,
jobbjában

kivont kardján zöld koszorút tartva. A vért fölötti sisak koronáján két

kiterjesztett sas-szárny között (melyek közül a jobb-oldali viz-irányo-

san félig ezüst, félig kék, a bal-oldali vörös és ezüst) egy zöld feny-fa

emelkedik ki, s annak derekán keresztbe helyezve két arany-markolatu

meztelen kard látszik. Foszladék jobbról ezüst-kék, balról arany-vörös *).

*) CJoUect. Herald. Nro 599.

«) CoUect. Herald, Nro 318.

*) Adarai Scnta gentil tom. iV^

*) Adami Scuta geu ti ( tom. IV.
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Hanulik család. H a n u 1 i k Mihály nemesittetcítt meg
I. Ferencz király által 1801-ben.

C/imere: négy részre osztott vért Az els és negyedik osztály

arany mezejében jobbra néz kék grif áll , elsd jobb lábában buzogányt

tartva, A második és harmadik osztály kék mezejében három ezüst

foi/am hulíámzikj melyek eltt ezlíst horgony íátszik , ugy hogy teteje

a legfels folyamot , alja a legalsó folyamot érinti. A vért fölötti sisak

koronájából a kirt kék grif emelkedik ki buzogánynyal. Foszladék

jobbról arany-kék, balról ezüst-kék '}.

A család jelenleg is több lagjábaii él.

Hány család. Kihalt család , melybl Hány Mátyás a

XVI. század elején Zólyom várkapitánya volt , nejétl Dubraviczky

Borbálától két leánya maradt: Anna Rácz Miklósné, és Zsófia

Nagy Sebestyénné. Neje Dubraviezky Borbála másodszor Haller Ráz-

mányhoz ment férjhez *^).

A XVII. ^^xázad elején Zala megyében lelünk Hány családot,

melybl Hány Bálás 1608-ban Zala vármegye szolgabirája volt^).

Hana&a család. Zemplén vármegye czimerleveles családainak

egyike '*).

Hanzély család. Hanzély Mózses s általa fiai: Meny-
hért, György, Márton,
Mátyás és János 1 646-ki

sept. 9-én Pozsonyban kelt czi-

meres levél által Hl. Ferdinánd

király alttal Magyarország ne-

mesi rendébe felvétetvén, ezen

nemeslevél 1647-ben Liptó vár-

megye közgylésén kihirdette-

tett.

A család czimere — mint

itt a metszvény is ábrázolja —
fenálló hadi vért, melynek ég-

szín udvarában hármas zöld

halom emelkedik , mindegyik te-

tején rózsa-szál, a középs rózsa-

') Adami Scuta gentil. toni. IV,

') Sz. Benedeki Convent. Fasc. 41. Nro 29.

•) 1608-ki k. u. 14. törv. ez.

*) Szlrraay C. Zeraplin not. top. 112.
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szálon fehér galamb áll , csrében lefelé fordított rózsa-szálat tartva
;

fölötte jobbról ezüst félhold, balról arany csillag ragyog. A vért fölötti

sisak koronáján a leírthoz hasonló galamb áli , csrében lefordított

rózsa-szállal. Foszladék mindkét oldalról arany-vörös.

A család leszármazása következ

:

HoDzély Mzses
1646-

(Guili Facundiís.)

Menyhért György
t

L Márton

Imte Gáspár
r—-''——

t

M^ses

Mátyás

János
1663.

János
1(^46.

(TscU«rnaky
ZsQzsa)

i ' -^ -

t

Sáma«l
(R&ksányi f(.^

Sámuel János_A—p (Vozár Annm)
Sámael f— ^

|

Andráa
1764

II. Márton
t 1844.

(Kubinyi Sidonia)

Apollónia Erzse La^szió Ferencz Kata Anna Miklós Albert
(Sreter (Kubinyi (Baíoghy (FerUiky (Enessey f f
hasiló) istván) Júlia) Gábor) Sándor)

í^idonia Ilona Béla HermJna ?>tát*toD

Az utóbbi II. Márt on mint ügyvéd Pesten szerencsés körttl-

níények éltal tetemes birtokol siörze családja részére. Meghalt 1844*ki

october 5-é», kora 70 évében. Két ím Nógrád megyébe telf^fjedett, hol

birloksík vannak *)•

A cseiád ágast evang. vallású.

IiaralM>r esalájd. (HHnikí t). E kihalt család egy töi-zsbl

ef«d üDAcsóédLuka családdal, mint c munka III. köt. 216. lapján

érintve volt.

A Harabor»ok törzse az 1243-ban és 1260-ban adományt nyert

') Nógrád vármeigyébe már 175-ki uemeai vizsgálatkor Hanzély István
^

és ugyanakkor mint jövevény Hanzély János jegyeztetett be.

Mátyásnak íról Jánosról, ki 1663-ban élt, lásd Bartbolomaeides:
Memória Uagarorum , qui Yittebergive stoduerunt, pag. 142. Ribini 11. 140. stb.
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négy testvér egyike Vaczik volt , kitl a leszármazás a XV. század kö-

zepéig — raint a <aalád letntéig követke^íöloí^ alakult •

Vacsiik

1243 -126a

Marcell Bathur Supk Harabor
ele Hliník.

ÍAazló
1336.

* ' n ijiywifiHWMmw—

István

1380,
gm»m^*'i^'4m

1380.

Imre
1395.

1434.

Péter István György
1423.

György
1379.

Simon
1432

Mikl<58

Bereozk
1385.

János
1402.

kiskorú.

László — mint itt látjuik — három ágra terjeszté a esaládot,

de minden ág csak három ízen élt. I^tvánn^k Fái fiától unokája

László Í435-ben látszik nsültnek , s már 1437-ben gyermekvesztett-

nek h'átik,

Jánosnak Imre fiától i unokái 1402-ben még kiskorúak, és

1435 ben irár nem éltek. Hasonlóan Simon is meghalt még 1435.

eltt; valamint Bereczk fia János sem éltsé meg.az l435-ik évet.

Bennök kihalt a család.

Harabossai eaaU&ú . A nemesség-szerz Harabossei
András, ki Harabossai János, Jakab é^ Mihály^ továbbá P o p r a e h

János és András részére is 16S6-ban I. Leopold királytól nyerte a czi»

mers nemes levelet.

Czimerük r a vért kék mezejében egy jobb oldalról benyúló vörös

mezü kar, meztelen kardot tartva , melyre ^gj ketts farkú arany orosz-

lán megy föl. A vért fölötti sisak koronáján Qgy arany*mark(^atu kard

áll, s annak hegyén zöld koszorú diszeleg. Ftííszladék jobbról ars^ny-kék,

balról ezüst-vörös *).

Harag^os C(Mllád» Zemplén vármegye ezimerleveles nemes

családai sorában áll ^).

*) Wagner C. Mss. tom. LXX. p. 190. — Ipolyi Arnold ur is közlött egy

családfát, de némi csekély eltéréssel, nevezetesen Hrabor és fia László
közé még egy személyt Harabort helyez , és azt liptói fóispáaul irja ; igy

egy Ízzel hosszabb volna a családfa.

*) Collect. Herald, pag. 118. és Adami Scata gentíl. tom. ÍV.

') Szxrmay C. Zemplin not. top. 112.
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flamg^Oft család. (Disznó^patakí). Belá^Szolnok vármegye

családa, azon megyében fekszik Disznó-patak helység, ég azon

megyében Haragos János 1847-ben rectif. biztos volt.

arai család. (Harai). Kvárvidéki család. KOztilök él Harai

Victor stb.

Maramiiiclitcli család. Zágráb megyei nemes család;

birtokos Netretichen stb.

Harang család. Szabolcs vármegye nemessége sorában áll

Fényes E. Geographiája szerint.

HarasKthi család. Régi család , mely a rokon Thétényi csa-

láddal együtt Zsigmond királytól 1405-ben kapja czimeres levelét 0-

Törzsük — mint a czimeres levélben megneveztetik — Haraszthi
JánoS) ennek fia Jakab, ennek fiai: Péter, János és László,
kik hárman Tbéténi P é t e r Buda vár al-várnagyával együtt nyerek a

czimert.

Közös ozimerök egy dÖlt paizs , melynek arany udvarában két

rézsútos fekete csikolat (duobus baradis nigris) rézsútosan látszik, az

eltérben daru áll egy lábon. A paizs fölött sisak áll , melyrl fekete

foszladék hullámzik le^ a sisak fölött a foszladék arany-fekete, s a sisak-

ból daru-nyak annak ^él testével emelkedik ki.

Haraszthi Ráz mán 1416-ban Beregh vármegyében birta Ge-

lénes, Papi, Barabási, Csonka, Kyrvo, fíarka és Jand helységet, melyek

utóbb a Perényi , Sárkány , Dobó , Zekel , Czobor és Thurzó családra

háromlottak *).

1486-ban Haraszthi F erén ez szörényi bán és Arad megyei

í)!Sispán volt ^). Az 1498-ki országgylés mcgrová Öt Koszorú vára el-

vesztéseért. Mily roppant birtokai voltak Fere néznek, fleg a Bán-

ságban, kitnik abból , hogy 1518-ban a Vásárhelyi máskép Patkóczi

kastéljlyal, Bakófalva, Rakovazina, Balza, Borzos, Valfinecz, Rakócz,

Babatin , 2rfarincz , Burgudia , Klenocz , Bozzia , Sulincz , Fagymagh,
Dragoviucz, Milolot, Aaghvásárhely, Opprisincz , Boiliricz, Dragotincz,

Batófalva, Bandia, Nyerges, Ochovitza, Menyes, Kuthnya, lUavincz,

Gyertyános, Rekethés , Radovela Temes vármegyében, Zacha

*) Kaprinay Mss. B. tom. IV. pag. 252-254.
*) Lehoozky Stemmat. II. pag. 168.

•) Ijehoczky e Ferenoset Arad. megyei föispánul irja 1586-ban , azon-
ban az évszám hib&saa áll 1486. helyett , mert bizonyos az , hogy az 146ban él6

Haraszthi Fereaoznek leánya Kata volt , lévai Cseh Zsigmond neje. — Lásd
Kaprinay JVIas. tom. XLUI. pag. 317.

4*
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kastélylyal Hosszúpatak , F.-Bényes , A.-Bényes, Megyerts, vSerked,

a lugösi kerületbeu: — Koidofalva, Kaboast, Lugas máskép

Bánkfalva^ Balintz a lugosi kerületben;— Chal]ya kastélylyal

Küls- és Beis^-Chöllya , Jáz, Pély , Poög^ftc^ , Paiiád . Keresztúr, Ko-

vácsi , Ke , Gyar&k Orod vármegyében; — Palilesevel , Alma-

szegb, Sárfc'í, Tliosta , Gergelypertoja Qrod vármegyében; —
Káposztás-Megyer, Berki, Szászhaiom, Erkény Pest megyében;
Ágas-egyháza Fejér vármegyében; — Ketlilo, Sólymos, Raka-

sach , Me.lcbefalva , Sebes , Sz.-Lélek Temes vármegyében; —

•

Saginova, Kaprivnó, Suoiethacz, Cenübrig, Verhogy, Kajniczi, Melka-

váz és Benedikluk Pozaega vármegyében, jószágait hu szol-

gálatiért és 25,000 foriutért bevallja lévai Cseh János fiának Zsig-

mondna^c és nejének H arasz thy Katalinnakjés Baka^ Mihály-

nak és ennek neje Haraszthy Annának. az leányainak . kikel

Dóczy Zsófiától Dóczy László leányától nemzett ^).

Ugyancsak emiitett Haraszthi Ferencz még elbb t. i. í508-ban

már némely javait bevallá nevezett két leányainak , és azok férjeik-

nek *}.

Vele egy idben élt s testvére volt HaraszthiJános, kinek

leánya Anna Siraky Boldizsárhoz ment nül , és kinek leánya Siraky

Ilona Keszy Mátyásnak lön felesége.

Ezek szerint Ferencztl és testvére János ágazati kimutatása

következ

:

Haraszthi N.
1

'" "-

1

Ferencz János
Szörényi bán t ' ^ i

1486—1518. Anna

(Dczy Zsó8a) (Siraky Boldizs.)

Kata Anna
(fiseh Zsigmond} (Bakos Mihály)

Harasztbt család jelenleg is él üng és Zemplén vármegyében,

ez utóbbi e század elején Egreseu közbirtokos *).

Ung megyében Haraszthy József rendszerinti esküdt

üng megyében birtokoy a család M o k c s á n , honnan eliievét

Írja. Bihar megyében birtokos Mez-Telegden.

«) Sz. Benedeki Convent. Protoe. B. p. 183.

*) Ugyanott Faso. 93. Nro 12 hol Bakos Mihály Midiael de Pa kos-

nak iratik. Lehoczkyuál is P a k o s ál!.

^) Siirinay C. Zemplin not top. 280.

*/
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A család egyik tagja tnokcgai Haraszthy Ágoston, miután

Éjszak-Amerikát beutazta ^oina , és hazajvén , .,U tazás Ejszak-

Amerikában^' cziraö munkáját kiadá , — a Bánságban birtokát

eladván, még 1848. eltt családoátói Amerikába költözve, ott telepe-

dett meg.

Harasztom család. I|ajdan Békés vármegye családa. K(5>

zülök Harasztos Domokos ax 1447 ki budai országgylésre Békés

vármegye követe

Havasziosl esialád. Közülök 1628-ban Harasztosr Bálás
deák Konstantiöápolyban residense volt az erdélyi fejedelemnek *).

Harazi család* Zólyom vármegye hajdani kihalt családa. —
Harazi Simonnak fia Lukács azon megye alispánja volt 1381'ben^}.

Havcz Cflialád. Harcz István czioieres nemes levelet nyert

I719-ki sept il-én III. Károly királytól *).

Czimere : a vért kék udvarában zöld téren királyi korona, melyen

egy ketts farkú oroszlán hátulsó lábain áll , els két lábával ft^-j ^tq&í

félholdat ragadva meg. Ugyan ilyen oroszlán emelkedik kra paizs fölötti

sisak koronájából is. Foszladék jobbról ezüst^vörös , balról arany-kék.

Harczy család. (Szombathelyi), Szombathelyi Harozy Máté
(Matheus Hartzy de Sabaria) és általa Martzy Tamás^ Pál, Am-
brus és Mihály 1580-ki mart. 8-án kelt czimeres nemes levélben

Rudolf király által emeltettek nemességre. Czimeres levelük elbb

1581-ben (feria 2-da proxima post Dnicam Exaudi) Va§ megyének

Szombathelyen, majd 1581 ben (feria 2da próx. post Dnicam Oculi)

Pozsony megyéneJk közgylésén hirdettetett ki *).

Hardicsay család. (Híirdicsai). Hardicsai Hárdiosay család

Zemplén vármegye egyik kihalt családa ^).

Hariiinal Farkas család. (Szerdahelyi, Szeszármai és

Earinnai t).

Törzséül Farkas Tamás (1320, t.) erdélyi vajdát állítják, de ez

tévedés , tudva lévén , hogy nevezett vajda a Zéchen család sei közül

volt ').

Koyachich G. M. Vestigia Oomitiorum apud Hungaros* pftg- 266—266.
') Eeméiix János Önéletiriisa. Kiadta Szalay L. 128.lap.
•S Fejér Cod. Diplom. tom. IX. vol. 7. p. 443.

•) Collfict Herald. Nro 383.
*) Az eredeti Armalis Veszprém vármegye levéltára !i)af» van.
•) Sámciay 0. Zemplin not. top. p. 82.

^) KülöuÖs kedvük van a genealogusoknak e Farkas Taiftásfa , már a

D ó £ a csaláánál hasonlö igényt mutídtunk fel ininta. Addig is, raig a Zéchen
vagy Szécísényi csalid .tárgyalásftboa jutunk » egyebeken kívül otaiunk
"Wagner Coliect. Geneal Hisíorloa Familiar. Deo 11. p. 130-135
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A Harinnai család legrégibb tudható eldÓdei közül lehetett azon

Farkas Tamás, ki Harinnát, Bánjiczát és Idát 1411-kiaprU

6-in kapja ^>, és innen veszi fel a H ar i n n a i nevet.

Kvári szeiiflt a XIV. században még szeszármai Farkas

nevet hordának ^) ; — Hodor szerint 3) í458-ban a Harinnay-ak Szer-

da h e 1y elnévvel ^tek.

A esalád azon törzse, kitl rendszerint a családfát lehozzák , Ha-

rinnay Miklós asztalnok-mester , 1475-ben nyeri Dedrádot,
Szász-Fülpöst, Tancsot, ölyvest és Szent-Andrást*).

A családot némelyek — s köztök Benk is— két külön családra,

a Harinnai és Farkas családra osztják; de — ugy látszik —
ez tévedés.

A Harinnaiak családfaja az említett M i k 1 ó s tói következ^eg ^>

j le:

Miklós
1475.

<Siiky Kata)

Ferencz
(Erdélyi Erzse)

Zsuzsa
(Torma György)

Tamás
A——

Margit
(siBiszfülpön

Bikli JáJios)

Miklós

t
János

(Penuioh

Tan^ II. Ferencz (ryrgy
150. eleseti 1602. 1602.

(Zutory Erzse)

Krisztina

(1. Balásy Demeter.
2. Huszár Mátyás)

r
farkas Miklós

(Szengyel Sára)
I

^
1

III Ferencz
(Inczédy Kata)

I

'^

Sára ly. Ferencz
(Földváry Pál) f 1709 táján.

A családfán láthatok közül Ferencznek Erdélyi Erzsébettl há-

rom fía volt. Miklós, ki magtalanul halt meg ,Tamás és János.

Kvári L. Erdély nev. családal 110.

*) Ugyanott.

•) Hodor Doboka vánn. 97.

*) Kvári íA h.

*) Hodor id. h. 99. Benk : Specialu^ Transylvania L köt után.
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TamásDiik egyetlen leánya Margit szászfiilpösi Bikly János-

hoz ment nül, és miután — mint följebb mondatott — S;2ászfüI|)Öst

is a Hariunai család bírta 1475. óta, — valószínleg a Bikly család e

bázasság útján jutott Szászfülpösböz , b& csak részben már elbb nem

bírt ott, és a Bikly család utóbb Harinnai Bikly^nek irá magát,

Jánosnak Perusith Annától gyerojuekei .' Tamás, 11, F e-

rencz, ö-yörgy és Krisztina clbb szent-demeteri Balásy Fe-

renczné, utóbb berbidai Huszár Mátyásné, Ezek közül

íívFerencz Székely Mózses mellett harezol , és elesik a Bár-

ezán 1603-ki július 17-én 0- Testvére Cryörgy fogságba került,

honnan magát megválta ^).

íí. Ferencznek Zutory Erzsébettl fiai: Farkas és Miklós^
ki 1602-ben Beszterczének Báthori Zsigmond részére feladásában mii-

ködött^}. Szengyel Sárától fia

III. Ferencz 1657-ben E>oboka vármegye egyik k'óveUí a

károiyíejérvári országgylésen *). Nejétl Inczédy Katalintól leánya

Sára Ffildváry Páiné, és fia IV. F e r e n c z , kiben 1709. táján a csa-

lád íl-ága elenyészett.

A fölebb emiitett Farkas (II. Ferencznek fia) 1602-ben Szath-

máron harmad magával mint Báthori Zsigmond kezese volt letartóz-

tatva addig , mig Bogáthy Miklós Rudolf császártól viss2AJo. , kihez

Erdély átadása végett volt küldve.

Hogy azonban a feljebb közlött családfa nem teljes , onnan is ki-

tnik, mert azon nem találhatók a következk

:

1496'ban Harinnai Farkas János, kinek neje BáníFy Eufrozina

volt. Ugyanez évben élt H. F. Anna, mogyorósi BáoíFy László els

neje ^).

1560— 1580-ban éltek Harinnai János és Erzse, ki Békés

Gáspár els neje volt. Ez összeköttetésnél fogva részese a Békés ter-

veinek H. János, ki 1575-ben a sz.-páli csatán elfogatott, és Harinnai

M Á k 1 ü s kimenekült , de birtokát mindkett elveszte , st Jánosnak

aligba feje is nem vétetett ^}. E János birta Bels-Szolnok megyében

a Bethleni kastélvt.
' tm II II .1

') Wolph. Betlilen tom. V. pag. 408.
*) Ugyanott pag. 411*
«) Betliieu Wolpli. Hist. tom. V. a 64. és 65. lap között.
*} Hodor Doboka várm. 98.

Ó Ugyanott 97.

«) Bethlen Wolph. lom. ÍI. pag. 374—.382. Bethlen a lefejezeítek közül
kettt meg nom nevez, állitván, Uogy ; „c# praeter hos duo^ quorum ncmina assegut
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Ugyan ezekkel egy idben élt Harinnai Farkas Márton, ki

1562-ben Szucsaván maradt Dévay Péterrel , Girolthy Gergelylyel s

néhány száz magyar katonával , hogy Basiliust vagy fíeraklides Ja*

kabot a vajdaságba beállítsa ^).

Harmathy család. Szabolcs vármegye nemes családainak

sorában áll Fényes Geographiája szerint.

Hanooft ei»alád. Heves s Nógrád megyében van lakhelye,

1660-ban kapja ezimeres nemes levelét I. Leopold királytól.

Az 1705-ki a Rákóczy által rendelt személyes nemesi fölkelésre

a család maga helyett zsoldost állitott ^}.

1709-ben a nemesi segélyfizetési lajstromban az armalisták között

említtetik Harmos Pál, Mihály és András.
1711-ben a Rákóczy forradalmában részt nem vett, hanem honn

maradt nemesek sorában emlittetik Harmos P á 1 , és idÖsb éa íQabb

Harmos Mihály.
1722-ben a nemesi vizsgálatkor produkál a család, és az 1660-ki

armalís alapján kétségtelen nemesnek ismertetik. Hasonlóan az 1734«ki

produetiokor is Harmos Pál és Mihály említtetnek.

1755-ben a kétségtelen armalista nemesek sorában áll Harmos

Bálás, Ferencz és Mátyás.
Í794.ben Mihály és Pál,
1796-ban Mátyás és János,
1807-ben István, Imre és Antal vesznek ki Nógrád me-

gyétl nemességi bizonyítványt.

Harmos János Temes megyei Buziásra költözvén , saját és fiai

Mátyás és János neveikre vesz ki Nógrád vármegyétl 1844-ben ne-

mesi bizonyítványt 3).

Harmos László 1837-ik év óta Eger megyei kanonok.

Harmos Lajos 1842-ben 'Nógrád vármegyéi al~adószed6 lett.

Fia Bertalan.
A múlt század közepén Harmos János 1760-ban Nagyvárad

városa jegyzje volt, utóbb a káptalan ügyvéde lÖn.

Uarracti család, A Harrach családnak hazánkban a hon-

fiusitást az l63-ki 77. törv. czikk adá meg. Azonban birtokai nagy

részben Mosón megyében az ország szélén feküvén , hivatalt fleg a

') Hodor id. h. 97.

') Ez s a következ adatok mind Nógriád vármegye jegy26köiiy\''elböl.

*) A m^yei Jegyzkönyv 1989 szama alatt.
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szomszéd iartományokbén viseltek. A család a XVII. századtól két f-

ágon, Qgymint a Lajtha-bruohi és Rohraui ágra van oszolva.

A lajtha-brucki ágnak, mely hazánkban birtokos, leszármazása ^)

Vövetkeió:

Gr. Harrach 04io-Fndrat
(gr. Novellára Laviaía)

Ferdinaud Bonaveni.
(gr. Lamberg Teréz)
«—— 1 III ^Ml I III I ! '

II

Alajos Bajmucd
szül. 1669. 1 1742. bov. 7.

nápolyi al-kíráí^.

(1. gr. Sternberg Mária Bora.

2' gr. TbanKauaenn Anna.
3. gr. Dietrichstem M . Ernesztiaa)

M. Philippma
Sí. 1693. 1 1720.

(Gr. Thun Fer.)

Frídrik Gvárf.
ez. 1696. 1 1749.

áUam-xnlniszter.

(H, Lichtensiein

Mária}
t

Mária-Anna
SZ.1693 tn58.
(1. gr, Rabetta

Ijajos.

2. gí Hrczan
2»igmond)

Mária-Luiza
szül 1702.

1 1775.

(h. Lamberg
Ferenci)

Ferdinánd•)
szül. 1708.

1 1778.

(1, gr. Gallas

Erzse.

2 Uarracli

Róza)

Maria-Eleonora
sz;175r.f 178.

Mária-Róza
az. 1768. t 1814.

(h Kinsky József)

RózaM. János £ni6 Grnidó Mária- Anna
«2üll721. 8z. 1722. szül. 1723. szül J 725.

1 1785. 1 1746. t 1783. f 1781.

(gr. Harrach (h. Dietriclistein (gr. bodron
Ferdinánd) M. Jozefa) Miklós)

M. Jozefa
szül. 1727.

t 1788.

(l.h.Lich-
tenstein

Jáuofi.

2. b. Lob-
kovitz

József)

Ferencz *•)

szül. 1732.

t178L
altábornagy.

(gr. Hohenembá
Rebeka)

I
-^—-^

«

Mária
íízül. 1762.

(gr Waldburg)

Mária-Jozefa János nep,

$2. 1755. T i?83 sz. 1766.

(gr. Wilczek íh. Lichtenstein

Ferencz) M. Jozefa)

Ern Kríslóf
szül J757.

(gr. Ditrich-
slein

M. Teréz)

Károly
sz. 1761,

doctor.

Ferdinánd
szül, 1763.

Reisky
Janka)

Teréz
sz. 1764.

t

Ferencz -János

szül 1795.

Károly Fülöp Ágoston
szül 1795 *

szül. 1800Terézia
szül- 1798.

f J8Í7.

*) Ennek te^vérei még: Ká roly szül 1700. + 1720. kanonok.

Venczel szül. 1703 + 1734. Parmanál esettel. — János Eroö
szül. 1705. t 1739. Nyitrai püspök.

*) Ennek nvére: Krisztina született 1740. + 1791 apácza-

fejedelem-asszony.

*)-Scliö«feld id li 11.80-86.
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A család legtöbb tagja az arany gyapjas rend vitéze , és ausz-

triai tartományi lovász-mester (Óbesterbland-StalImeister in Oesterreich

ob und unter der Enn«) Volt közülök egykét udvari tanácsos , volt

állam-raimszter
, al-tábornagy , és a családfa tetején álló Alajos-

Tamás épen nápolyi alkirályságot viselt.

Harsag^liy család. Sáros és Zemplén vármegyei nemes csa-

lád. Ez utóbbiban birtokos e század elején Hegyi helységben 0-

Harsányt család. Harsányi nev nemes család Heves, Sza-

bolcs, ügocsa, Zemplén^) stb. megyékben lakozik.

Egyik Harsányi családnak czimere : a vért kék udvarában zöld

téren hátulsó lábain álló ketts-farkú oroszlán , els jobb lábával egy
ezüst liliomot tartva ; hasonló alak ni ki a vért fölötti sisak koronájá-

ból is. Foszladék jobbról arany-kék , balról ezüst-vörös ^).

ügoesa megyében Harsány Sámuel 1 805'ben birtokos Szölös-

Végh-Ardón *).

Harsányi P á 1 birtokos Dabólczon ^).

Harsányi György Tökölyi párti kapitány 1676-ban Tarczalt

pusztitá %
Harsány család, (Sárospataki és kis-harsányi). Erdély és

Magyarországban kiterjedve

;

ez utóbbi Magyarországból

szaL'idt, s lehet 1-ogy &z elÓbb

említettekkel is s'érséges vi-<

szonyban áll, de arról bvebb

adatok nélkül bizonyost nem

állithatunk.

A család ismert törzse

kis-harsányi L 1 1 c r íí t i M i-

h á 1 y a kis-harsányi(Baranya

megyében?jhatáron egy hárs-

fa mellett néhányad magával

egy portyázó török csapatra

bukkanván, az azt vezényl

agát levágtej s fejét a magyar

») Szirmay C. ZempJm noi. top. 373.
') Ugyanott 112,
*^ Borgstailer Colíectio Inslgriimm nob. Hung. familiamm.
*5 Szirmay C. ügoc«a, 77.

*) V^^noit 157.

•} Szirmay C. Zempli aot. tep. 148.
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táborba vitte, a miért Mátyás királytól 1467-ben „M i c h a e l Literati

de Sárospatak et Kis-Harsány" királyi adományt nyert Kis-Harsányra,

és — mint iratik — innen van a család czimerében a vért kék udvara-

ban egy magyar mentés bajnok
,
jobb kezében kivont kardot , bal kezé-

ben levágott törökfejet tartva ; ugyanez alak ni ki a vért fölötti sisak

koronájából is, mint a metszvény ábrázolja.

A család leszármazása I. Mihálytól kezdve következleg

jö le :

MiUly
Literátus

de S.-Patak
et Kis-Harsílny.

1467.
, I /> . I ! I.

I. Tamás
-

1

--^

Benedek

I. István

Jakab
t

II. István

IL TMtíáb
t ^ t

András

Ferenoz I. János

f (Szentmártoni
Bora 17X6.)

MMi^^Vi*

Zsigmond

Ili. István

II. Mihály Miklós II. János

t t I

II. János
(Kalios Mária)

József
(Hatfaludy 1.)

IIL Mihály
t r

György

III. János

t

Zsigmond

Mária
(Bakó Márton)

III. János
1760.

(Vásáriielyi Sára)

Sára
(Lészaá Sándor)

IV. János
tl819.

(Dobokai Francziska)

Borbála
(Szacsvai Zsigmond)

A családfán látható I. János ezredes 1716-ban Erdélybe háza-

sodván, feleségül vette Szentmártoni Borbálát, kivel kapja aí Alsó-

Fejér megyei S á r d i és az e körül fekv jószágok egy részét , ~ és

következleg ugyancsak Sárdon a Serasei , SzÖcs , Adorján , Borza és

Bohos jc^okat , — mely családok kihaláshoz közeledtek , — örök áron

megvásárolván^ azokra III. Károly királytól 1718-ki jul 24-én királyi

beleegyezést nyert. így származott be Erdélybe a Harsányi család ezen

*> Hodor K. ur szíves közleménye.
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r J á nos által , kinek utódai házasság útján a Récsei , Tisza , Kabos,

Veér. Buda, Szeredai és más családokkal is összeköttetésbe iövén,

Erdély több megyéjében és Magyarországon is Tisza Füreden bir-

tokos leve

A táblázaton állók közül eroiitendk még Jakab, ki I. Apáffy

Mihálynak gyermekkori oktatója volt, a török nyelvet beszélté, és

1651-ben a brandebürgi fejedelemhez menvén, ott mint tanácsos^)

még 1676-ban életben voít.

Hogy a följebbi családfa nem teljes, mutatja az, hogy azon többek

a következk sem találhatók :

Az erdélyi ágból : Karsányi Cal József elÖbb fjegyz, 1771*

ben kir. pénztárnok Küküll vannegyében stb. ; Sámuel ennek test-

vérdcscse elbb kir. testr, 1785-bcu guberniaÜs hivatalnok. lB09-ik

év körül az erdélyi kir. tábla val. ülnöke. Francziából magyarra for-

ditá és kíadá „D'Arnaud meséit." Nejével Véer Áimával semmi

gyermeket nem nemzett.

1771-ben leljük harsényi és m.-bényei Harsányi Lászlót Kü-

küll vármegye ülnökéül

1796-ban kis-harsányi Harsányi Peren oz Alsó-Fejér várme-

gyében adó-rovó biztos.

M ó z s e s ugyanott irnok.

1796-ban H. József Doboka vármegye le^éltárnoka , majd

szolgabirája 1796- -.1809-ig. Lakott Hid-Almáson. 1810--18l3-ban

Arendae regiae Perceptor volt. Ez vagy ma^sik József az, kinek neje

Diószeghy leány, kitl leányai: Zsuzsa f 1819. és Mária.

Nincs a családfán Harsányi Benedek sem, valószínleg IL Já-

nosnak testvére, -~ 1790-ben már csak özvegye Biró Kata élt.

A családfán álló IV. János az erdélyi tartományi fszámoltató

hivatalnál in^ossista volt: meghalt 1819-ben mint rationum consultor.

Benne az erdélyi ágazat fi- ágon kihalt , egyetlen leánya Erdélyben a

Harsányi család utolsó sarjadéka Borbála Szacsvai Zsigmondné.

Harsány család. Harsány Mihály és unokái F e r e n o

x

és János 1801-ben í. Ferencz királytól kaptak czimeres nemes levelet

CzimerüJí vizirár.yosan kétfelé osztott vért ; a fclsÖ osztály kék

udvarában pánczélos kar kivont kardot tartva látszik; az alsó osetály

arany udvarában zöld téren királyi korona ^ és a fölött rézsútosan ke-

resztbe helyezve két kék zászló leng , ezek között a korona tetején egy

'} Bethlen Miklós Önéletirása. Kiadta Szalay L. 1 kot. 423. l
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vörös liliom Utszik. A vért fölötti korona sisakján izmién pánczélos

kar könyökölj kivoiil kardot tartva. Foszladék jobbról ezüst-kék, balról

arany-kék ^).

Hart család. Hart János Í755-beQ Mária Terézia király-

asszony áltiil emeltetett nemességre ^).

CVimere három részre osztott vért. A fels rész jobb-oldali osz-

tálya ezüst mezejében egy barna galamb repül j a bal-oldali osztály

vörös mezejében két fehér nádszál arany zsinórral megkötve látszik.

Az alsó osztály kék udvarában arany fél malom-kerék látszik, Fosz-

ladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.

Hariliay c«alAd. (Kis-Harthai). Zemplén vármegyének

egyik kihalt családa, melybl Harthay Gábor 1646-ban Zemplén

megye alispánja volt ^ és a latin verselésbega jártas, mint s.-a.-ujhelyí

házára tett számoít feliratai gyanittaták ^).

Kai'iiqiue család. Hartique Antal 1791-ben nyert czimeres

nemes levelet.

Czimere négy részre osztott vért. Az els és negyedik osztály

ezüst mezejében jobbról balra rézsútosan vörös csikolat vonul le , azon

egy fehér fürész látszik. A csikolat fölött és alatt egy piros sziv tnik
fei A második és harmadik osztály arany mezejében két vizirányos

kék csikolat között egy czombig levágott emberi láb látszik. A vért

fölötti sifttk koronájából pánczélos sisakos bajnok emelkedik
,
jobb ke-

zében lándzsát, a balban egy hosszúkás gömböly paizsot tartva,

melyen egy sáv píroslik. Foszladék jobbról ezüst-vörös , balról arany-

kék •)

llartfium Cisal&d* (Máskép Er^s). Ismert törzse Hartman

máskép Ers Márton, ki Pilarik Jánosnak Földváry Juliannától

született leányát Pilarik Máriát vévén nül, ezzel az osztatlan Föld-

váry nemzetség birtokaiban részésült, és ily családfát alkotott

:

Hartroan Márton
(Pilarik Mária)

1730.

Jáuos Mihály Mária
(Traxjgua Kriitóf)

János JoíiAnnA János
(Gyurikovíc* ístv.)

A család evang. vallású.

") Adami Seuta gentU. tom. IV.
«) CoUecfc. Herald. Nro 273
•) S2Írmay C Zemplín nol. fop. 82 not. histor 172. 177.
*3 Adami Sciita geutil. tom. lY.



ét Hartmanú - Haruekern.

Harimann család. Báró Hartmann P á 1 az 1655-ki országa

gylésen indígenatust nyert

Haraekern család. (Báró f). Alapítja Haruckern *) J á-

nos-GyÖrgy , ki mint jövevény hazánkban a legrövidebb id6 alatt

a legf(Bbb naéltóságokra emelkedett, és a leggazdagabb mágnások egyike

léve, azonban ü-ágon csakhamar magbaszakadván ^ nagykiterjedés

szerzett urítdalmaít örökség útján jelenleg leány-ági utódai : több neves

magyar családok bírják.

Haruckern J á n o s-G y Ö r g y — mint iratik — ausztriai ere-

det, és egy linczi sütnek ^) fia volt , ki szorgalma és tehetségei által

a hadi élelmezési biztosságnál ftisztségre emelkedvén, mint római

birodalmi lovag 1723-ban (129. törv. czikk szerint) magyar indígena-

tust nyert , és egyszersmind ezen évbsn a Békés , Csongrád és Zaránd

vármegyékben fekv fiscalis jószágokai 1719-ben III. Károly királytól

fleg azon érdemeinek tekintetbe vételével *) , hogy 6 a török had-

járatok által nagyon megürült kincstár részére több száz ezerét meg-

takaritott, még ezen felül 24,(XX) forintnak fizetése mellett királyi ado-

mányhan nyerte , és azokba aug. lO-én a váradi káptalan által be is

iictattatott. Mivel azonban az 1723-ban kí^It adománylevélbl sok hely-

ség és puszta neve kimaradt , 1736-ki január 27-én uj adománylevelet

adatott ki magának , melyben is az adományozott helységek és puszták

igy neveztetnek aaeg : Gyula mezvárosa mint az egész uradalom feje,

továbbá Fövenyes Ölyved , Apáti , Sz.-Benedek , Remeteháza ,
Beregi

egyháza^ Alabián , Gyürkhely, Békés . Berény, Endrd, Gyúr, Kamut,

Dánfok, Csatár , Tgye , Nyárszeg , Szentes , Sz.-Fabián , Eoser, Veres-

egyháza, Donát Sz.-László, Töke, Heked , Derekegyházának egy része,

*) 165-ki 119. törv. ez.

*) A család neve az 1723-ban törvényben Harukern-nafe iratik —
Hellebranth J. Szarvas váró ssáróli Értekezésében , valamint Mogyo-

róssy János Gyula ,,Hajdan és most'* czimö munkájában mindég Hanidkem-

nek írja. Ez utóbbi — ki az eredeti okiratokat olvasá, és igy legjobban tndhatá

azonban nála az elsó Haruckern János-Gyöi^y arczképe alatti kézirati hascm-

más azt mutatja , hogy J á n o s-G y ö r g y magát H a r r u c k e.r-nak irta.

') Hellebraftth János id h. 12. lapon Markovitz Mátyás Commentariuda

szerini — Mogyorssy János a Hartrcker-ek származatáról hallgat.

*) Éhez járult az is , hogy — mint Hellebranth id. h. 11. lapon irja —
Tlian Albert- János Szegeden lakó kamarai Igazgató jelentése szerint ,,a» ei§n

puiitákbál bejöv haszon igen csekély ,
— a mindén órában kiüthefB hábrútfí való

félelem nagy , a gabonának és más termesztményeknek éladhatáset igen bajos , — és a

mélyen meggyökerediett lolvajság és ai itt lakó embereknek arra toló hajlandóságok^

éi megrögiötí gonost indulatjok kiirihatailan Itgye-n^^
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Bötény, Szeghalom, Paás, Balkány, Torda, K.-Környe, Öcsöd, Szarvas,

Káka, Báboczka, Félegyháza, Tatárszállásaj Csaba, N.- és Kis-Podány,

Föicivár, Borosgyáp, Veszély, Gerendás, Kigyós, Eperjes, Kerek-

egyháza, Szabadka, Gyarmat, Pázmány, Ösvény, Bucsa, Kis- és Nagy-
Harang , Gerla , Mezö-Megyer , Sz.-Miklós , K.- és N.-Décse , Doboz,

Csorvás , K.-Ladány , Méhes , Kis-Károly , Gyoraa , Ege , Nagy-Télek,

Vészt , Mágor , Tárcsa , Edeles , Németi , vagyis Nemeskerek
i

, Bél"

raegyer, Félhalom, Póhalora, Szénás, Kis' és Nagy-Csákó, Királyság,

Kondoros , Murony , Sopron , Halásztelek , Sima , Simasziget , Csejt,

Orosháza , Székudvar , Petzér , Gyires , Sz.-Kiráiy , Sz.-Márton , Szent-

Tamás, Pél és Elek.

Haruckern János-György 1724-ben már Békés vármegye

fispánjává lett, azonban e hivatalába csak Í732-ki oct. 9-én iktatta-

tott be *). Még elbb, már 17?9-l)en báróságra emeltetett. Meghalt

1742*ben. Nejei Felner Máriával következ családfát alkotott:

Harockern János-Györgjr
Békés V. fispán-
Báró 1729. ^ 1742.

(Felner Mária)
r~" ' ' « . i.

.1 ii —'^-
-

-II -— ' ? • ""
I

Janka Ferencz Franoziska Cecília József
(gr. Werdenbarg Békés v. (b. Pechmann) ("Wenkheim (HocKe N)

József) fispán. + Józs. Ágost.) <
' ^

1

1 1775. Borbála

(1 . Mansfeld Anna. (gr- Siskovieí

2 Diriing Márla-Antonia) JózaeQ
f— : "^

"^^
' I

l't6l Mária-Anna 2-tól Jozefa
(gr. Stookhammer József) (gr. Károlyi Antal)

Báró Haruckern János-Györgynek halála után a Gyulai nagy-

uradalom három leány és két u-gyermeke közt feloszlott.

Ceciliának gr. Werdenburg Józseftl született leányát gr. Wer-
denburg Jozefát b. Gruber Ferencz vette nül, kinek egyetlen leányát

Taréziát ismét gróf Wenckheim József (József-Ágostonnak fia) vezeté

dfárhoz ; éa igy a Wenckheim caalád a Haruckern javakban Janka
vonalán is örökösödött.

Francziska, báró Pechmanné magnóikul halt el.

Cecilia Wenckheim József Agostonnétól ered a magyarországi

Wenckheim ház.

J ó z 8 e,f Hoche leánytól nemzé B o r b á 1 á t
,
gr. Siskovics József

tüzérségi tábornok nejét , ki szintén magnóikul halt el.

*) Mogyoróssy id. h. 179.
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P e r e n c z j atyja halála után 1742-töl Békés vármegye fispánja,

egyszersmind a cs. kir. udvari kamara tanácsosa Bécsben. Meghalt

1775-ben. Neje kett volt: t. Mansfeld Anna , és 2. Diriing Mária-

Antonia, kiktl csak két leány-gyermeke maradván, benne a rövid ideig

virágzott b. Haruckem család íi-ága kihalt , és s szép birtok a leány-

utódokra szált. Ferencznek els nejétl leánya Mária*Aiina gróf

Stockhammer Józsefhez menvén férjhez , ez által a Stockhammer fi-

ágon kivül, beházasodás útján a b. Bedekovich
,
gr. Mitrowszky, gróf

Bolz&, gr. Esterházy, és gr. Batthyány családok Örökösödtek.

Ferencznek második nejétl Diriing Mária-Annától született

leányát Jozefát gr. Károlyi Antal vévé nül, s általa a -ágon kivül

beházasodás útján gr. Königaegh
,

gr. Sztáray stb„ is osztályosává ln
a Haruckem javaknak.

A Haruí^ern család czimere egy négyfelé osztott vért. Az els

és negyedik osztály vörös mezejében egy fejér búbos galamb áll, a vért

belseje felé fordulva ; a második és harmadik osztályt jobbról balra

hárántosan lefelé vonuló ezüst-vörös koczkák képezik. A vért fólött két

koronás sisak áll , a jobb-oldalinak koronáján a leirt búbos galamb áll,

a bal-oldalin egy fekete sas-szárny lebeg, s annak közepén vizirányosan

három ezüst-vörös koczkás csikolat látszik.

Harti^lginjis c^sal&il. Gróf Hartvigius János 1659 ben ma-

gyarországi indigent-tust nyert *J.

Marturlch család. Hartwíeh (vagy Hartwigh) Károly Dá-

niából származott hazánkba , ím Hartwich József 1734*ben Hl. Ká-

roly királytól czimeres iienies levelet nyert ^) , és elvevén galauthai

Balogh Istvánnak fajszi Ányos Évától született leányát Balogh Mag-

dolnát, ettl csak két leánya maradt , úgymint : Rozália Horváthné,

és Terézia elbb györgyei Benosik Miklósné, utóbb Komjáthy

Lászlóné ^) , kikben a Hartwioh család kihalt. Utódaik Balogh István

után, ki Abony, Tószeg , Paladics és Kecske ura volt , most is tetemes

réazt bimak az abonyi uradalomban.

A Hartwich család czimere négyfelé osztott vért , melynek kö-

zepén viz-irányosan egy fekete csikolaton három fehér rózsa látszik.^

Az els és negyedik osztály vörös mezejében pánczélos kar könyököl,

arany buzogányt tartva. A második és harmadik osztály kék mezejében

*) 1659-kJ 131. törv. wikk.

•) Adami Scuta gentil. tom. IV
•) Perbeli genealógia.
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hátulsó két lábán álló oroszlán els lábaival egy ezüst horgonyt tart.

A vért fölötti sisak koronáján két kiterjesztett fekete sas-szárny között

egy fehér egyszarvú emelkedik ki. Foszladék jobbról ezüst-vörös, bal-

ról arany-kék.

Harty&ny család. (Gulácsi f), ügocsa és Zemplén megyé-

ben virágzott, de már kihalt.

Gulácsi Hartyány (néha Harthyány) János 1660-ban másod,

1670—1675-ben els alispánja volt ügocsa vármegyének 0? és 1664-

ben öszödfalván egy rétet szerzett zálogban, honnan gyanítható, hogy

ott több birtoka is volt ').

Hártyán (Sós-Hartyán) helység Nógrád megyében is létezik , és

ezen megyében is élt Hartyány családból , melybl volt Hartyány Ká-

roly, kinek magvaszakadtán ^) Darvas Pál és Ráday Gedeon iktattattak

be Nógrád megyei Kelecsény pusztába stb. , de ellentmondás történt.

Háry család. (Hári). Zala várraegye nemes csaiáda, melybl

Háry Farkas Zala várraegye levéltárnoka 1837— 1848.

Háry Gusztáv ugyanott lajstromozó 1844-ben.

Egy Háry Péter 1606-ban élt, levelet irván Dersffy Ferencznek

Beczkóról april 27-én *).

Haság^by cwalád. Kikalt család , melybl Hasághy Imre
az 1563'ki országgylésen a határvizsgáló bizottmány tagjául nevez-

tetett ki *).

Hasznost család. Kihalt család , mely a Rathold nembl
ered , s melynek nevét egykori birtoka Heves megyében a romban he-

ver Hasznos vára is fentartja. Közülök Hasznosi Domokos 1313

—

1321-ben nádor volt. L. többet Ráday cg.

Haserliag^ család. Közülök Haserhag István országbírói

itélmester volt *).

Haskó család. Közülök Haskó Jakab elbb nyítra-vág-

újhelyi prépost, majd mcponi czimz. püspök, s végre 1690-ben Nyitra

megyei püspök, melyrl 1 691-ben leraondvá», a nyitra-váguj helyi pré-

postságra visszatért*

*) Szirmay C. ügocsa 53. 142.

') Szirmay C. ügocsa 20. és C. ZerapUn not top. 82.

") Sz. Benedeki Con^s. H. Fasc. 7. Nro 16.

*) Keniéay : Not Arehivi et Capituti Albensis 11. réasf 118.

*) 1663-ki 60. törv, cz.

*) Lelioozky Stenimat. lí. 168,

Ö
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Haspray csalá4i. Hagpray Pál 1643-ki dec. lO-éo kelt ozi-

naerea nemes levélben IIL Ferdinánd király által nemesitteteít meg,

de családa kihalt ^).

HaszHnger család Haszlinger István-Andráa 1790-hen

nyert czimeres nemeji levelet.

Czimcre négy részre osztott vért. Az els és negyedik osztály

ezüst mezejében zöjd téren agy vörüs ruhás
,
prénies kalpagi'i sárga

Cfaizmás magyar vitéz áll, jobb karját kinyújtva , bal kezét kardja fölé

í'ehér övébe dugva. A második osztály kék mezejében ketts farkú

oroszlán hátulsó lábain álK els lábaival arany karikát fogva. A negye-

dik osztály kék mezejében arany grif áll. arany csillagot tartva. A vért

fölötti sisak koronájából a leírthoz hasonló magyar vitéz emelkedik ki.

Foszladék jobbról ezüst-vörös, balról arany-kék ^).

Haszliüger József 1794-ben az erdélyi hadi parancsnokságnál

törvényszéki irnok.

ilatala e<iatád. Fest vármegye nemes családai sorában eiu-

Üttetik Fényes E. Geograph iájában.

Hataloi^ies család. Hatalovics József 1756-ban Mária

Terézia király-affszonytól nyerte czimeres nemes levelét.

Czimere egy viz-irányosan kétfelé osztott vért , melynek fels

részében kék mezben egy arany oroszlán nyúlik fel , els jobb lábával

három piros rózsát tartva , fölötte jobbról arany nap , balról ezüst fél*

hold látszik. Az alsó osztály függlegesen kétfelé oszlik , a jobb-oldali

rész ezüst , a bal-oldali vörös mezt képez , melyekbe a vért alyjáról

két szarvas-szarv emelkedik fel , az udvarok színeivel ellenkezleg szí-

nezve. A vért fölötti sisak koronájából egy szétterjesztett szárnyú arany

grif nyúlik fel. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vÖrÖs *).

llaibafuy család. Szepes vármegye nemes családai közé

soroztíttik Fényes E. Geographiájában.

Hatfaludy család. (Hattmansdoríi). Erdély caaláda, elbbi

nevök Ha ttmansdo r f or. 1454- ki octob. 9-rÖl V. László királytól

kaptak armalist. Utóbb ÍII. Károly király alatt 1736-ban nevöket

H a t f a l u d y-ra váitoztaták , régi nevöket elnévnek tartván meg.

Mióta Hatfaludy névvel élnek , leszármazásuk '*) következ

:

^) Az eredeti armaÜs Veszprém vármegye levéltárábfl»i*

^) Adami Scuta gtíntil tom. IV.

") Gollect. Herald. Nro 133,

*; H.vái-i L Erciéíy ucv. családai 111.
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Márton
(Lukács Bora)

I
^ n

I. Ferencz
(Katona Zsuzsa)

II Ferencz
táblai ülnök.

K.Szohioki fispán.
(ákosi Szilágyi Rák.)

Ágnes
(n.-ajtai

Donáth Lajos)

I. József f 1829,

Dobokai ad minist.

(Eetheii Zsuzsa)

Elek 1815.

(l. Katona Róza>
2. P. Horváth Teréz)

II. Józ.sef

(Balogh Zsófia)

István

(1. Török Kata.

2. Ligner Kata)

TII. Ferencz
(Balogh Zsófia)

I

"'^
1

Ferencz

Mária
(Macskási
János)

Srtndor

Doboka v.

fszolgabíró
1825-1827.

(Szoboszlai Róza)

János
rnagy.

2f8Ófis I>ez8 Amália
Lajos

Doboka várm.
fjegyz

1825-1832.
(Berzenczei Ant.)

A^nra

(Mózsa Miklós)

József Doboka várm. igaz. biztos 1775-beD, alispán 1780-ban,

fószolgabirc 1790-ben, utóbb 1816-ban fispáni helyettes és királyi

tanácsos. Meghalt 1829-ki dec. 25-en.

Ferencz 1794-ben KOzép-Szolnok vármegyei alispán

Elek 1815ben Kraszna vármegyei ftörvényszéki ülnök.

III. Ferencz 1815-ben Kolos vármegyében partialis törvény-

széki üfnök.

István 1847-ben Bels-Szolnok vármegyei alszolgabiró.

Hogy e táblázat sem teljes, onnan látszik , mert nem leljük azon

Hatfaludy Pált, ki Doboka vármegyében 1847-ben dézma-bérszed.

Antal 1847-ben Doboka vármegye alszolgabirája.

Hatfaludy idsb Pál Marmaros megye másod alispánja 1807-ben.

Hathalmy család. (Hathalrai f). Veszprém vármegyének

kihalt régi nemes családa, mely nevét azon megyei Hathalom pusztától

vette.

Tör2áe Hector Ispán (Comes) , ki eredetét Siciliából vette,

honnan jött be , és attól I. Károly király alatt Veszprém várme-

gyében tetemes jószágokkal adoraányoztatott. — E nemzetség egyik

tagja MarczaltÖ birtokáról Marozali vagy Marczaltövi nevet

*) Hodor : Doboka v4rm. 429. 440. 449. 469. stb.



<;$ Hathalfn;^.

veti fel . s törzse lett a kihalt M a f c z a 1 i családnak ; a nemzetség^

másik tagja az 13]7-ben adományban kapott H a t ii a 1 m i pusztáról

H a t ti a 1 m i-nak neveztetett 0-

Emiitett Heotortól kezdve a Hathalmy-ak leszármazási táblája

következ :

I. t á b 1 a.

János
de Lak.

Heotor (Gomea)
1317-b«n kapja Hathalmot.

• Zunkor
kassai várnagry.

Marko
(Comes)

gyóri várnagy
1380.

Péter
(Comes)
4á« Dalka.

György
de Hathaioni,

8zorényi bán.

Miklós
de Hatkftlonx.

r"
Ferencz

Péter

de Hatháiom.
János

de iliazy.

László
de Dal ka.

Veszprémi fispán.

MiklÓSL JáfiOft

Mariha.

1450.
, A..^,.

Lázár Mihály

Sylvester Lázár
veszprémi követ

1505.

(Sitkey Fruzsina)

Victorinus

Péter György
(serki Kolos Entse)

I
^^ "

»

Láid folyt. II. táblán.

László

Pál Lázár Miiiály

László György Judit

György
i"

László

f
István

t
Sándor

t
János

t
Mihály

••^'^
Farkas

t
Fereiicz

^) Szegedi Decreta Reg. Hung. p. 274. ^^ixeneratio C. Hectorts cvm Caroh

J. Hege e regno NeapoHlano in Hungáriám ingressi , mulfisque possessionibus ab eodeffi

hcvpletati filii a capite bonorum
, quod eis obtigit, nonten accessiverunt . . . voluitque

unus vocari Comes Maro&ali aut Marcz-altvi a Maraaliö yrope Jaurin-um ^ dein

svb Sigismundo anno 1400. Regni Hung. Falatinus, altér C. Hathalmi ab Hathalom

prope Papám : quae tam Ulusiris generalio , ttt humanarum rerum sünt vicissitudines,

€ palalinnli digniiate ad novaculam decidif, jamquj dc/'tcU ante sepCennium circUer in

yannoso quodoin el misero Papensi Ckirurgo bonis onmiíus hypothecario jvre per alins

poisesi.ii in . . . Juscphum Fesletics de Baltavára , , , devivatisJ"^ — Y. Ö. Kaprinay

Mös. B. pag O. 77.
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II. t á b U.

György &t &i !. tÁhlán.

(serki Kolos Erasuíe)

eleseti 1596^

Má.tyáí»

százados

.

elesett 1594.

(Amftde Kata)

Pái
(Bofisányi

Bora)

Jl

Anna Erzse

(1. Viczay (Pogránvi
Bálás) Benedek)

2. nebojszai

Balogh)

Zsófia*)

(1. TKury
Gvörgy.
2. Tóthi
Lengyel
István)

Dániel ErzsQ
(kormohi

Szopek Henrik)

Miklós
(Knbinyi 2Ssófia)

György Anna
f (i. véglfti Horváth Gáapár.

2. Baan Sándor)

György Sandrin

1 1631. (Csabi Erzse)

Eabi
(Thtai Benedek)

*) Ennek testvérei még: István -f*, Mihelyt, Orsolyaf.

A családfán létható I. Lázár, fcinek neje Sstkey Fruzsina volt,

1505-ben Veszprém vármegyének rákosi gylésre egyik követe ^). Fia

három volt: Péter magnélkül balt el, György és László két

külön ágat alapítanak.

Györgynek Serki máskép kciosdorS Kolos Erzsébettl egyik fia

Mátyás Pápa környékén némely száguldozó tatárcsapatok ellen ba-

áakozott, s azon csatázás^baa esett el 1594 ben '). Testvére

Miklós Mez -Keresztesnél Miksa föherczeg mellett barozo],

s ugyanott a törökök üldözése végett megújított szerencsétlen kimene-

tel utolsó csatában esett el 1596-ban 2).

A feljebb emiitett Mátyásnak Ama<fe Katalintól fia Miklós
Kubinyi Zsófiával nemzé Györgyöt, ez ágon az utolsó Hathalmyt,

ki 1636-ben osztozott Pográuyi Istvánnal , midn Komárom megyei

V) Jászay : A magyar nemzet napját a mohácítí vész ntán. 157. 1,

«) Istvánffy 1685-ki kiad. 415. 1.

*:; Ugyanott 456. i.
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Ácsnak fele része a Kolos Erzsébetet képvisel Hathalmy örökösöknek

jutott ^.

Nem találjuk Sk családfán Hathalmy Orsolyát, kit a német

eredet báró Tiianbauser Honorius vett nüI, ki 1593-ban lett Szé-

csény vár kapitánya , s a IJathalruyak által fíusittatváa , Hathalmy ne-

vezetet vett £ít\j 3 1594-ben egyik csatában sebet kapott *).

A család czimere : a paizs vörös udvarában egy függleges s két

viz-irányos fehér c^ikolat. A vért folötti sisak koronáján hattyú áll

szétterjesztett szárnyakkal, jobb lábában i>yilat tartva.

Hatházy Cüalád. Erdély kihalt családa, melybl Hatliázy

Gergely Tököly ellen harczolt 1690-beQ *>.

Egy Hatházy Gáspár 1647-ben sátorallja-ujhelyi ref. lelkész

vált »).

Hathiia család. Ismert törzse Hathna János az olaszországi

Viadjáratban , és Galambócz ostromában szerzett érdemeiért 1430-ban

Zsigmond királytol kapja Trencsén megyei Budetint *). Ennek fia volt

György, ennek László, kiben ugy látszik a család kihalt.

Matwany család. Már a XV. században virágzott Mátyás

király alatt élt Hatvány Pálnak fia G á 1 ^).

Komárom vármegyében 1699-ben találunk Hatvány családot,

melybl Hatvány Teréznek s férjének Konkoly Lászlónak Kürta-Keszi-

ben volt birtokrészét eladja a Pesthy család ').

Hatvány családot Zemplén vármegye is ozimerleveles nemesei

közé számit ^).

UatvaiiLi C5salád. (Ttöri és hatvani), Erdély családa. Már a

XVL században virágzott. Közülök Hatvány Zsigmond Doboka vár-

raegyének i612-~I615. fispánja volt. 1603-ban Székely Mózses kö-

vete Jeromos moldvai vajdához ^. Birta Ttört.

Bels-Szolnok megyében találunk Halványakat^ hol kozüJök

Miklós 1815-ben rectif. biztos volt.

*) Fényes E. Komárom vármegye 142. 1.

») IstváaíTy id. Ii. 401. és 411. L

») C«er^y MíK Históriája ^06. l.

*j Szirmay C. Zempün not, top. 2«S4.

*) Lehoczky Stemm&t. II. p. 168.

•) Kapriuay Diplomái IL 447.

') Féaves É. Komércin várm. 126. l.

«) Szirmay C. Zemplín not. top. p. 112.

*) Woiph. Bethleu Hist. V. p.*823. 334. - Hodor : Bobaka várm. 101. 411.
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llavady család. (Kidéi). Doboka v^ármegyében birtokos volt

Kidén. Közülök kidéi Havady István Í7il -171 2-bea Doboka vár-

Kiegye jegyzje volt. Kihalt e család 1720. táján. Birtokaik leány-ágra

szállottak ^).

Havas cunlkú. Gömör és Zemjplén vármegye nemeseinek so-

rában áil ^j.

üauCilin család, Hauchin Pá l-A n t a 1 az 1687- ki ország-

gylésen hazafiusittatott ^>

Hauser család. Hauser József 1717-ben KI. Károly király

által emeltetett nemességre ^).

Czimere : négy részre asztott vért, egy kisebb közép-vérttel, mely-

nek vörös udvarában kékbe öltözött kar könyököl, kivont kardok villog-

tatva. A nagy vért els osztályának kék udvarában bárom csonka

tornyú, négys^egletes kövekbl épült, kapuval ellátott vár látszik. A
második és harmadik osztály arany udvarában két kiterjesztett fekete

sas-szárny látható. A negyedik osztály kék mezejében hátulsó lábain

ketts farkvj arany oroszlán álK els jobb lábában kivent kardct tartva.

A vért fölötti sisak koronájából két kiterjesztett fekete sas-szárny kö-

pött három daru-toll (vörös , arany és fekete) emelkedik ki. Fosil&dék

jobbról ezüst-vörös, balról arany-kék.

Hauspemszky család. Hausperszky György 1687-ben

fogadtatott a magyar kazaíiusitott családok sorába/).

Havranek család. Már az 165Ö-ki országgylés 33-ik tör-

vényczikke emÜtést tesz Havranek MiklósTÓl, hogy adósságai a

sziléziai rendeknél kifizettessenek. — Azonban csak 1797-beD lép a

Havranek család a magyar nemesség sorába , midn Havranek József

L Ferencz királytól czimeres levelet nyert ^).

Czimere négyfelé osztott vért, melynek els és negyedik osztálya

arany mezejében zöld halmon egy kitárt könyvön fekete madár áll^

jobb lábában iró-tollat tartva. A második és harmadik osztály kék me-

zején jobbról balra hárántosan fehér csikolat vonul le , melyen egy

botra tekerödz kigyó látszik , az udvar felsÖ részében arany nap , az

alsóban arany csillag ragyog. A vért fölötti sisak koronájából arany

>) Hodor Boboka várm. 101. 455. 1.

^) Barthoioraaeide.«> 0. GömÖr 144. Szirmay C. S&erAplin not. top. 112.

'} 1687-ki 29-ik törv, czikk.

\) Colleüt. Herald. Nro 568.

•^) 1687^ ki 28 ik íörv. ozikk.

«) ColUüt. Hara'd. pag. 136.
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oroszlán ni ki , elsÖ jobb lábával meztelen kardot villogtatva Fosz-

ladék jobbról arany-fekete, balról ezüst-kék ').

Hayek család. (Waldstaetteni). Waldstaetteni Hayek János-

Ern az 1840-ki országgylésen magyar honfiusitást nyert ^).

Hazádi család. Hazádi János 1712'ben III. Károly király-

tól nyerte czimeres nemes levelét ''*).

Czimere : a vért kék udvarában zöld térrl felemelked hét fehér

rózsa-szál. A vért fölötti sisak koronáján vörös ruhás kar könyököl,

három fehér rózsa-szálat tartva. Foszladék jobbról arany-kék , balról

ezüst-vörös.

A család lakhelye Göraör vármegye.

Hazus^a család. (Kelemenfalvi). Lakhelye Zemplén vár-

megye, hol e század elején Varano-Csemernye, Vehécz és Bánócz hely-

ségben birtokosnak iratik *).

Fényes Elek Geographiája szerint Heves megyében is létezik

Hazuga család.

Házy f^aalád. (Nemes-Szákuli). Házy János cs. k. alezredes

Krassó megyei Szákul, Tinkova és Kavarán helységre 1812. sept. 27-én

nyert királyi adomány-levelet , mely Krassó megyében azon évi nov.

5-én hirdettetett ki. — A család jelenleg is bírja a nevezett jószágokat.

A tinkovai határban az Istvánhegyi vag-gyárt alapiták , mely je-

lenleg a herczeg Fürstenbergeké,

Házy Frigyes birt Simándon is. Gyermekei : Eleonóra és

János; ez utóbbi Pesten 1836-ki april lO-én, kora 15*ik évében mint

tanuló halt el.

Most csak Házy Mihálynak, — kinek neje aradi Török

leány , — vannak gyermekei , kikhez a család fentartásának reménye

van kötve *).

H^bFanez család. Zemplén vármegye armalista nemes csa-

ládainak egyike ^).

^) Adaml Scuía gentil. tom. IV.

*) 1840-ki 1^2-ik iiir\r. czikk.

«) Collect. Herald. Nro 681.

*} Szirmay C. Zemplin not. top. pag. 107 336. 343. 370.

*) Házi nev c«alá,d már elcbb is a XV. azázadban létezett. Házi Dávid-

István 1483- ban Mátyás király egyik hadvezére volt. — Házi János Bethlen

Gábor török tolmácsa és írnoka a XVI. század végén Kecskeméten született, és

Envaral Asikin török munkáját magyarra fordítva Kassán 1620-ban adta ki

•) Szirmay C. Zemplin not top. p. 112.
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Heckelberg^ család. Heckelberg Miklós és neje

Rutharin Mária 11. Ferdinánd király által emeltettek nemességre So-

pronban 1622-ki jul. 16*án kelt czimeres nemes levélben, mely Sopron

várraegyének 1624 ben Reminiscere vasárnap utáni második íerián

hirdettetett ki ^).

Héczcy család. Zemplén vármegyében B a r a n c s és Gr e r-

c s e 1 y helységben birtokos *).

Hederváry család. (Kihalt). A történeteinkben nagy sze-

repet játszott Hederváry család Németországból a Hennenburgi

vagy Houmburgi grófoktól vette eredetét. Az elsk, kik magyar földre

léptek , Volfger és Hedrik testvérek voltak , kik Turóczi ^) sze-

rint 300 nyilassal jöttek beGejza vezér idejében, s attól a kisceni (most

oémetujvári) hegyet , és Gyrön alul a Duna egy szigetét kapták ado-

mányba. Tlök eredt a Hederváry család, mely nevet a lí e d r i k által

épitett Hedervárától vette , es melybl késbb több más virágzó

család 18 kifejldött.

Rövid id alatt a család a haza legmagasb hivatalaiba jutott , és

nem egy tagja a nádori hivatalt viselte.

1 150-ben élt M ó r (Maurus Comes) fispán , kinek fia í s t v á n

öt gyermeket nemzett, úgymint : Sándort, Serafint, Chepant
(vagyis Istvánt), ki 1206-ban nádor és Bács vármegye fispánja volt,

Poth-ot, ki szintén nádor és Mosón vármegye fispánja volt 1209-ben,

és Chepán testvérével a Lebénl apátságot alapitá *) ; végre Sault,
ki 1188-ban osanádi püspök, utóbb kalocsai érsek volt.

Az emiitettek családfán következleg állanak

:

Maurus
Coraes 1160.

r
István

r
S&ndor Serafin CKepan Poth Saul

nádor 1206. nádor 1209. csanádi püspök
1188.

*) Az eredeti Armalis levél Sopron sz. kir. város levéltárában riztetik.

^ Szirmay C. Zemplin not. top. 112. 237. 270.

') Turóozi Chronicon. P. II. cap. Xí. igy irja : „Fosí hetec de Alamania

Velphgervs cum firafre suo Hedrico , de Cotnitibus Houmburg ortus , et trccenfis dex-

trariis phalerttfis introivit}^ A Chronioon rithmic. de fíennenberg irja de Houm-
burg helyett; hasonlóan M u g 1 e n is. A Budai Krónika szintén H o u ln-

b u r c h-ot mond. — Kézai Simon (Edit. Podhraczky pag. 79.) igy irja : ^^Postea

Vol/er eum Hedrico fraíre suo introivit de Vilácni a cum quadringinta

miUtibus phaleratis^^ etc.

*j Katona Histor. Critic. T. IIL Nro CGCXXXV.
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Ezek közül melyiknek fia volt Kernen mester , vagj D i e n e s

.

kt(61 azután a esalád leszármazása folytonosan a magszakadásig Ie->

hozatik, biztos adatok nélkül megmondanom nem lehet. St e Keni en-

nél még valamivel elbb élt Vialka Dieues, 1232 -ben nádor , ki

szintén a Hederváry nemzetségbl származott, s kit Boníini szerint

IV. Béla király által szemeitl fosztatott meg.

Nevezett Kernen mester , és fía I. L r i n c z és I. D i e n e s a

tatárok ellen tüntetek ki magokat Amaz országuiró, majd (1267-ben)

nádor, és Somogy, Sopron és Mosón megyék i'ispánja volt . és Heder-

vári Poth liörincznek is neveztetett, honnan gyanithato, hogy atyja

Kémen fia lehetett Pothnak az 1209-ben volt nádornak,

K e m e n ti kezdve a család leszármazási táblázata következik^^

:

Kernen
mester.

hórinoz
Poth.

Nádor 1267.
,yv

I
...

Di€n«s
1280.

11. Kernen
fpohárnok

12S9.

h Miklós
Bakó nevez.

H<Bnrik

bén.

Corrard
1822.

II. Lrincz
az Vjhky

család t(5rzse.

I. János
1322.

Domokos
1322.

Péter János
h.Hercieg a Tamássy
cs. törzse, os. törzse.

II. Pienes
1320.

Pál

Dezs6 II. Miklós Hednk
mester. 1356. 137«.

Soproni fispán. Gyr v. fisp.

tmnm

Erzse 111. Miklós
kir. föajtónáíló.

1364. országbíró.

léá$d folyt. <9 köv. lapon.

István
mester.

György Fejrencz Mikály

») L. Wagner CoWect. Geneal. Historiua Dec. I. pag. 75 -90. hol azon-^

íhui még sok lány (s tán hiba) is rautaíkoaik* V. Ö. Wagner Mss. tom. LXX.

p. 128. Geneal. Autheut Mss." tom. II. stb. - Fejér Cod. DipL tom Vili. vol. I.

ptff. 125.
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III. Miklös ki ai eimi lapon.

kir. £69ijiónáll6.

1864. országbíró.

llí. Dienes
gyri kan.

1382.

II. István

1388.

Nógrád r.

föispán.

(Vöröf-
kói

Volfárd)

IV. Miklós
1403.

Erzse Sebke

Gyöigv
(K&nisay Ilona)

-*-

Mihály

II. Pál
1471.

11. László

egri püsp.

Ferenci

I

Magdolna
(Marczali
László)

Agata
(pakosi

Imre)

Skolast I. Imr^

t 1420.

(Oal Dóra)
MWi^V

i|. János I. László

t
r—-'^———

1

IIL Lríncc
1437. 1 1447.

Nádor.
(2. Blagay Margói)
r

11. Imre
machó! bán

1450.

(L Tcuttrr Hanka.
2. Gam Bora)

Dorottya
(Drágffy Bért.)

VI. Miklós
Í491.

(Hening l

)

V. Miklós

Oavald
1441.

IV. Lrincz II. Ferencz Kata

t (Ckaaki Bora) (Rozgoay István)

II l Ferercz Ili. János
belgrádi kapit. f

ill. jstván

.1541.
Gyór V. alisp.

László Imre BrigiKa
(Fanohy Imrfr)

1508.

IV. Lrincz
1Ö48.

(^nebo}4zai Porkoláb

Bor Ilona)

II. György
(Paztoki Bora)

Zsófia £ata

' IT. János IV. István

t 1552

V (nebojszai

Balogh Zsuzsa)

III. Imre V. István
1604.

(1. Károlyi Zsuzsa.
0. Andrásy Kata)

VI. István V. János Anna Zsuzsanna
(Esterházv Soopi pösp. (1. É^erekes (1. veglai
Erzsébet5 András. Horváth Zsigm.

2. poltári Sóos 2. Kapy Gábor)
István)

Ferencz

t
imre

i
VL Lórinez Jánoji Hona Katalin

f pozsQuyi kanon. -f- IG5S.

f (yiczay Jáno&né)
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Kemennek L r i n c z fia 1 267'ben nádor volt ; és nemzé II. K e-

ment (vagy Kelement) , ki 1289-ben fpohárnok-mester, és Baranja

megye fispánja vala *). Neje Balog Miklósnak (Nicolai Sinistri) leánya

lévén, ettl született fia L Korrard , ki 1322-'ben a pécsi káptalan

eltt Ígéretet tett, hogy LÖrincz, János és Domokos rokonaival közösen

birt javait el nem fogja idegeníteni.

Kemennek másik fia Dienes 1280-ban élt, amidn testvér-

unokájának 11. Kemennek Turda helységet engedé át , attól viszont

Nyitra megyei Dejtát kapván. Dienes nemzé L Miklóst, a ki Bakó-

nak is neveztetett ;é8Henriketa bánt , kinek Péter fiától a szek-

csi Herczeg család, János fiától pedig a Tamássy 6salád

eredett *).

I. Miklós atyja ln lí. Lrincznek, I. Jánosnak és

Donaokosnak. Ezek közül ÍI,L r i n c z az ü j 1 a k y család törzse

16a. Domokos, kirl följebb volt szó , magnóikul múlt ki. I. J á n o s

nemzé II. D i e n e s t és Pált ^).

II. Dienes, ki 1320*ban még életben volt, három gyermeket

hagyott maga után, úgymint: Dezst, II. Miklóst és He-
driket*).

Dezs mester Erzsébet királyné országbirája , és Sopron vár*

megye fispánja, Róbert Károly királyÍyal harczolt Bazarád havas-

alföldi vajda ellen, s ott a királyt megmenteni akarván, ennek öltözeté-

ben harczolt, és elesett.

n. Miklós 135°'ban Gyr vármegye £5ispánja , három gyer-

meket nemze: Erzsébetet, István mestert, ki három fiában ágát

bevégzé, és

lU. Miklóst, kia királyné fajtónálló-mestere, és Mosón, Fejér

és Tolna vármegyék fKspánságát viselte. Számos gyermeke maradt.

Leányai közül Katalin vörösköi és óvári Volfard neje ln. Fiai közül

III. Dienes gyri kanonok 1382-ben.

Az érdemeit iftrialmaz dki^releket közli Wagner Collect Geneal Deo. I.

pag. 80-82.

^) Fejér Cod. Diplotn. tcm. X. voL Vlí- pag. 894.

') A táblázaton ezen II. Dienes-ig igen £elöti6 a rövid id al»ttá több nem-

zedék szaporodása ; lehet hogy itt hibás n csftládfa , és I. Dienes ogyanazones

volna II. Dknessei (I. Miklós 11. Miklóssal), miután I. Dienes éi 1280-ban, k)M

unokája pedig II. Dienes J 320-ban , tehái 40 éy alatl Azonban adatok iiiányában

e kételyt felvilágositanom vagy eldönienem nem lehet.

•) E Hedríktöl szármaítatja "Wagner a Tamássy-akal, — de hibásan, mint

F ej é rn é 1 egy oklevél is mutatja.
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ÍI. István Nógrád megye fispánja 1388-ban, nemzé Györ-
gyöt és Mihályt Amaz — ugy látszik Kanisay Ilonával— nemzé

It Pált, ki 147 l-ben az Esztergeti pusztát irja be valaki részére

;

II. Lászlót a sánta egri püspököt ') C^^l— 1464.); és Ferenozet,

kinek egyik leánya Magdolna Marczali Lászlóhoz , A g a t a pakosi

Zemere Imréhez ment nül.

IV. Miklós 1403-ban élt, és nemzé líl. Lörinczet, ki elbb
(majd 9 évig) flovászmester , azután 143?-tl nádor volt. Czimer-

pecsétén a vértben három függleges csikoiatot viselt *). — Meghalt

1447-ben. Második neje Blagay Antalnak leánya Blagay ^) Margit

volt. Ettl gyermekei : IL Imre, VI. Miklós és Angelika.
II. Imre 1450'ben machói hán, kétszer nsült. Els neje Teutur

HankA (Johanka?) volt; a második Garai Dezs leánya Borbála , kitl

egy leánya Dorottya maradt, utóbb Drágfíy Bertalannak hitves-társa;

és igy íi-ágon magszakfwlt.

Ví. Miklós jószágaira 1491-ben királyi uj adományt vitt , és

hosszú öregkort ért. Három gyermeke volt: IV. Lrincz, ki ugy
látszik atyja életében magtalanul halt meg ; Katalin Rozgony Ist-

vánné , és II. F e r e n o z , ki Cháki Benedek leányát Borbálát birta

nül, de tle gyermekei nem maradtak *).

Vissza kell térnünk llí. Miklósnak fiához I. Imréhez, ki

1420-ban halt meg. Ennek neje Osl Dorottya volt , és ettl nemzett

gyermekei által a Hederváry család legtovább élt. Gyermekei voltak :

V. Miklós, IL János és L László. E két utóbbi utódot nem
inftgya.

V. Miklósnak fia volt s v a l d *) , ki 1441 -ben élt , és öt fiúnak

egy leánynak Brigittának Fanchy Imre ztejének lo atyjává. Fi«á

közül említend

III. Ferencz, ki Belgrád várkapitánya volt , azonban e vs^t
a török ellen hanyagsága miatt megvédni öem tudván, 1522-ben ht-
lenség bélyegén javait (Rárót) elveszte , s azok egy része Bakich Pál-

nak adományoztatott. Gyermekei nem maradtak. Testvére

*) Bonfini

*) Wagner CoIJ, Geneal. Bea. 1. a táblán közli e czimert

*) Pl! basa n áll Wagnernél B i* 1 1 a g »-nak irva.

*) Wagner Coll. Geneal. L 87. lapon a jegyzetben irja , hogy második

feleséget is tulajdoniianak neki; Rokcnoki (tan jobban Bakonoki) Dorottyát

és eftí iettek volna gy ei raekei : István, (kinek egyetlen leánya Dorottya,
maradt), János, György, Zsófia, Kata és Ferencz.

*) 8 V a 1 d o t némelyek L ö r i u o z nádornak testvéréül iiják.
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III. I s t V á n Gyr vármegyének alispánja volt 1541-ben. Gyer-

meke négy maradt. Fiai : II. G y ö r g y , kinek Paztóhi Borátói utódai

nem lettek, és IV. Lrincz, ki nagybátyja elkobzott javaiért több ideig

perlekedett, azonban sikertelenül, mig maga igényeipöl a Bakich család

részére lemondott. Neje nebojszai Porkoláb máskép Bor Ilona,

ki elbb Nyáry özvegye volt. Ettl két fia született : IV. J a n o s mag-

talan halt meg, IV. I s t v a n ( 1 552.) pedig nül vévén nebojszai Balogh

Gergely leányát Zsuzsannát, atyja Ion a raagnélkül elhalt III. I m-

rének és V. Istvánnak.

V. István kétszer nsült ; els neje Károlyi Zsuzsanna , a má-

sodik And rásy Katalin ^) volt.

Ezektl két fia és két leánya

maradt, (két fia kofán elhalt).

Leányai : A n n a elbb Kere-

kes Andrásné, utóbb poltári

Sóos István neje ln; Zsu-

zsanna elbb veglai Hor-

váth Zsigmondné (1675-ben),

utóbb Kapy Gaborné volt. —
Fiai közül János pozsonyi

kanonok , zirczi apát , s végre

scopi püspök ln ; testvéré

VI. István, ámbár ne-

jétl galanthai Esterházy Er-

zsébettl született fia VI. Lrincz, de ez korán elhalván , és másik

fia J á n o s pappá lévén , a Hederváry családot fí-ágon bevégzé.

Leánya kett volt : Ilonát kora halál ragadta el, Katalint lóosi

Viczay Jánotí vezeté oltárhoz , és ez által örökölték a Viczay-ak na-

gyobbára a Hederváry jószágokat, Katalin 1680-ban halt meg, és a

Hederváry nevet sírba vitte.

A család czimere — mint azt följebb a metszvény V. János-

nak (Wagner álial kiadott) pecsété után ábrázolja — függlegesen

kétfelé osztott vért , a jobb-oldali osztály ismét viz-szintesen alsó és

fels udvart képez , a felsbbikben az si czimer : a három függleges

csikolat látható ; az alsóban hátulsó lábain álló koronás oroszlán , els

lábait ragadmány után nyújtva. A vért jobb-oldali osztályában szintén

^^ "Wagnernél Colleot Geaeal. Dec. I. 89 Andrásy Kata IV. Fstván nejéül

iratik, de kéziratai közt késbbi jegyzékében V. István nejéül tévé.



3 leírthoz teljesen hasonló oroszlán szemlélheti . A vért fölötti sisak

koronáján kiterjesztett szárnyakkal koronás egTÍejü fekete sas emel-

kedik ki. A sisak két oldaláról a vértet szokásos foszladék veszi körül.

Hedry CHOlkú* Báros vármegye egyik legrégibb családa^

mely — mint e munka folytában már érintve volt , — ass A b a nembl
vette származását a gágyi Báthory, Beriótby, Frichi,
Sirokay stb. családdal együtt, melyekbl jelenleg csak Hedry és

Berthóty család él még.

A család törzse az 1330-ban Szaláncz várát birt II. Péternek fia

líl. Péter volt, ki osztálykor Hedrychfalvat (Hedri helységet) kap-

ván, ettl nyeré sarjadéka a Hedry nevezetet.

A törzs JII. Péternek atyja II. Péter, ^^ mint $zin(án a Frichi

családnál már emiitök — caere-úton »zerzé Hedri helységet ').

III Péternek fia volt Gergely, ki Barius és Frichi István

htknségi bélyegen 1403-ban Zsigmond királytól Sárosy Kelemennel

együtt F r i h helységre kir. adományt nyert *),

A család leszármazási táblázatát nem nyerhetvén meg , csak né*

^aány tagját említhetjük fel e családnak , melybl többen Sáros vkr*

megyénél hivatalt viseltek.

Hedry Péter 1836—1846-ban alszolgabiró.

Hedry Ern 1838*ban alszolgabiró, 1846-ban pedig már aZ els

alispáni székben ült.

Apaffy I. Mihály korában Erdélyben is szerepelt egy Hedry,
névszerint Benedek, ki 1670-ben nevezett erdélyi fejedélemtl a

becsi udvarhoz járt kövecségben , az Összeesküvés gyanujábaa állott

magyar urak ügyében.

Heem család. Heem Benedek 1366-ban kövi és krassót

fispán, és I. Lajosnak a velenczések ellen hadvtízére volt ^).

Heer eftalád« Zemplén vármegye armalista nemes családainak

egyike *).

Hegeds család* (Fels-ri) Egyike azon hatvannégy ne-

mes családnak , melyek 1582-ben Rudolf királytól Vas megyei Fels-

r helységre uj királyi adományt nyertek. Lásd Zámbó család.

Hegeds család. Oly nevezet, melyet több külön család

visel. Hegeds család él Pozsony, Szabolcs, Ügocsa, Zempléa,

Wagner Diplomái C. Sáros. pag. 331.

'j Ugyanott pag. 352.

) Lehoczky Stemmat. II. pag. 171. atb.

^) Szirmay C. Zemplin not. tcp. pag. 112.
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Vas stb. megyékben, melyeknek les.. ' rmazási fáik«t nem ismerve, rólok

csak töredékes adatokat nyujthatiim

Kétségkívül a történelemben legelöl azon Hegeds István szere-

pelt, ki 1552-ben Dobó Istvánnal Eger várát védelraezé ^).

Az [Jgooga megyében birtokos Hegeds család is a régiebbek

közül való. Hegeds Tamásnak fia László 1466-ban élt , midn
többek közt Gödényházár*» nézve Mátyás királytól megersitÖ kivált-

ságlevelet kapott'). E század elején ugyancsak Ugocsa megyében

Fancsikán közbirtokos Hegeds Gergelye).
Zemplén megyében az armalista családok közt áll & Hegeds

család *).

Heg^ed&i Cftalád. Hegeds József, György és Fe-

rencz 1763-ban Mária Terézia király-asszonytól kaptak czimeres

nemes levelüket ^),

Czimerük vizirányosan kétfelé osztott vért ; az alsó osztály ezUst-

Törös koczkás udvart képez ; a fels osztály kék mezejében három

arany búza-kalász emelkedik fel. A vért fölötti sisak koronájából két

kiterjesztett fekete sas-szárny között szintén három arany búza-kalász

látható. Foszladék jobbról arany-kék , balról ezüst-vörös.

Szintén Hegeds családbelieket tüntet fel a következ családfai

töredék

;

Hegeds Ferencz

János Anna Ferdinánd Károly
Pest várm. húz (Sauska Lajos) cs. kir. rnagy. cs. kir. hivatalnok

gondnok. Baranyában.

1 1853. j un 20.

kora 55. évében.
(^Miskey Genovéva)

I
-A^.

Mária

Üeg^yesi család. (Boros-Jeni). Jelenleg Erdélyben él, hová

Magyarországból a nemzeti fejedelmek alatt költözött. He gyesi

János 1643-ki mart. 21-én Zarándban két pusztát kap beiratképen ^.

') IsíváuiTy.

*) Szirmay C. Ugocsa p. 150.

•) Ugyanott 120.

*) Szirmay C. Zemplin not. top. 112.

*) Colleci Herald. Nro 260.

**) Kóvári Li. Erdély nev. csaiádai. 111. 1.
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Jánosnak fía M i h á 1 y , kinek Cserényi Aonától ismét Mihály
és István, és ez utóbbi lehetett azon Hegyesi István, ki Apaffy

aUtt kamarai javak igazgatója volt, és 1686-ban „Kegyesség nagy
titka" czimü könyvet adott ki *)•

Hegyesi András már 1679-ben Apaffy udvarában volt alkal-

mazva *) ; és ezen Andrásés Mihály feleségével együtt 1704-ben

a Rákóczy forradalom elöl a görgényi várba menekültek *).

Korunkra a család legalább két ágon jve lo , az ^y»k ág leszár-

mazása következ

:

Elek
1780-1826.

n. Pünkösti Bora.
2. Pálfi Anna)

Hegyesi JözteC
(Palitkai Anna)

Zsuzsa R<5za i* Fereocz Anna
(Pilfi (Ugrón (dós) (Gyújtó

Dienes) János) Lajos)

József
(Kapronozai Anna)~

Elek
(Szöcs Klára)

Erzse MIklös
(Viski Fer.)

Amália '^

(Szilvásyné)

A család másik ágazata fleg Küktltl vármegyei birtokos ,- le-

szánmazása ^) igy következik :

L István
(Bald Zsu»a)

I. Károly
(ntlen)

I. Sándor
(Baróczi Amália)

...».

11. István

(Gyarmaty Júlia)

Zsigmond
(Orbok Zsuzsa)

Ilona

r-
Zsuzsa III. István

{Budai Miki.) (Burcz
Gusztáva)

Vilmos Irma

Amália Leopold Albert
(Keresztes (Kozma
György) Klára)

r
Viktor

Anna Sándor III. Károly 2iSÍgmon(l Otiiiia

'^Vonori István) (status fogoly) (Pálfi Stefánia)

•) Bod P. Magyar Athenáa. 103. lap.

*) CJserey Mih. Históriája. 118. l.

») Ugyanolt 336. lap.

*) Török Antal ur közlése szerint.

G
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E mávsodik ágazat nagyobb része katonai |mlyán mködött. —
I. István alezredes ; l. S á n d o r ezredes s az erdélyi 1834. , 1837.

és 1 84 1-ki országgylésen kir. liivatalos volt.

L Károly százados; IL István fhaduAgy, és a most élk

közül II- Károly szintén föbadoagy.

Ileg^yessy család* Czimeres leveles család Nógrád várme-

gyében ,
bová Sáros vármegyébl származhatott , legalább í Leopold

királytól 1658-ban kelt czimeres levele Sáros vármegyében hirdette-

tett ki ítí59-kl mart. 19 én . a mint ezt az 1734-ki Nógrád megyei ne-

mesi vizsgálatkor felmutaták

A család 1 730. táján szakadt Nógrád megyébe , és ott Karancs-

Kesziben beházasodás útján birtokhoz jutott. Az 1755-ki nemesi össze-

irásban Megyesy Jánost és Józsefet (valószínleg testvéreket)

találjuk y s ezektói két ágra szakadt a családfa ; mely — habár nem

teljesen — következleg jve le

:

Heg:yesy N.
,í

—

"
'

, ,

.

, ..^^^ .
,

János József
1753. Nógrád v. fszolgabíró

(BencRóza)
'

1769 1773.

f..^
— .-^y,

1 f

Antal látván József László Pál
./K.

Pál Krisztiiiia

K.'Keszíben. (Bakó Gábor) ""^1844*

Eo^nyéi
uagy-prépost

Edaard ifózsef Sándor Alajos Kálmán
Hosiivó iwegyei

' pap.

A család ujabb idben Mez-hegy esi elnévvel irja magát.

Czimere: a vért kék mezejében zöld téren álló grif, els jobb

lábával meztelen kardot tartva. A vért fölötti sisak koronájából egy

bajnok emelkedik ki
j
jobb kezével szintén kardot villogtatva. Foszla-

dék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.

Meg^yallyay család. Zemplén vármegye kihalt családa. —
KöílilUk U36-ban élt H e g y a 1 1 y a y J á n as »)•

lles;yi Cüaiád. (Fek-Ori). Vas megyei Fels-Orrl irja ne-

vét, éi» egyike azon családoknak, melyek Rudolf királytól 1582-ben

Fels-Or helységre uj királyi adományt nyertekW.á#«í Zámhó család.

Valószínleg e családból vannak Hegyiek Mosony és Zala

megyében is,

') Szirmay C. Zemplin not. top. 81.
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Heg^f't család. (Hegyi). Hegyi helység van Pozsony vár-

megyében is , még pedig kett is , mindkettt nemesek lakják s birják.

E helységben birt már hajdan a Hegyi család , melybl Hegyi F e-

rencz a XV. században élt, s következ családfát ^) alkotott

:

Hegyi Ferencz

!
"* • •< • ' » " I

"^ i ''
'

'" }

Sebestyén Péter Istváa Gergely

Anna M&gfdolaa Magdolna Sára Kata Ferencz

(Onory (Paty Miklós) (Thedy (Zakal (Péchy János) f
F&l) István) Benedek) 1580.

Ez ágazat — mint látszik — fi-ágon kihalt. Gergelynek vonalán

Péchy , Füssy , Bene családokkali összeköttetése által a Lipthay család

örökösödött.

Hegyi nev nemes család jelenleg említtetik Bihar és Grömör

vármegyében is.

Me^ymeg^liy család. Közülök Hegymeghy Borbálának

Mesko Jakab nejének panaszai az 17l5-ki országgylésen tárgyal-

tattak ').

Ueill <?ftalad. 1741-ben october 28-án Mária Terézia király-

asszonytól kapta czimeres neines levelét *) H e rl 1 lg n á c z.

Czimere vizirányoáan kétfelé osztcftt vért , a fels osztály kék

udvarában egy félig látható arany oroszlán emelkedik ki , els lábait

ragadozásra nyújtva ki. Áz alsó osztály vörös mezejében három ki-

nyílott fehér rózsa látszik , kett fölül, egyik alul (báromszeg alakban

helyezve). A vért fölötti sisak koronájából két kiterjesztett sas-szárny

között^ melyek közül a jöbb-oldali vizirábyosan arány-kék , a másik

ezüst vörös , egy vörösbe öltözött kar könyököl , kivont kardot tartva.

Foszladék .jobbról arany-kék, balról ezüst'^vörös.

Heliiierl^ család. Alapitója Heimerle JánosFarkas,
ki.l741«ben Mária Terézia király-asszonytól nj^rte czimeres nemes

levelét*).

Czimere négyfelé osztott vért , az els osztály vörös udvarában

egy fehér szikla emelkedik fel , tetejébl lángot okádva , az udvar jobb

oldalából felhbl egy kar nyúlik be , mely kalapácsával a szikla tete-

*) Kisfaludi Lipthay levéltárából perbeli genealógia szerint.

«) 1715-ki 103, törv. czikk

«) Collect. Herald. Nro 171

*) Ugyanott Nro 287.

6*
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jén a láiigok közé üt. A második osztály kék udvarában arany mezörl

három arany búza-kalász emelkedik fel A harmadik osztály kék meze-

jében vörös- fehér csíkos bség-szárujából virág és gyümölcs özönlik ki.

A negyedik osztóly vörös udvarában hátulsó lábain -arany oroszlán áll,

els jobb lábával bányász kalapácsot tartva. A vért fblötti sisak koro-

nájából két kiterjesztett fekete sasszárny között a most leirt arany

oroszlán emelkedik ki , a bányász- kalapácsot tartva.

ISeiuez esalád. Bihar vármegye nemes családainak egyike

Fényes E. Geographiája szerint.

SleinriclA család* Heinrich János l'TGO-ban január-

ban keit czimeres levélben nemesittetett meg Mária Terézia király-

assaonyiói ^),

Czímere négyfelé osztott vért ^ az els és negyedik osztály kék

mezejében királyi korona látszik átütve keresztben két lándzsával f és

fölötte aríiny csillag ragyog. A második és harmadik osztály vörös me-

zejében hátulsó lábaira felállva fehér oroszlán els jobb lábában buzo-

gányt tartva szemlélhet. A vért fölötti sisak koronájából pánczélos

kar nyúlik fel , meztelen pallóst tartva. Foszladék jobbról arany-kék.

balról ezüst-vörös.

fiiet^slei* család* Heiszlcr Donatus császiri hadvezér az

1687-ki országgylésen magyar honfiusitást nyert*).

3Set«%teF csftlád. Nevezetessé tette magát közülök hazánk-

ban gr. H e i 3 1 e r S i g e b e r t császári tábornagy , cs. kir. tanáosos,

hadi tanácsi elnök, cs. kir. kamarás, ki fleg az 1703— 1710-ig tartott

Rákóczy forradalom ellenében szerze érdemeket, éa 1715-ben magyar

honfiusitást nyert ^). Született 1646-ki aug. 6-án, Meghalt 17 18-ki

febr. 22-én. Bírta Sziléziában aGoschitzi, és Stájerországban a

Kirchbergi uradalmat. Neje négy volt ; a) gróf Zinzeodorf Mária-

Anna , b) gróf Laraberg Margit , c) báró Gera Erzsébet , és d) gróf

Katzianer Jozefa-Alojzia.

A család leszármazási táblázata következ *)

:

*) Colíect. Herald. Nro 11.

«) 1687-kí 28. töfv. c*.

^) I7l5-ki 131. törv. czikk. \ család iievc leg^akrabban Hais ter-nck

iraiik.

*) Sehonftild : Adels-Schematismus. II. Jahrg. 79.
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Heister Siegbert
(báró D&Ul Kata)

báró Gotfried
(gr. Virraond Mária-Anna)

r
gr. Heniik Siegbert
szül. 1646. 1 1718.

tábornagy.
Magyar inoigena.

Rudolf Albcrí
altábornagy altábornagy

,

f 1771 sept. 21. hadi tanácsos

(1. gr. Khuenburg Eleonóra. f 1746 oct. 16.

2. gr. Gleiíbach. Mária-Jozefa) (gc, Kauxiita Gabriela)

Jánoü Gotfried
Tiroli tart. fnk.
f 1800. aept 20.^

(gr. Eosenbjörgj Ursíai
Mária-Áatonia)

ilOii—u^M ii».fMBiiiM iimmmmmmmt0mati^,ténm^mmihti^aattm

Janka*Gabriela Alojzia Kudolf Fülöp
pozsonyi apác2;a. szül. 1776. Icorm. tanács tábornok

f (gr. Blümegen Fer.) <?rrlttzb«a. mU, 1784*

f 1770. (gfc Söaigsegg
Attlendorf M.-SJdoaia)

Wíeíxen»ieiwk CM^lkú* Heixenstein Otto-Felicián,
János-Kristóf, Ferdinánd az í687-]lí országgylésen hon-

fiusitattak ^),

Mejú&núorf csalátl. Erdélyi szász eredet cs&lád, Me<!gye3

vidékén. 16íO-ben ^) kapott-nemesíFCget. Tagjai a kormiuayszéknéi hi-

vataloskodtak , hol tanácsosságig vitték j v^Sígj Medgyes székben, mint

1848-ban Heydendorf Károly.
Heydendorf J á n o s-A ndrás 1815-ben a kormányszéknél hites

jegyz volt.

HelbHrg^ €saiád« Helburg kapitáiiy az l8T-ki országgy-

lésen indigenatast nyert ^X

H<&lle család* A XVII. század végén élt Helie István, ki-

nek Borsod megyébl származott nejétl Nyir Erzsébett^l gyermekei

:

a) Rozália í730-ki jan. 7-kétl Nagy György neje; meghalt Í784

táján. b)Lrincz élt 1767-ben. c) Erzsébetj és d) György.
Czimerük : a vért kék mezejében hátulsó lábain álló oroszlán,

kivont kardot tartva. A vért fölötti sisak koronáján pánczélos kar ki-

») 1667-ki 28. íorv cxikk

*) Kvári: Erdély ne i csaUdfti. 259 1

») 1687-ki 2ö. iörv. czikk
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vont kardot tart , melynek közepérl két kiterjesztett sas-szárny nyúlik

ki. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.

Hellefolrauíh család. Békés és Heves megyei család. Kö-
zülök Heliebranfch János következ családot alkotott :

János
(Plathy Teréz)

József Mihály Gáspár Anna
(Tormay)

János, volt b,-szarva3Í jegyz , Szarvas város történeteit irá

le a Tudom, gyjteményben, s külön is kiadva 1822-ben.

A múlt században Hellebranth Pál Csetneken 1787. febr, l9-én

kelt egybe Knezl Zsuzsannával.

Mellenbach család. (Báró). Ismert törzse nemes Hellen-
baoJh Jeremiás körmöczi jó módú bányász , (mások szerint, vagy)

utóbb a körmöczi bányai kamaránál számvev tiszt. Ennek bárom fia

volt : János, János^Kristóf és János-Gottfrieddel, a

két elbbi Wittebergben járta

iskoláit, s egyikök 1656. és

165d-ban értekezést adott ki

ugyanott ^).

Legtöbbre vitte Hellen-

bach János-Grottfried,

ki 1685-ben már Jenában az

orvosi tudorságot nyeré el.

Hazajvén, szerencsés gyógyí-

tásai az udvarhoz is utat nyi-

tának neki , és I. Leopold ki-

rálynak egy baját sikeresen

orvosolván, annak kegyelmébe

jött, s es. fc. tanácsosi ezimet,

egyszersmind 1 686- bsm báróságot nyert ^). 1 694-ben Nyitra me-

gyében Tóot-Sookon , Dióson < A.trakon , Vásárdon és Gelléníalván a

Sooky és Dombay családok javaiba iktatott be , de Csery Imre ellent-

mondása mellett •). A Rákóczy forradalomban ennek pártjához csatla-

^) Ha C8ak e János-Kristóf nem egy J á n o s-G ottfrieddeL
*j Bartliolomaeides Memória üngarorum. pag. 148.

•) Haan L, Jena Hiujgariea. p. 19.

*) Nyitrai káptalan. Libro 8. Proth. 87. folio 37—46.
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koKott , és a bányász-karaara grófja lö , mély miaít jószágait elvesz-

tette , de a flzatbmári békekötés után III. Károly király ismét kegyei-

mébe vette, s jószágait visszaadattá , és ismét báayászati fónök lÖn.

Meghalt I726.ban.

A bárdsági diplomával nyert czimere a családnak függlegesen

kétfelé osztott vért; ,a jobb-oldali osztály arany mezejében jobbról egy

kétfej fekete sas nyúlik be , kiterjesztett szárnynyal , és mindkét fejé-

vel láthatólag ; a bal-oldali ezüst mezében egy hátfulsó lábain álló,

ketts farkú vörös oroszlán balra fordulva, mászni lákszatik. A vért

fölötti sisak koronájából két kiterjesztett sas-szárny között, melyek

közül a jobb-oldali vizirányosan fekete arany , a bal-oldali ezüst-kék,

koronás vörös oroszlán emelkedik ki , szintén balra fordulva , és els

lábaival a sas szárnyakba fogódzva. Foszladék jobbról arany-fekete,

balról ezüst-vörös ^).

A család leszármazást mutatja a következ táblázat

:

Jeremiáfi

b. János-Gottíried
orvos

,

utóbb bánya-gróf.

t 1728.

r

György Polexina Vilhelmína-
(üjfalussy Polexina) (Földváry Mihály) (Gedey fizeohiel)

József Krisztina

I (Rudnay Péter)

Zsuzsa
(báró Stainlein

Eduárd)

Ugyan e családbeli , s ö-yörgynek íia , vagy testvére volt báró

Hellenb&ch Károly, kinek nejétl Rajmai! Juliannától (elbb Géczy

Iliire neje volt) gyermekei: József, Klára és Julianna; a ta-

lán ennek leánya a most. is él Karolina csillagkeresztes bölgy,

néhai Bory Miklós udv. referendarius neje.

Szintén e családból származott báró Hellenbach Zsuzsanna
Csemiczky Ferenczné a múlt század második felében.

Hélméczy esalad. Már l59G-ban emlitést lelünk e c5?a!ád-

ról. midn Helmeczj János Sírok vár kapitánya volt '). Sot e János-

nál még elbb éltek , s valószínleg sei voltak azon Helmeozy Gábcr

Collect. Herald. Nro 806. és Adami Souta genküu lom. IV.

») Istvánffy Hiet. 1685-ki kiad. 452. 1,
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és ÁTidráfi d^ik , kiknek 1423-ban Zemplén mcígyében Vék e heljaég^

ben 15 jobbágytelek ée egy elpusztult háxbely , egy malommal együtt

per útján Ítéltetett oda '}•

E család kihalt »).

üelmutli család. A Helmi th családból ismeretes llelmutb

(jráspár, ki 171 8-ban született Üjvároska helységben. 1 7€^4-töl

1781-ig stomfaij bazini plébános, alesp©res; 1 78 1-töl pozsonyi, 1784*ki

július 23-tól esztepgami kanonok és nógrádi ffesperes voll Meghalt

Nagyszombatban 1807-ki mart l-én, kora 89. évébl. Vagyonát sze-

gényeknek é» ájtatos alapitrányokra hagyá ^),

Czímere — mint egy rézmetszvény mutatja— a ^ért udvarában

zöld téren álló galamb, zöld olaj-ágat tartva. A vért fölötti sisak koro-

nájából Mrom gtrucz-toll nyúlik fel. A vért körül szokásos foszladék

hullámzik.

Hem csal&d. Hem László és Ignáoz 1790-beB emel-

tettek a nemesek sorába.

Czimerük : a vért kék mezejében zöld téren hátulsó lábain ágas-

kodó fehér egyszarvú , nyakán arany korona ragyog . melybl kétfelöl

arany láncz csüng le. Ugyan ilyen egyszarvú nyúlik fel a vért fölötti

sisak koronájából is két elefánt-ormány között , melyek közül a jobb-

oldali arany-kék, a bal-oldali vörös-ezüst. Foszladék jobbról arany-kék,

balról ezÜ!5t-vörÖs *).

Heiueczperg^er család. Hemeczporger János 1741 -ki

october 28-án kelt czimeres nemes levél által Mária Terézia király-

asszonytól nemesittetett meg *).

Czímere: vizirányosan ietfelé osztott vért, a fels kék mezben

két arany csillag ragyog, az alsó vörös mezben egy futó agarat mutat,

melynek nyakán arany örv van. A vért fölötti sisak koronájából két

egymást elfed kiterjesztett sas-szárny emelkedik föl : a háttérben álló

vizirányosan vörös-ezüst, az eltérben álló arany-kék. — Foszladék

jobbról arany-kék , balról ezüsfc-vörös.

*) Srlrraay C. 2^mplin not. top. 299^ 1.

'

') üj*bb idben ismét támadt Helmec;e7 nevezet csalid , tui egykori

Mrlap-ftzerke«zt , a m. akadémiai tag Helmeezy Mihály által , azonban

c nevet csak 6 vévé fel , elbbi ^i^rbrRuer* nevét születéae helyétrl H e l-

m e o s y-re v^ioztatváu.

•) Memória Basilicae StrigonieBsis. pag. I76t

•) Adaioi Scuta gentíL tom. IV.

*) CoUect. Heraid, Nro 172.



Hencsellczy c^salád. Zemplén vármegye kihalt nemes

családainak egyike 0-

Wíetusz család. (Aszúpataki f), Nyitra megye: kihalt család.

1489-ben élt aszúpataki Hencz Zsigmondnak fia Pál*).

Ugyanez idben (1503-ban) ék Hencz B e n e d e k, ki ily család-

fát •) alkotott

:

Hettoz Benedek
1503.

(Csaíády Dóra)
I

—II. ' II I m 111 m i
.

III
i » -Z^' Ilii «'-i II

I

Máté György
(0«9láKyi Kewula) i r-^ *

I
I . < iM iii ^ III i»ii. Ili » .i«i

I
I .

|
Ágnes

Z«óft» F«rfcncz Miklós N. (Tajnayn*)

IMI. (Gosztonyi Miklós)

(Ghyeiy Józsa)

' Heiiicze cisalád. Nyitra megye nemes c>«íaládainak sorában

Áll. Kencze István 1837'ben Nyírtra megyénél az alapítványi pénz-

tárak fÖgondnoka.

Henczelffy C«alád. (Petroveczi). Kihalt család. Fetroveczi

HenczelfTy István királyi ügy-igazgató volt 1515 ben *).

MeuídFey család. Közüiök Hendrey Pál Arad megyei tábla-

bíró 1841 -ben kir. udvamokká neveztetett. 1812-ben a Ludovieeára

Síáz forintot ajánlott ^),

Kendy család. (Gyallai), Komárom megyei kihalt család,

Gyallai Hendy Pál !485-ben királyi ember gyanánt (homo regius)

neveztetik meg ^),

Henueman család. Henneman János és Sámuel*
L e o p o 1 d 1794-ben I. Ferencz király által nemesitettek meg ').

Czimerük négyfelé osztott vért j az elsÖ és negyedik osztály fe-

kete udvarában zöld téren királyi koronán hátulsó lábain arany oroszlán

Stirmay C. Zemplin. not. top. 82.

') Lehoczky Stemmat. II. 171.

•) A kuriai levéltárban perbeli genealógia. — Lásd e munka IV. kötet

398, lapját is. — Hencz Györgyre vonatkozólag Mss. Mus. foL lat. Nro 2340.

kol ez áll : ^^Tesiitnonialef Judicii Cvriae S'eph. Báthoii super tramumptioAé certantm

Liiereuiám BirsaginU%tn pro parte nobilis örod fiíii nobilis cvndam Georgii Hene*^
in Judiciis cclavalikías ad fnstatiHam Sfepham Ghyczy facta Í5?S.^^

*) Verbzy ; Trípartxtuma Elszava.

*) 1812-ki 2'ik törv. czik.

•) Gr. T«!eki Józs. Hunyadiak kora XII. 278. 281.

') Ad&mi Seata gentil, tom. IV



áll, els jobb lábával kivont kardja hegyén levágott fejet íörtva. A
második és harmadik osztály kék udvarában hármas fehér sziklás vörös

lábú és csru gólya áli . csrében arany kígyót tartva ; fölötte jobbról

e^ttst félhold , balról arany nap ragyog. A vért fölötti sisak koronáján

két kiterjesztett fekete sas-szárny között pánczélos kar könyököl , ezüst

buzogányt tartva. Foszladék jobbról arany-fekete, balról ezüst-4ték.

Heniiequlii család. Közülök gr. Hennequin János-Károly

az ÍS27-ki országgylésen nyerte meg magyar honllusittatását *).

Henney család. Lásd Hennyey család.

UeiftSCil család. Henseh János 17 17-ben Ifi. Károly király-

tól kapta czimeres nemes kvelét , mely szerint czimere a vért kék ud-

varában zöld térrl fölemelked hármas magas fehér sziklahegy, itt-ott

bemohosodva. A vért fölötti sisak koronájából arany grif emelkedik ki,

els jobb lábával kivont kardot tartva. Foszladék jobbról ezüst-vörös,

balról arany^kék ').

Sieüit^r család. (Sepsi sz.-iványi . nemes és báró). Gyökeres

székely család , melynek nevével a XVI század végétl Erdély törté-

nelmében gyakrabban találkozunk

Eredetét rendSzerint az Apor családéval kötik egybe olyképen,

mint e munka I. kötet 53. lapján iratik, hogy az állitóJag magva-

szakadt Apor István leányának Ilonának, Burczia Máté nejének

két fia maradt :Istváaés Lukács. Amaz megtartá az A p o r nevet,

és Bálványos ura maradt ; Lukács pedig Sepsi-Sz,-Ivánra' (vagy tán

inkább' ^agy-Ajtára) ment lakni , hol elsbb kis Henternek kezdek

nevezni , mig fia Máté már csak H e n t e r névvel marada ^).

Azonban több rendbeli táblázaton a család nem Lukácstól,
hanem Dénestl hozatik le , és az els történelmileg ismert Henter

Gáspárt a legtöbben nem Lukács, hanem Dénes fiának irják.

A leghasználtabb — bár sajnos, hogy nem teljes — leszármazási

táblázat fii^erint következleg *) j le a család :

^) 1827-ki 44. törv. czikk.

») Collect. Herald. Nro 566.

«í Beakö: Special. Transylv. II. - Szegedy: Sinopsis Reg. Belae IV.

3^9. után.

*) Kvári L. Erdély nev. család ai. 143. 1.



Henter.

I. t á b 1 a.

Gáspár
1532.

Miklósv. kövei
I

*^-
'

'

I

Miklóg
I

""
.

Margit
1610.

(Cserey János)

Dénes

Boldizsár

János

1. Benedek
.. 1583-1591.

Háromsz. fókirálybiró.

(Burczia Apor Borbála)

Bálint

Mihály

i' 1584.

I Péter
1649.

Miklósvári kapit.

I. András
1635.

Sepsi alkirálybiró.

(Hadnagy Kata)

Gergely
a mócsi ág törzse.

János

t 1661.

j[Apafi

Anna)

Klára
(Kollato-

vics

György)

Pál
(Szilvási

Erzse)

Gábor
(Balogh
Erzse)

János
(Gyeröfi

Erzse)

István

(Nemes
Mária f)

I
—

Ferencz
1704.

itélömest.

(]^ikes

Eva)

II. András
1685.

(Nagy
Judit)

Ádám
báró 1753.

(Sármasági
Krisztina)

Ádám
1764.

(petki Nagy
Bora)

Antal
szül. 1748. t 1824.

ti dvarhelyi
fökirálybiró.

(gr. Haller Anna)

József
(Daesó
Anna)

Dániel

Dávid
1794

Sándor

Mihály
(Kaiényi
Székely
Éva)

Lásd folyt,

a a táhl

II. Benedek
1682,

Csiki fkir.-biró.

(Petki Bora)

Dávid
(Káinoki Anna)
I

""
1

István
(Henter Teréz)

I
^"

' \

Imre
(Pataki Klára)

I
—-^—

^

1

J<5zse£

(Sándor Zsuzs.)

r^
Jodoka Gejza

Krisztina Klára Anna
(Béldi (Dáni^ Elek) (b. Rakovszki
László) Márton)

József J^ozefa Róza
báró. (Deíisfy (Berzenczey

(Gál Anna) Mihály) János)

A törzs Dénesnek fiai közül Gáspár l3l-ben Miklósvárszék

megbízottja Szapolyay Jánoshoz a szék kiváltságaínak megersítése

ügyében *), N.-Ajtán lakott^); s tle kezdve minden lustrán láthatni

H e n t e r-eket, mint nagy-ajtai birtokosokat Kvári szerint pedig az is

világosnak látsr'.ik
, miszerint S e p s i-S z e n t-í v á n t a Boldizsárnak

unokája I. Benedek —ki szintén Nagy-Ajtáról irá magát — (1583.)

') A Nemes Székely Nemzet Consfitatioji 16.

') Capit. Alb. 0>m. Marmaros fa^c % Nro 9. Kvári szerint



M Henter.

kapta Apor Borbálával
, sÖt — úgymond KÖvári — a káptalani kút-

fk még arra is ráviaznek , mikép a szén t-i váni nevet Benedeknek

íia I. András kezdé legelször használni ').

n. tábla.

Mikily /(( a* l táhtán.

(Kiléni Székely Eva)
r

László * Dávid
(Torma Klára) báró 1744.

, -^—/^_j-- , ^ liázár Dni23.
Benedek 2. Petki Bora)

r

(Turóczi Ánn«)
-.-/> —

,

Zsigmond Ferenez

r . .ítí"-'^ .
tI788. ^

(zsógi Miko Anna) (g,., Almásy

János
^

^ /
1 1853» Anna

jtéiirester. (j^ Lusinsziy János)
(3. Kcszta Mária.
2. Vájna Eleonóra)

r

Jáno8 Antal

I. Benedek már 1578'ban Háromszék fökirálybirája, 1586-ban

a fejedelmi tábla ülnöke. Valószínleg ö volt az , ki 1603-ban Seges-

várott, mint Székely Mózses követe halálra kínoztatott •^).

Ugyanez idben éltek még egy Henter Benedek és Gáspár^
kik a családfán nincsenekj s kik Székely Mózsessel a Bárczán estek el *).

I. Benedeknek fia I, Péter Í631-ben egj primipilatnst kap

Nagy-Ajtán í. Rákóczy Györgytl, 1649-bon Miklósvárszék kapitánya

volt ^).

I. A n d r á s (I. Benedeknek fia) Sepsi szék alkirálybirája , Had-

nagy Katalintól hat férfikort ért gyermeke maradt. Ezek közül

Pái Apaffy Mihály alatt 1662-ben megbélyegeztetett®). Ága-

zata István kis unokájában halt meg.

Ferenez itélomester 1704-ben Rákóczy alatt. Mikes Évától

két fia maradt: Ádám tanácsos és udvari titkár volt, ki 17ö3-ki

«) 1. Lib. Reg. Sig. Báikoi-i 91. 1. 1583. évrL
*) Capit Alb. Protoc. Michaelis Barsi fasc. 69.

*) Wolph. Bethlen Hist tom. V. p. 363.

*) Ugyanott V 409

*) Kállay Székely nemz. 251.

•) Kazy História R H. libro VIIL
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nov. 26-án báróságra emeltetett. Unokája Antal (szül. 1748. f 1824,

június 30-áu) cs. kir. kamarás , és Udvarhelyszék fkirálybirája , és a

Jézus-rend vitéze , a Kis-Küküll mellett fekv szent-deraeteri kastély

kértjében, hol akkor lakott,

minden gyermeke születésére

egy fenyt ültete. Gyermekei

közt ftt leány van, mint a

táblázat mutatja. Egyetlen fia

József Erdély legjobb gaz-

dáinak egyike „Udvarának

kapuja Kelementelkén , s-

magyarosan — mint irja K-
vári — mindennek tárva áll.

Királyi hivatalos, de Vásár-

hely lévén a legmesszíbb hely,

hová kimegy , az országgy-

léseken nem jelene meg. Jó

hazafi , és az irodalom meleg

barátja/^

Ferencz itélmesternek másik fia J ó z s e f megmaradt nemesnek,

ennek unokája Dávid 1794-ben Doboka várraegye alszolgabirája.

II. András (I. Andrásnak fia) 1686-ban Tököly ellen táboro-

zott *). Nagy Judittól fiai nem maradtak.

M i h á 1 y (I. Andrásnak fia) a Rákóczy forradalomban tábornok

és követ a portára ^) . Kiléni Székely Évától két fia maradt : L á s z 1 ó

és D á V i d. — Amannak ága megmaradt a nemesi renden , és — mint

a táblázat mutatja — lenyúlik egész a jelenig. Legvégén János áll,

ki 1846-ban lett itélömester, és 1853-ban halt meg. — Dávid 1744-

ben báróságra emeltetett, és ámbár két nejétl (1. Lázár Druzsiannától

és 2. Petki Borbálától) két fia: Zsigmond és Ferencz maradt

;

ágazata Ferencz fiában, (ki 1732-ben született) és Háromszék fkirály-

birája volt, 1788-ki febr. 1-én kihalt. Ferencznek Anna nev leánya

báró Lusinszky János neje ln.

II. B e n e d e k (I. Andrásnak fia) Apaffy alatt tanácsos, lÖ82-ben

Csiki fkirálybiró, 1695-ben udvari titkár ^). A Rákóczy forradalomkor

*) Cserey MiJi. Hist. 157. 1.

«) Ugyanott 257. 326, 435. I.

*) Kállay Bzékely Nemz. 251.



94 Hennyey ~-fI«öb6k.

ennek hive. Végével kegyelemmel j& haza Moldvából '). Petki Borától

D

á

V i d fia maradt , kinek éga táblázatunkon Józsefben a Sándor

Zsuzsanna férjében és gyermekében él.

A család ösfészkét: Szent-Ivánt nemes Henter József birja

Sámuellel, kit hiányos nemzékreodünkön nem láthatunk. ^ másik

családFészket Nagy-Ajtát Henter S ándor lakja. János (t 1853-ban)

ága Gsikban székel.

A család egj másik ága, mely a táUázaton szintén nem lelhet,

szerényebb körre szorítva kvetkezket mutatá fel : Henter Dávidot
hátroraszéki ^jegyzt, Igháczot a físcalis Direetoratusnál tisztet,

Lajost gubernialis írnokot 1794-böl ; — továbbá Farkast Koloa>

me^ei árvaszéki ülnököt és Dobóba megy^ rectifícator biztost, Zsig-

mondot szintén Doboka vármegyei rectif. biztost 181Ö-b51. Ugyan-

ott réctif, biztos 1847-ben Henter László is '^).

A család czimere — mint följebb a metszvény mutatja — a vért

fels részének közepérl lefelé két domborúan rézsútos vonal által

három felé osztatik ; az alsó osztálynak, mely a vért áljáról piramis alak<

ban nyúlik fel, kék udvarában zöld téren egy arany koronán álló, egyik

felemelt lábában kövecset tartó , és nyakán átnyilazott daru áll A vért

fels két osztálya vörös mezt mutat , melyek közül a jobb-oldaliban

kivont kard , a balban irptoll látható. A vért fölött koronás sisak álL

Foszladék jobbról arany-vörös, balról ezüst-kék.

Hennyey ^salitd. Hennyey család (oéhpl irva Henney-

nek is) Zemplén vármegye kihalt családainak egyike^).

Hennyey János Patócsi Ferencznek egyik lovas hadnagya volt,

és kitnen harczolt Csállya vára ostromában 1551-ben *).

Hennyey Miklósnak Dombay Annától született leánya Hen-

nyey Margit 2^1eméri Kaíriarás Miklósnak neje volt 1569-ben ^>.

Hennyey nev család jelenleg Sopron megye nemes családai

között említtetik Fényes Elek Geographiájában.

Heöbk c$al44> fFcls-öri). Vas megy«i azon hatvannégy

család egyike, melyek 1582-ben Felsö-Or helységre uj adománylevelet

nyertek. (Lásd Zámbó család).

Kviri id. h. 114.

*) Az I847"ki orsz^pfos tiszti névtár szerint pedig Fejér megyében sze-

génybe ügyvédét Henter Imrét b o d o k i elnévvel találjuk^

*) Szirmay C Zemplin not. top. 82.

•) Istvánffy Libro XVII.

*) Szirmay C. Ugocsa p. 84. Lehoczky Stemmat. II. 171.
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Helyigyi család. Kihalt család , meiybl a XVI. században

élt Heölghy Gáspár Nyitra vármegye provisora, kinek Csery Mihály

nejével Vizkelety Juliannával együtt Pozsony megyei Onfalván íekvö

birtokát 1610-ben visszaereszté '). ügj látszik e Gáspárnak fiai voltak

H^ölghy F e r e n c 2 és 11. Gáspár, kik 1676-ban Komárom megyei

birtokukat LÓgört Moby Istvánnak adák el ^).

Emlitctt 11. Gáspár, ki 164-ben Hölgyi Jánossal zálog-

birtokot szerze *> , — l665-ki január 12-én kir. személynök ln '*)• ^
Gáspárnak leánya Anna Berényi Péternek hitvese volt , és ugy lát-

szik — benne az egyik ágazat enyészett el.

A Heölgyi családnak egy másik ágazata . mely törzsérl Már-
tonról Martinovics nak is neveztetett, igy sarjadzott le

.

Márton
III.. ^ II I

I
'^—

»

Jukab
I

"
j

mátyás
1609.

A végizén álló Heölgyi máskép Martinovics Mátyás Pozsony

megyei Körtvélyes helységbeli per alatti birtokrészét örökösen Csery

Mihálynak vállá be *).

HerbeiHileiii család. Jelenleg Ausztriában és pofosz Szilé-

ziában laknak és birnak. seik közül Herberstein V^aikard, Ádám, János,

Zsigmond , kik részben a bányászatnál voltak hazánkban alkalmazva,

1609-ben honfíusitást nyertek *).

Késbb 1687-ben Herberstein Ferdinand-ErnÖ , János-Kristóf és

János-Frigyes nyertek magyar honfiúsitást ; de ugy látszik azon ága-

zathoz tartoztak, melynek már magvaszakadt \
seik közül báró Herberstein Zsigmond már II. Lajos király

alatt hazánkban követséget viselt Miksa császár részérl ®).

^> Nyitrai káptalan Fasc SS. Nro 124. és Esziergami kápcalau Libro 11.

fol. 264.

*) Fényes : Komárom várm. 114.

») Pmy .-Mss, tom. IV. pig. 138. 362-^369.^

^) Slredeti oklevéL

*) Eezierganii kápt. Lihro 11. fol. 157.

•) 1609 ki 77. törv. ez.

]) 1687-ki 28. törv. ez.

•) L. KoracUicU Scrípt, Minor.



9Ü fíercseg.

Herczeg; Cüal&d. (Szekcsi f). Mint itt följebb (a 74. lapoi\

láthatjuk) a llederváry családdal egy közös törzsbl ered. Törzse

Henrik bán volt , kitÓl néhány izén kezdett sarjadzani a családfa ^)

:

:i

f»

Henrik bán
.

—
I

I. Péter János
Herczeg 1322.

13?2. I
—

-f 1

,— /N

—

..., Miklós
II. Péter I

^

1343. II- János

Bodrog V. fiip. vajda.
Tamássy nevli.

Rafael Fülöp Pál 1398. f 14ia
Bosznífii püspök 1437. 1437—1468. _^

lÚA László Henrik
1437. 1427.

A táblázaton állók közül IL Péter 1343-ban Bodrog vármegye

fispánja volt , midn Gileti Miklós nádor a Bodrog városában tartott

nádori törvényszék alkalmával t Gál pécsi kanonok panaszára jószá-

gain a vámszedés megszüntetésében elmarasztalta. Fiai: Rafael
1444rben btt^boszniai püspök, éskötelezé magát a törökök elleni hadba

menetelre. Testvérei : Fülöp (gyakran F' h i 1 p e s-nek irva) és P á 1

,

kik 1437-ben Hedervary Lrincz nádorral perlének, késbb megegyez-

vén, Hód és Vásárhely birtokába jutottak illetéktelenül, mitl azonban

késbb elestek ^)

Emlrtett Pál 1468-ban Mátyás király mellett kezességet vállalt.

Miot a következk mutatják , a fölebbi táblázat hiányos , mert

elbb megszakad, mint sem a család elenyészett Még a 11 c r c z e g-ek

jóval tovább virágzottak. Herczeg Miklós Mátyás király korában

fpohárnok volt, 14Ö9-ben is felesküdt nevezett király hségére,

midn egynémelyek Miksa császár pártjára térének.

Herczeg Ferencz 1505-bea Baranya vármegyét képviselte a

rákosi országgylésen ^).

H. Miklós 1526-ban Mohácsnál harczol és fogságba esett,

honnan késbb kiszabadult, Szolimán t lovastul, fegyverestül szabadon

bocsátván.

^) Fejér Cod. Diplom. to». X. rol. VII. p. 894.

») Fejérnél id. k. .1 a fa « l , F ü 1 ö p , P á 1 , világosan Péter fiaiul irat-

aak , ellenben 140-bea egy oklevélben (lásd Tekki Hnnyadíak kora X. kötet

tl48-*256. 1.) Lászlónak fialni mondatnak ; a két lieiy ugy egyeztethet , hogy

talán Lászlónak csupán fogadott fiaiul tekintendk.

*) Jászay : A magyar nemzet napjai a íiioliácsi vész után 157. 1.



Herczeg Imre 1 527-ben jelen volt I. Ferdinánd király koronáz-

tatasán, s akkor lett udvarmesterré.

Ezután nemsokára a esalád kihalt.

A család SzekcsÖrl irta elnevét , és ezenfelül több adoraá-

nyos birtoka is volt, igy nyerte többek közt 1464-ben is Trewtl Miklós

magszakadtán ennek birtokait másokkal együtt.

Herczeg; család. (Máskép Panajuth). Herczeg máskép Pa-

najuth Pál Hunyad vármegyétl 1831-ki június lO-én nyert nemesi

bizonyitványt nyert , mely Krassó vármegyében 1832-ki január 2 Í-én

kihirdettetett, azonban 1835-ki aug. 19-én tartott közgylésben a ne-

mesek sorából kitörültetett ^)=

Herczeg; család. Zemplén vármegye nemes családa. Herczeg

György 1608-ban birta Szög helységet ^).

Herczer család. 1790-ben Herczer Ferencz czimeres

nemes levelet nyert.

Czimere következ : a vért arany udvart, és abban kétfej fekete

sast mutat kiterjesztett szárnyakkal; a vért aljáról egy kék piramis

nyúlik fel ugy , hogy annak fels része és hegye a fekete sast kétfelé

osztva a vért fels részéig ér , s abban királyi korona tetején egy piros

sziv látszik. A vért fölötti sisak koronáján egyfej fekete sas álÍ kiter-

jesztett szárnyakkal. Foszladék jobbról arany-fekete , balról arany-

kék 3).

Herdh család. Herdh A utal és Nep. János 1791 -ki april

28-án Florenczben kelt czimeres levélben 11. Leopold kiráíy által ne-

mesítettek meg; és nemes levelük 1792-ki april 30-án Krassó várme-

gyében hirdettetett ki.

Czimere : négyfelé osztott vért ; az els és negyedik osztály kék

udvarában egy négyszöglet kövekbl épült bástya , kapuval ellátva,

látható, tetején lángoló tz ég , az udvar két oldaláról rézsútosan föl-

felé (gúla alakban) szögletben végzd arany csikolat , és a fölött jobb-

ról ezüst félhold , balról arany csillag ragyog. A második és harmadik

osztály arany mezejében zöld téren hátulsó lábain álló ezüst grif van,

eW jobb lábában kivont kardja végén levágott törökfejet tartva.

Ugyan ilyen grif ni ki a vért fölötti sisak koronájábóí is. Foszladék

jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös *}.

') Krassó várin. Jegyzkönyv 2377. szám alatt.

*} Szirraay C. Zemplin not. top. 112. 296.

*) Adaici Scuta geutil. tora. IV.

*) Adami Scuta gentil. tom. IV.
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A fiojiiesség-azerznek utódai jelenleg is nagyobb részben állami

hivatalaokok. F e r c n c z Krassó megyében lakik DognácsKán.

iSerdoii c^salád. Zemplén vármegye armalista nemes csa-

ládaijiak egyike '}.

MXerdovtcli család. Herdovics János 1757-ben neraesittetett.

meg Mária Terézia király'asszonytói *).

Czimere : a vért kék udvarában zöfd téren iUó daru , fölemelt

egyik lábában golyót tartva. A paizs fels részét háromszorosan arany-

vörös koGzkás csíkolat foglalja el. A vért fölötti sbak koronájából két

kék kiterjesztett sas-szárny emelkedik ki, mindeniken rézifútoaan a vért

fels részbeli arany-vörös koczkás csikolat látszik. FoszLadék jobbról

arany-vörös, balról ezüst-kék.

Herédy család. (Herédi f). Nógrád megyében birta Heréd

helységet, onnan vette nevét és elÖnevét.

Közülök Mihály 1598-ban Nógrád megyének szolgabirája volt**).

í 601 ben lierédy iVíihály tiltakozik Herédy idsb Mihály
ég G y Ö r g Y eüen Heréd helységnek — melyhez neki is joga volt —
e í zálogitása m iatt - )

.

Herédy Mihály 1647-ben HoBt megye szolgabirája volt^>, s

utánna ugy látszik — nemsokára a család elenyészett.

Iloreindieli család* Herendieh máskép Apotheea-
r i u s nev család Zemplén m<»gye kihalt armalista nemesei közé siá-

mittatik %
Herényi család. (Breznóbányai). Breznóbányai Herényi

(vagy Hereni) András testvérével Istvánnal, és fiai\5Rl Illéssel s Is4*-

vánsiai I812~ben nemesittetett meg **).

Czimerök: Delfin és horgony.

Közülök Herényi András Nógrád vármegyében Tanriáseiban

született. 1762-ben Altorfon , utóbb"«Tenában tanult, 1764- ben iónya-

bányai evang. lelkész ln *).

Herényi család bir GöraÖr megyei Bikkszög helységben ^},

*) Szirmay C. Zeiiíplln not. top, p. 112.

2) Oollect' Herald. Nro 58.

*) Prctoc. C. Neogr^d. anui 1598.

*) üf^-yanaz iGOl-ik évri.

') 1G47-Iíi 153. törv. ez,

*) Szirmay C. Zemplin not. top. 64.

') Lehoczky Stemmat. ÍI. 171.

*) Jena ilungarica. p. 72.

**} Fényes Gogr. Szótár I. 133.



Kerepel.

Herepel l^salAd. Erdély családa, mélynek tagjai nagyobbára

papi és taaári pályán szerepeltek , s fleg as egyházi szónoklat terén

tntek fel.

A XVI. században M.-Vásárhelyt lakának , midn 1595-ben He-

repei Gergely gyalogsági alhadnagy volt 0-

Már a múlt század második felében 1771-ben Herepei István
al-pestesi lelkész (elbb Losádi) , s egyszersmind seofor , irt verseket

is ^). Már atyja , st tán nagy-atyja is mint al-pestesi pap . és Hunyad
ker. reform, esperes volt. Tle a családfa következWeg sarjadzott le ')

:

István
177!.

pestes! pup.

Ádáun

t 1811. tájlb.

Enyedí tanár.
*aiB>*a*<ípAa

ÁOílm

János
1 181t.

Koldsván tanár.

(Méhes Zsuzsa)

Lásztó t
kolosvári pap.
fHeriBafll.)

Károly
vízaknai pap.

(Rrizbai Kata)

Gergely
kolosvári pap.

(BartUos Eszter)

Károly Ödön Gejza Otío Gergely Ádám

„Ádám, János és LászliS testvérek abpitják ~ úgymond

K6vin ^ Eidélybon az egyházi azórioklat mai né|)9zer jellegét.
^^

Ádámtól mint nagy-enyedi történet-tanártól több ily tárgyú

kézirat maradt bátra , melyek azonban az enyedi Collégium könyvtárá-

val elpusztultak.

János elbb szászvárosi , utóbb vizaknai lelkész ^ végre íiitlani

tanár Kolosvárótt. A szerencsétlen báró Radák Pcli felett oly gyász-

beszédet monda, hogy Kolosvár úrhölgyei egy s;Mílenczéb€ii 100 darab

araiiyiiyal tb^telték raeg. Mint írótól Egyházi történelem maradt föl

Késiratban.

László lángész volt, ki rögtönzött beszédeivel bámulásra ra-

gadta Kolosvár hallgatóit. Utóbb Szathmárra ment lelkésznok.

Károly 1825-bea lett kolosvári lelkész, 1836-ban N.-Enyeden

.hittani tanár ; végre az ág>(}st ^vang. püspökség alatti , s lutherán ^)

•) Nagy Szabó Fer. Memorialeja. <^r. Mik^ Erdélyi iödéiieiini aduioh.

L köt. 44. lap.

*) Benkö: Transylvania Generallí* II. 370.

') Kvári : Erdély nev. családai. 115. 1.

*) Kvári id. h. 116.

1*
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papok nagy jövedelmében részes vízaknai papságra ment, lioi jelenleg

is él. Munkája: „A Nagy-Enyedi Collég ium története"

kéziratban hever.

Gergely í 830-ban Dézscn káplán, 1832-ben ott, 183i5-ben

Kolosvárott Ion lelkészszé. 1846-ban kiadta „Alkalmi beszédei t."

Jelenleg — irja Kvári — dr, Wolfahrt uj testaraentomának magya-

rázatán dolgozik Incze Dániellel, melynek eho kötete 1852-beri jelent

mese, 8 utóbb a többi ig.

Herg'écz család, Hérgécz Mátyás, János és András
1712-ben 111. Károly király által emeltettek nemesi rangra ^).

Cziraerök : a vért kék udvarában zöld téren hátulsó lábain álló,

ketts farkú arany oroszlán, ragadó helyzetben, kioltott piros nyelvvel;

fölötte jobbról és balról egy-egy arany csillag ragyog. A vért fölötti

sisak koronáján pánczélos kar könyököl , három fehér liliom-szálat

tartva. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst vörös.

A család 1776-ban Békés megyébl vett ki nemesi bizonyítványt.

Uericz család, Ung megyei nemes család. Hericz Márton
1730-ban a Tiszán inneni kerületi tábla ülnöke, ily családfát alkota;

Hericz Márton
(Breziuay Erzse)

Imre

József
1805.

Hericz nev családból Pera, Jova, Lapadát, Nikoia
Arad megye nemesei sorában foglaltatnak.

iláriiig; család. Haring ígnácz közalapítványi ügyész

i 842-ben emeltetett nemességre ^}.

Uerkály család. Heves vármegyei nemes család, közbir-

tokos azon megyei Németmez pusztán ^).

Herke család. Borsod vármegye nemeseinek sorában említ-

tetik Fényes E. Geograph iájában.

Hei'leiai család. Herlein Xav. Ferencz 1746-ban

Mária Terézia király-asszonytól nyerte czimeres nemes levelét.

Czimere : a vért zöld udvarában egy a vért mindkét oldaláról

réüsútosan (felfordított V alakban) felnyúló s szegletben végzd ezüst

«) Colleci Herald. Nro 682.

«) Lásd „Világ" polit. hírlap 1842-ki évi 33. szám.

») Fényes Geogr. szótár iri. 139.
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csikolat, melynek szögletében egy kinyílt vörös rózsa, és az oídalokon

egy-egy zöld nád látható. A csikolat. alatt ezüst horgony áll, A vért

fölötti sisak koronáján három strucz-toll (zöld , fehér , vörös) lengedez.

Fosziadék jobbról zöld-ezüst, balról zöld-vörös ^)

llcrllcli esalád. Herlich Fülöp i647-ki jun, 3-án kelt

czimeres levélben aBezegh és Urbány családdal együtt líí. Fer-

dinánd király által nemesittetett magj és armalis levelük 165í-ki

mart. 30-án Zólyom megyében hirdettetett ki '^.).

Heruianu esalád. Hermann György 1719-ben ÍII. Károly

király által emeltetett a nemesek sorába ^y

Czimere : a vért kék udvarában zöld dombon királyi korona , s

azon vörösbe öltözött kar könyököl , arany-markolatu kivont kardot

tartva. A vért fölötti sisak koronájából karó mellett szöli-tke zöldéi,

s róla két i^rt szlö csüng le. Fosziadék jobbról ezüst-vörös, balról

arany-kék.

Hermann nev családot (s tán épen ezt) mutat a következ nem-

zékrendi töredék:

Kermanu N.
r-*'

^^ —
,

Istváü Ferenoz

Ant»l József János Mihály Imre
eii, liir. kapitány. váczi kanonok

IS58.

An t al C3. kir. kapitány és Somogy vármegyei táblabíró Somogy
megyétl 1828-ki sept. 22-én vett. ki nemességérl bizonyítványt.

József plébános, jelenleg váczi kanonok testvéreivel együtt

1831-ki april 20-án Nógrád megyében hirdetteté ki nemességét *).

Herinann eaídlád. Hermann István 1791.ben II. Leopold

királytól czimeres nemes levelet nyert , s ilyen czimert : a vért fels

részének közepérl kiinduló ketts rézsútosan domború vonal által

{melyek egyike a jobb , másika a bal oldal közepéig ér) három részre

oszlik. Az alsó gúla alakú osztály kék udvarában királyi korona , s a

fölött arany csillag ragyog. A jobb-oldali fels osztály ezüst mezejében

hátulsó lábain egy fekete medve áll , els lábával buzogányt tartva.

A bal-oldali fels osztály vörös udvarában hátulsó lábain arany orosss-

Ián áll , els jobb lábával kivont kardot tartva. A vért fölötti sisak

*) Adami Scuta gentil. t. IV. és Burgéíaller CoUectio Insign. nob. Hung
*) Zólyom vármegye 1651 -ki jegyzkdnyve.
•) CoUcei Herald. Nro 392.

^) Jegyzkönyv 563. ffsám alatt.
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Icorgiiájából szintén arany oroszlán emelkedik ki , kivont kardot tartva.

Foszíadék jobbról ezüst-vörös, balról arany-kék ^).

Herinaifiti család. (Máskép 8zabó). Hermann máskép

Szabó János 18 16-ki június 10-én Temes megyétl nyert nemesi

bíKOíiyitványát Í820-ki october 23-án Krassó megyében hirdetteté ki,

azonban ez utóbbi megyében Jelenleg már e család nem létez.

Merinann család, kx. elbbiektl különböz Hermann csa-

lád az , melynek czímere n^yfelé osztott vért Az els és negyedik

09ZtáXy arany mezejében egy ágaskodó fekete vadkecske látszik. A
második és harmadik osztály vörös mezejében zöld halmon arany kora**

nából €íg^ fehér öltönyü arany szárnyú angyal emelkedik ki, s jobb

kezében kivont pallost tart. A vért fölötti sisak koronáján zöld halmon

vörös csfsá és lábú fehér galamb áll , csrében zöld gallyat tartva,

körüle két kiterjesztett sas-szárny lebeg: a jobb-oldali vizirányosan

félig ezüst, félig vörös, a másik félig arany, félig ezüst. Foszíadék }obb«

ról arany-fekete, bajról ezüst-vörös '>

E család — ugy látszik — Pozsofiy megyében lakozott.

Herinaiftn család. Erdélynek is volt Hermann névü családjai

mely Nürnbergbl származott be, és ott tizenkét izén át rendszerint

hosszú életkort élve, a múlt században halt ki.

Szebenben a disznódi kapu lerontásakor Hermann szobrát régi

helyérl az evang. tanodába tévén át ^ ez alkalommal a következ le-

származási kimutatás ^) jött napfényre,*

Hermán 1080-ban született Nürnbergben , és 1 148 ban Grejza

király által hivattatván be, Szebent épité , mely róla Hermann-
sta.dt-nak növeztetik. 1165-ben kora 85-ik évében egy fíunak atyjft

Ion. Meghalt lá05~ben.

Fia s utódai évszerint igy következnek

:

II. H e r m a n szül. 1 166-ben. Meghalt 1280. kora 1 15. évében.

IIL Hermán szül. 1226. mti^h. 1321. kora 95. évében.

Miklós szül 1274. megh. 1394. kora 120. évebco.

IV. H e r m a n szül. 1343. megh. 1440 kora 105,

V. H e r m a n azül. 1402. megh. 1520. kora 1 18.

Miklós szül. 1476 megh. 1588. kora 112. évében.

*) Adami Scurta gentil. tom. IV.

*) Burgstalicr : Coilectio losign. nob. Hung.

«j A Sieb. Boté után a Magyar Futár 1868-ki 208. száma Török Antal

köilése szerint. ~ Hermán nemzetségrl emlékezik mir IV. Béla 1255-ki ok-

levele ifi. Lásd R a t o li a : Hist. Critie. tom. VI. p. 230.



Gy ötgj született 1539-ben- Meghalt 1634. kora 05. évében.

Márton szül. 1607. megh. 1660. kora 53.

György szül. 1634. megh. Í714. kora 80.

. ]\r á r t o n szül. 1672. megh. 1749. kora 77.

György szül. 1710. megh. 1764 kora 54.

Sámuel szül l?38. kihalt.

E leszármazásban feltünÖ azon hosszú életkor , ritelyet a család

tagjai a XIV.—XVI. század — állítólag — megéltek ; még feltnbb

pedig . hogy az utódok születési ideje rendszerint atyjaik oly ids ko-

rára esik, fajidon azok életidejökoek már 80-^85-ik évét is betölték.

liertn^^iíiyi család. Zemplén vármegye cziraer-leveles csa-

ládaJ).

Herovics család, Herovics Bernát. J ó z s e f és Sándor

1790-ben nyertek ezimercs nemes levelet.

Czimerök : a vért vör^s mezejében hátulsó lábain álló , koronás

fehér egyszarvú, mely els lábaival egy arííny-oiarkolatu kivont pallost

tart. Fölöéíe joWbról arany félhold , balról ar^ny csillag ragyog. A vért

fülötii iMsak koronájáb<)l két kitefjeszteti íekete S8S~*száray között a

leirt egyazarvá emelkedik ki. Foszladek jobbról arany-kék, hÁ\Hl ezüst-

vörös ^).

Herovics Sándor 1838-ban ¥a^ vármegye alszolgabirája volt.

Hc^fiai család. Herpai Mihály 1 754-ben Mária Terézia

királyasszony által emeltetett nemességre ''}

Czimere : a* vért kék udvarában zÖlá téren álló magyar vitéz,

vörösbe öltözva, lábain sárga csizma. fejéí» prémes (v^tírös ieftiggs)

kalpag, hátán panyékásan párducz-br csüng, jobb kezében kivont

kardot, a balban tojá-sdad alakú puzsot tart , melyen arany betkkel e

szó: ,JPide" olvashatc. k vért fölötti sisak koronájából két kiterjesz-

tett fékei € sas-szárny küzött egészen a leirt magyar vitéz szemlélhet.

FfHSziadék jobbról arMty*kék, fajdról ezüst-vörös.

liencltii^ €;$alád. Hersching János^Arnold 1733-ki

jaiiixarLaB keit eanmeres nemes levélben III. Károly király által nyerte

niegaeiiiesittetését *). •

Czimere : vizirányosan kétfelé — kék és vörös udvarra osztott

vert , melyben ezüst sziklán hátulsó lábain arany oroszlán áll , ketts-
farkát hátra felkondoritva , els jobb lábával kivont kardot , a balban

*) Swrmay C. Zemplin not. top. p. Il2.

*) Adami Scuta gentit tom. IV.
») CoUect. fieraid. Nro 2^.
*) Collect. Herald Nro 298.
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pedig egy hatszöglet arany csillagot tartva. A vért fölötti sisak koro-

nája fölött két kiterjesztett sas-szárny között (melyek közül a jobb-

oldali vizirányosan félig kék félig arany, a másik félig arany félig kék)

a vértbeli csillag ragyog. Poszladék jobbról arany-kék , balról ezüst-

vörös.

A család Baranya vármegyében viselt megyei hivatalokat. Her-

sching Gáspár 1758-ban*), Hersching János pedig 176ü-bau ^)

Baranya vármegye alispánja volt.

Utóbbi idben ügocsa megyében leljük a családot. Hersching
György 1805-ben ügocsa vármegye számvevje, közbirtokos Ne-

vetlenfaluban ^).

Herser család. Erdélyi szász család. Brassói Herser János

1607-ben Bornemisza Boldizsárral fejedelmi beleegyezés mellett cse-

rélt jószágot *).

Herszényi család. (Herszényi). Erdélyben Fogaras vidék

hasonnev falujáról írja vezeték- s elnevét. Eldödei Havasalföldrl

beszármazott boj ér-ok lehettek; mert Nádasdi Anna Majláth István

vajda özvegye, B o r c z á n bojér maradékinak emliti Mátét és Már-
kot, adván nekik herszényi és több jószágrészekre 1556-ban újított

adománylevelet , melynek azonban eredetije elégett ^).

Közülök Herszényi György 1815-ben Fogaras vidék ülnöke.

Jelenleg élnek : József (1 847-ben alszolgabiró) , G y ö r ^ y
(ugyanakkor rectif. biztos Fogarasban) ; Sámuel (í 847-ben a tarto-

mányi biztosságnál szolgált) stb.

Hertelendy család* (Hertelendi és vindornyalaki). si
fészke Zala vármegye , hol a család s elei — Zala megye bizonyít-

ványa szerint— még 1524-ben és 1543-ban Vindornya vagyis

Pusztalaki akkor pusztát, jelenleg helységet s több ingatlan ne-

mesi fekv vagyont királyi adomány mellett birtak , és ezen és egyéb

si javaikon azok osztoztanak is. Az idk viszontagságai , de fleg pe-

dig az 17ll-ki tzveszély alkalmával Némethujvárótt nemesi ingatlan

birtokaikrél törvényes jogaikat bizonyitó okmányaiknak elenyészése

után, 1718'ban Hl. Károly királytól uj királyi adományt nyertek.

*; Leiioezky Stemmat. 1. p. 188.

*) £redeti okmány szerint.

») Szirmay C. Ügocsa. p. 62. 171.

*) Kállay Székely nemz. 237' lap

*) Török Antal ur közlése szerint a báró Bornemisza család levéltáriban

okirafok.
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Idvel a család több ágra szakadván , több más vármegyébe is

elterjedett; igy már 1608— 1 625-ben •) Hertelendy Ambrus Vas

várraegyének szolgabirája volt.

1650-ben élt Hertelendy Zsigmond, ki anyja Mesterházy

Anna után birtokos volt Alsó-Mesteriben (Vas vármegyében).

A múlt században Zala megyében a család tagjai közül Herte-

lendy 0" y ö r g y 1 762-ben szolgabíró volt. Ennek a ÍIÍ. György
ugyanazon megyében (1822.) alispán ; testvére Mihály elbb (1787.)

kamarai ügyész Kis-Komáromban , utóbb kir. tanácsos volt.

József (H. Györgynek fia) nÖül vévén ecskai Lázár Kata-

lint, Torontál vármegyébe telepedett, ott (1787— 1 803-ban) alispán,

utóbb kir. tanácsos és arany-sarkantyús vitéz Ion , kinek családja To-

rontál megyében birtokán lakik.

A Torontál megyei ágazatnak leszármazási táblája következ

:

Hertelendy I, György
I TTZ^ '

II. György
1762.

Zala V. szolgabíró.

III. György
Zala V. alispán.

Mihály
kir. tanács.

József
kir, tanácsos

,

arany-sark. vitéz,

Torontál v, alispán.

(Ecskai Lázár Kata)

Károly
Síül. 1786.

1 1857.

cs. k. kam. kapit.

(Hrabovszky
Leopotdin)

Ignácz
szül. 1789.

1 1856.

Torontá l v.

fdispán

,

cs. kir. kam.
udv. tanács.

(Zicher Anna)

Miksa
szül. 1792.

Torontál várm.
követe,

(beodrai Kará-
csonyi Mária)

Gyula

Katalin

(gr. Hadik
Gusztáv)

Irare

József
(divodi Bakó Zajda)

Mathild
(Debreozeny)

Hermine

Jozeíin Antónia
(Heyde (b. Lebzeitern
rnagy altábornagy)
özvegye)

A Torontál megyébe- költözött Józsefnek nejétl ecskai Ijázar

Katalintól Öt gryermeke született

:

^^ 1608ki 15. — 1618ki a — 1618-Ju 49. törv. ez. és eredetí okmány.
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a) Károly szüktett i 786-ban , meghalt 1857-beti ; cs. \iv. ka-

niarás és kapitány volt. Nejétl brabovai Hrabovszky Leopbidinától

gyermekei : 1 . J ó z s e f , kinek neje divodi Bakó Zajda ; 2. M fi t h i 1 d

Debreezenyné ; 3. He r m i n e.

b) Ignácz szül. 1789-ben, a megyei hivatalos pályán Torontál

vármegye fóispánságaig vivé,

egyszersmind cs. kir. kamarás,

udvari tanácsos voTt. l^íeghalt

1856-ban. Zichrer Anna nejé-

tl gyermekei: 1. Katalin
gr. Hadik Gusztáv neje , és

i m r e/

c) Miksa szül. 17^2-

beo , Torontál megyének al*

ispánja , és az 1832/3^- és

1^3% •t * országgylésen kö-

vete volt. — Nejétl beodrai

K?\rácson} Máriától született

fia Gyulftt.

<l) Jozefine, Heyde rnsgy özvegye ; — fe

e) Aötonia, báró Lebzeitern altábornagy neje.

A Torontáli ág ezen megyében bírja Bocsár helységet, melyet

Hertelendy József 1803 ki július 8 án I. Ferencz királytól mint a

szenti koronára szállt birtokot 73,329 forint 4 kr.-nak letétele mellett

királyi adomfányban nyert íiu ágra ').

A Zala vármegyében maradt ágazatból egyik Hertelendy N.

lliB7-ben a Dunántúli ker. tábU titkára volt:

Hertelendy Károly áz 1839-ki országgylésen Zala vármegye

követe.

Imre 1837-ben Zala vármegye fszolgabirája.

Kálmán ugyanott 1844-ben aLszolgabirg volt.

Legmaradandóbb emléket szerzett magának Hertelendy Gábor
fhadvezéri helyettes , és Mária Terézia rendének lovagja. Szüle^tt

1748«ban. A hadi pályát közlegénységen kezdé, s ötvennégy évi szol-

gálata közben kimutatott bátor vit«?i$égeért , vetélj id alatt sok vesze-

delmes sebeket kapott, fhadvezéri heljettességre emeltetett. Els
ezreüese volt a nádori huszár-ezrednek annak felállításakor 1800-ban.

') Hiteloa okiratok ssefi&i
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Megihalt 1826-ki jimius 16-án Gyöngyösön ^). Emlékét egy magyar

lelkes induló zene-dallam is fentartja.

A család czimere — raint följebb a metszvény ábrázolja — a

vért kék mezejében 2iöld téren hátulsó lábaikon két szemközt álló

oroszlán , kinyújtott els lábával arany koronát tart ; a korona al«fct) a

két oroszlán között , egy nyil látszik lefelé fordítva , és egy könyökben

meghajtott karon átütve* A- vért fölött ötgombos korona, és azon ismét

a koronás sisak látSJRÍk , mely fölött fészkén ül és fiait vérével tápláió

pellikán kiterjesztett szárnyakkal szemlélhet. A vértet szokásos fosz-

ladék veszi körül.

Herlneky cisalád. E század elején U^ocí?a vármegyében

Nevetlenfaluban közbirtokos Hertneky Ferencz').
Metelej család. Kihalt család, íuelybol Heteley Mihály

i 5 14-ben Tokaj várparancsnoka volt ^).

HétlitArsi család. Ismeretessé ln Héthársi J á n o s , kinek

Zsigmond király 1425-ben a körmöczbányai malmot zálogba adá.

Hefliei család. Már Salamon király korában ^ispánságot

viselt egy H e t h e i nevezerü (1067-ben). Ugyancsak a Hethei család-

ból szárm&aott ir&tik azon V á e z nev remete, ki nevezett király alatt

Vácz városa környékén remeteskedett, s kirl némelyek szerint e város

is kapta volna nevét *>.

A H e t h e i család , névszerint Hethei Mihálynak fia Már-
ton SzolgarGyr várának jobbágya, 1270-ben ersíttetett meg nemes-

ségében ^).

A XV. század el^én élt Hethei nev család Beregh várraegyé-

ben , nevezetesen Hethei Lászlónak fia János 1430-ban for-

dul el «).

1524-ben Hethei Mihály Bánffy Jakabbal Toraori Pál se-

gélyére sietett Ferhát basa ellen, s ugyanott elevsett.

Kihalt-6 e»en család ? — arról adataink nincsenek.

H e t h e y nev család Zemplén vármegye czimerleveles családai

között emlittetik '). Hasonlóan Hetey nev család él Szabolcs vár-

megyében is-

Lásd Fillértór íSB5 ki évfoly. 16. 17. sxám
^) Szirmay C. ügocsa p. 171..

*) Szirmay C. Zemplin not. top. 140
') Thurócaá Sdiwandtnernél I.

*) Fejér Cod Dipl. tom. Y- vol. I. p. 69.

•> Ugyanott tom. X. vol. VII 211.
'} Szirmay C Zemplin nöi top. p. 112
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Hetllény család. (Hetényi f). Ugocsa várraegyo egyik ki-

halt régi családa , mely vezeték- s elönevét azon megyei He tény
helységrl vette. Törzséül Heten nev kún vagy besseny nev vi-

téz tartatik , ki a Névtelen jegyz szerint Taksony vezértl kapott bir-

tokot ^). Azonban ennek nemzetsége ugy látszik a tatárjáráskor elpusz-

tult, csak igy lévén fölfogható, hogy Heten helysége a királyra szál-

van, az e helységet 1273-ban Othobor szolnoki fispánnak csere-

képen adományozá ') ; és ezen Othobornak maradékai ismét H e t é n y
nevet vévén fel, ujolag e nev családot alapiták.

1319-ben Péternek fia Gryörgy, Lászlónak íia An-
drás, Jánosnak fia másik András, és végre Mártonnak
fia Miklós Hetény elnevet viseltek. Ez utóbbi Mártonnak
utódai valószinleg azok , kik magokat Hetheni Már tono k-nak ne-

vezték ^).

1383-ban a többi elhaltával András, elbb nevezett Miklósnak

fia, H e t e n r e nézve határjárást tartatott.

141 5-ben a Hetheni nemzetség Csepefalván foglalást tett *).

1416-ban Hetheni Mihály Ugocsa megye alispánja volt ^).

1419-ben Hetheni György Csatóházán is bírt, és azt felszán-

tatá «).
'

1465-ben a Hetheniek SzÖls mellett a Ráró szigetet fogla-

lák el 7).

Í478-ban Hetheni Márton Ambrus, testvéreivel együtt Hetény

és Veletére nézve Mátyás királytól minden kiválíság-leveiéinek meg-

ersitéséfe nyeri , melyben a család sei is megemlitetnek , nevezetesen

hogy Othobornak fiai K o z m a és M y k ó valának ^).

A Hetény család a XV. Bzázad vége felé látszik elenyészni.

Hétliy család. Szabolcs, Ung és Zemplén megyében lakik

vagy birtokol.

Zemplén megyében birtokos e század elején (s talán jelenleg is)

Füz«8séren ^).

*) Anonymus Belae R. Notar. cap. 57.

'} Szirmay C Ugocsa p. 133.

') Ugyanott
*) Ugyanott pag. 136.

Ó Ugyanott p. 50

•) Ugyanott 128.

^) Ugyanott 94.

») Ugyanott 134.

*) Szirmay C. Zempltik not. top« 376.
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Ung vármegyében Héthy Antal 1845-ben fjegyz volt.

H é t h i nev asalád birtokos Gömör vármegyében H é t h hely-

ségben.

lleíyey család, (Atyai). Az atyai Hetyey családból Hetyey

István 1548-ban Bereg vármegye alispánja volt ^).

Heíiyey család. (Makkos-Hetyei). Sopron és Vas megyei

család. Ez utóbbi megyében fekszik Fels-Hetye helység, Mak-

kos-Hetye {)edig, melyrl a család"elnevét irja, a szomszéd Sopron

megyéhez tartozik.

1467-ben kelt Mátyás király iktató parancsa * budai káptalan-

lioz , hogy Békén és Fels-Hetye , máskép Adorjánháza helységekben

Keledi Gál, és Hetyey István beiktattassék ^).

Hetyei Bálint 1597— 1605-ben nádori itélmester volt »> 1603-

ban visszahelyeztetési parancsot nyert sitkei és tokorcsi zálogban vett

részbirtoka iránt Sitkey Tamás ellenében. Eziránt a per még 1608-ban

is folyt, midn — ugy látszik — egyesség által szüntetett meg *).

Hetyey István 1845-ben Vas megye szárhvevje volt.

Hetyey Benedek szombathelyi megyei pap , és püspöki iktató.

Hétzey család. Zemplén vármegye czimerleveles nemes csa-

ládai közé számíttatik ^).

Hétzey Mihály í 552-ben egri nagyprépost volt.

Hevenesl család. (Kis-Hevesi). Dunántúli egyik kihalt ne-

mes család, mely azon vidék elbbkelö családaival állt összeköttetésben.

Többek közt Hevenesi János, kinek neje Telekesi Török Julianna
volt , következ családfát ^} alkotott

:

János
(Török Julianna)

István Antal Kata Uon.
^

r>
, katona, (Gerznericsné) (Kis Gergely)

Antal

Hevenesi István 1715-ben Zala vármegye országgylési kö-

vete volt '). Antal kapitány Fejér megyében , neje Sajnovics Kata.

G-yermeke nem maradt.

^) Regestriim lusírumentof. Mss. Mub. Nro 2383.

*) A Sitke/ cjsalád levéltári Regestruma azerint.

•) Lelioczky Stemmat. I. 176.

*) Sitkey ceaiád levéltári Regestr.

*) Szirmay C. Zempliu not. top. 112.

') Neaox. Muz. kézirat, fol. lat. 215. sz. a.

"') Lehoezky Stemrnat I. 210.
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E család ivadéka volt a felejthetlen érdem Hevenesi Gábor,
született 1656-ban Vasvármegyében. 1671-ben a jesuiták szerzetébe

állott. Meghalt Bécsben 1715-ben ^). Yas szorgalmát a tfccologiai tu-

dományokon kivül fleg a magyar egyházi történelemre forditá , ez

okból tömérdek kéziratot gytijte össze , melynek egy szép része a pesti

egyetemi könyvtár kincsei közé tartozik.

Hevessy esalád. Gömör vármegye birtokos nemes családa.

Közülök azon megyénél Hevessy Bertalan 1 839-ben al- , 1842-ben

fÖ-szolgabiró volt.

Hevessy család birtokos Zemplén vármegyében is Bánóczon

S Bisztráa ^).

Htdc^liSy családi. Hidegky elbb Kaltenstein
Tóbiás 1792-ben kelt ozmieres nemes levél által nemesittetett meg,

Czimere négy részre osztott vért , az olsÖ és negyedik osztály

kék mezejében egy foiyemból Miét szikla emelkedik ki , melynek he-

gyén arany korona ragyog , és azon egy fekete ztrge áll. A második

és harmadik osztály arany- mezejébeo fehér nadrágos és mellényes,

dohány-szin nyitott kabátos . fekete sapkás férfiú áll
,
jobb kezében

horgonyt, a balban egy kígyót tartva, mely a horgonynyal láncz által

van összekötve. A vért aljáról gúla alakban egy ötödik osztály ékeli

be magát » melynek vörös udvarában arany bség-szarvból zöld kígyók

Özönlenek szét. A vért fölötti smk koronájából a már leirt vértbeli

iévüw emelkedik ki, horgonyt és kigyót tartva. Foszladék jobbról

ezüst-kék , balról arany-vörös ^).

Hidegky család Zemplén megye armaltsta neme^ osaládai

közé számittatik *).

Hldwéghy család. Bars vármegyei nemes család , több,me*

gyekre is kiterjedve. Törzse fíidvéghy Lajos 1584-ben czimeres levél

megújítását kapta ^) ily czimérrel

:

A vért kék udvarában oroszlán Három lábán áll , negyedik fel-

emeh lábával kivont kardot villogtat.

£mlitett L aj o s t ó 1 következleg sarjadzott le a család a muU
század második feléig^) (1763-ig):

') L. Danielik Józs. Magyar írók. U. fcöt. IIL l.

2) Szirmay C. Zemplin not tog. 342. 389.

*) Adami Scuia gentll. tom. IV.

*) Szirmay C. Zemplin. not. top. 112.

*) Geneal. auth. Msa. tom. 1. és Lehoczky Stemmat. II, 172.

•} Geneal. autk. Mss. tom l.
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Hidvéghy N.

Jjajoa

1584.

(fíovssány lloxia)

Frazsiua
1612.

(paczolai Sárkány András)

11. Menvbért
1630.

( H rusóczy
Dorottya)

László I. János
Sz. Kereszten. 1656.

Nyitra v.

esküdt.
A-m-

1. Mihály
megfalt.

(Aranyady Judit)

t

1. István

(1. Bory
Z8Ófia)

2. Körthy
Jírzse)

II. Mihály
Bars

vAl'naegyében

1663.

III. Menyhért
1679.

(Gáspár
Magdolna)

János
máskép

Szelecsény.

1633.

György
Gyurina.

1700.

(í. Loxay Ilona.

2. OwJódy Erzse)

ítl. Mihály
máskép Gyurina.
(Aponyi Klára)

látván

^
1750.^

(Sirnonyi 1.)
-A.^.-

József
1763

Istv&ik

1763.

Sándor
1609.

\.Sóky

Zsófía)

Anna
(1- Béleznay
András 1651.

2. Bedöcz
Sándor)

András

Lajosnak a törzsnek fiai közül Menyhértnek, Hrusóezy Do-

rottywtól-egj üh maradt : I. M i h á 1 y , ki ügyvéd volt , és Nyitra me-

gyében a paczolai kastélyt épitteté. — 1663"ban nádori adományban

kapta, Al?ó- vagy Vég-Paezolaj t , és Alsó-Bebenicz részjószágot 0-

Korabua a?.t hitték róla , hogy a gonosz szellemekkel czimborál Meg-

halt evés körhcni megfulás által. Nejétl Aranyady Jánosnak leányá-

tól Judii( jI gyermekei nem maradván , birtokait a királyi ügyész fog-

lalá el , s késbb Hellenbach János-Gottfried orvos (utóbb báró) kapta

adományba.

*) Regestrura diveraonim Inskumentorum Mss. Mus. iol, lai. 2340. i?- á
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László (Lajosnak harmadik fia) Sz -Kereszten lakott. Fia bá-

rom maradt : Mihály Bars vármegyében ; IL Menyhért, kinek

neje Gáspár Magdolna volt ; és János, ki Szelecsényben lakott s

birt, s innen Szelecsény i-nek is neveztetett.

I. János Paozolajon kkott, 1656'ban Nyitra vármegye es-

küdtje volt.

S á n d o r nak nejétl Sóky Flórián leányától Sóky Zsófiától, Hru-

sóczy János özvegyétl egyetlen leánya Anna maradt , elbb Belez-

nay Andrásné 1651 -ben, utóbb Bedcz Sándorné.

István (szintén Lajosnak fia) kétszer nsült , els neje B o r y
Zsófia, a második nagy-kürthi Kürthy Erzse volt ; az elstl

G y ö r g y , a másodiktól András nev fia maradt.

Nevezett György Gyuriná-nak is neveztetett, élt 17Ö0-ban.

Neje : 1 . Loxay Ilona, és 2. Ordódy Erzse volt. Az elbbitl maradt fia

IlL Mihály, ki szintén atyjáról Gyuriná-nak is neveztetett. Ennek

Appony Bálás leányától Appony Klárától fia István (1750.) Simonyi

Gáspárnak leányát birá nül , és ettl születtek a táblázat végén álló

Hidvéghy József és István fiai.

Kars megyében Szelecsényben lakott Hidvéghy Mihály, ki

1 826-ban Bars megyétl nemesi bizonyítványt vett ki. Fiai Antal
és Zsigmond Nagy-Szelecsénybl Nógrád megyébe költöztek , amaz

Nöténcsre telepedett, hol községi jegyz volt; Zsigmond pedig

Legéndén lakott , neje Keviczky Julianna volt. Mindketten nemessé-

güket Nógrád megyében 182§-ban hirdettetek ki ^).

Már a múlt század elején élt Nógrád megyében Hidvéghy Pál,

ki az 1726-ki nemesi vizsgálatkor a nemesség-szerz Hidvéghy Lajos-

tóli leszármazásának kimutatására köteleztetett ^).

Szintén nem áll a táblázaton Hidvéghy Anna, kinek részére

férje Sóky János a sóoki javak iránt végrendeletét tévén, az ellen

1 696-ban Csery Imre és Gáspár tiltakoztak ^).

1683-ban Hidvéghy Péter Zemplén vármegyében lakott, és

egyik követül küldetett a lengyel király tábora elé , hogy a megyét a

tábor élelmezési tehertl megkiraéljék *).

Hidy Cftalád. Doboka vármegyében Pánczélcsehen birtokos

család volt 1 702-ben, és a sóbeli haszonhoz is joggal birt *).

') Nógrád megyei 1828-ki köz-jegyzkönyv.
') Ugyanaz az l726-ik évrl.
*) Nyitrai káptalan Prothoc. 87. fol. 307.
*) Szirmay G. Zemplin not. top. p. 150.

^) Hodor Doboka várm 104.
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Hierneifi család. Hierneis Ágoston az 1687-ki ország-

gylésen magyar honíiusitást nyert 0-

Hieroniml család. Hiefonimi Illés és általa testvérei

Hieronimi Izsák, Jakab, András és Mihály testvérek (nem

neiztes állásukból) 1659-ki sept. 7én Pozsony várában keit czimeres

nemes levélben I. Leopold király által emeltettek nemességre ^}.

Czimeriik : hadi vért
,
jobbról vörös . balról égszín , a vért alját

zöld tér foglalja el j
— a bal oldalon egj csonka fa-törzsök látszik,

melybl Öt ág nyúlik fel , az Ötödik s iíietíeg legmagasabb ágon ter-

mészetes színekkel festett sas látszik ; — a vért jobb oldalán balra

nézleg fehér egyszarvú ágaskodik
, lehajtott fvel , mintegy döfni ké-

szülve. A vért fölötti sisak koronájából a leirt egyszarvú emelkedik ki

köldökig. Foszladék jobbról ezüst-vörös, balról arany-sárga.

Hiller család. (Butyini) Báró Hilier János-Kár oly régi

würtembergi családból vette eredetét, s 1748-ban született Régióban

Olaszországban. Atyja Antal mint rnagy halt meg^ miután 52 évi jeles

katonáskodásaért Mária Terézia által 1771-ben osztrák örökös tartó-

mánybeli nemességgel jutalmaztatott, — János-Kár oly 14 éves

korában ln katona, és 1778-ban a porosz háborúban több alkalommal

vitézkedvén , századossá neveztetett. A török háborúban Növi els
megszállásánál tünteté ki magát; hasonlóan kitnt Dubicza vár

ostrománál is. Laudon*fölismerte benne a rendkivüli tehetséget, és

ennek ajánlatára nyeré a Mária Terézia vitézi rend keresztjét,' és meg-

engedé, hogy bárói czimerébe az ö czimefét tartó két vad embert

fölvehesse. Belgrád ostrománál is rendkívüli érdemeket szerze magá-

nak, és ezredessé s valóságos tábornoki segéddé neveztetvén , Laudon-

nak haláláig elválhatlan bajnoktársa lett ; és mieltt az, az ö karjai közt

kiftdta volt nagy lelkét, egy különös levélben nejével és öcscsével

együtt ötét is a császár kegyelmébe ajánlá, ki is Hillert 1792-ben bárói

rangra emelvén, 1802-ben a magyar honfiusitást országgyülésileg is

megnyeré 3). 1794-ben tábornok, í 795-ben az olasz hadsereguéi tá-

bornok-hadi biztossá neveztetett. 1798-ban a zürcki ütközetben sebet

kapott ; késbb tábornagy-helytartóvá, s fherczeg Károly által Kocsa-

kov/ és Suvarow orosz hadvezéreknél hadi miniszternek neveztetett.

1800-ban a tyroli hadsereg vezérlete bízatott reá, s a béke bekövet-

keztével Ausztria tábornok-parancsnokává ln. A franczia háborúban

») 1687-ki 29. törv ez.

*) Ipolyi Arnold ur közlése szerint.

») 1802-ki 34. törv. ez.

8
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foppact érdemeket szerze msgának, részt vévén minden dönt ütközet-

ben , küiönoáen kitnt az ct s p e r n i ütközetben I8í4-ben a béke be-

követkeKtt';vel Gall^zift fohaJi kormáovzójává neveztorütt. Meghalt

Lembergben I8l9"kj juniuB 5-én *). — ,,Minthogy az s?, vitéz egész

élete foijtán inkább babér-szedessel mint vagyon-gyüjtéssel foglal ko-

dött , a magyar honosításért járó dijnak csak felét tehette le s így az

1830-ki országgylés végzése szerint maradéki a honosítottak lajstro-

mából kitörlendok közé estek. Azonban maradt három a , úgymint

E r n -G edeon, József és Gundaeker. kik közül kett r-

nagy , harmadik fa keleti követségnél Konstantinápolyban tizenegy

évig szolgálván ^ atyjok nyomain járának » éa e hátramaradt dij elenge-

déséért folyamodtak, aminthogy az, az 183t>-ki országgylésen ueklek

el is engedtetett *).

Jelenleg a család Temes vármegyében birja F e r k aí? z o y a l *).

A család bárói czimere két egymáson fekv paizsból álL \ na^

gyofob paizs arany mezejében egy kisebb paizs van négyfelé osztva,

melynek els és negyedik arany adv^arában a bela oldalból kinynló

káttcjü fekete oroszlánniik fél teste látszik. A második osztály kék ud-

varába o pánczéios kar könyököl, kivont kardot tartva A negyedik

0<??iály kék lídvarában hátulsó lábain ezüst oroszlán áll. A paizsot ne-

mesi korona di?ziti , és azon vÖrÖs ruhás kar könyököl , kivoni kardot

tartva. A nagyobb paizs tetején bárói korona, és azon három koronás

sisak AU^ melyek közül a jobb-oldaliból négy strucz-toíl kíizött (melyek

feiíete-síírga , éö sárga-fekete azinüek) egy lfarkú zászló , hegyén fél-

holddal nyúlik fel A középs sisakból két fekete sas-5zárny között pán-

czéiös, sisakos féríiu áll. kivont pallost tartva A harmadik sisakból

két elefántrorraány között (melyek egyike félig arany-vörös , másika

vörös-arany) vört*sbe öltözött férfi-kar könyököl , kivont kardján levá-

gott törökfejet tartva. Foszladék jobbról arany-fekete, bakói arany.

vörös. Az egész czimerpaizst két vad ember tartja , egy kezökben vas-

tag dorongra támaszkodva. A czimer alatt e jelszó áll : „Fort itu diné

et meritis*^

Báró H i 11 e 1 család él Würteniberg és Poroszországban G á r*

t r i n g e n i melléknévvel, emezektl különböz czimerük van, s bárók

1703. bar. lettek

^y L. Életrajzát FÜlériár l8.:Kki loiy. 57. 87. íap,

^) l8i3G-kj 4b. ibrv. czik. — Bárd Hilier József pedig az !840-ki

orszaggyülé.HííD iodigeii ál tátott. l840-ki 50 <örv. az,

*) Feayes Geograpliiai szótár III. k.22L l
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Hlndy család. (Nagy- é» Kís-HK:»di). Nyitra megyei eredet

s rég] nemes család \). Már a legrégiebb századokban találunk a csa-

ládnak egyes tagjaira, mint Hindy Péter, Mátyás, Sebestyén,
Bertalan, Jáno s-ra stb. , de kiket a családfával 12 szerint még

eddig nem sikerült Összefüggésbe bozni. Azonban a XV. század köze-

pétl kezdve^ — roidn Hindy Péter élt j
— a leszármazási kimutatás

oklevelekre alapítva , már szakadatlanul és teljes összefüggésben sar-

jadzik le

Nevezett Hindy Péter
Mátyás király korában élt, és

Nyitra megyei H i n d bely-

ségbeli <3si birtokára, mely-

nek az oklevél szavai szerint

már eldödei is békés birtoká-

ban valának,— nevezett Má-

tyás királytól ai Osvalá
és János részére is Budán

l47B-kí virágvasárnap eltti

6-dik ferián nj királyi ado-

mányt nyert *).

Az í476-ban élt Péter-

tl kezdve a családfa követ-

kezleg alakult

:

^) ,,Á c*salád mAgát hagyomány szerint a hét vezérek egyikétl ü n d-tl

származtatja. Hog> a család Ázsiából jött ki , — ngymond a velem közlött

ccaládtörténeti leii'ás — &2. is oda látszik mutatni, hogy Ázsiában most is vannak

Hindy nevezetück , kik közül kett 1843-ban Romában papnövendék volt ^ s

kikkel mostani veszprémi püspök E. J. ur beszélt is , s ezt a családnak tudtára

adá. (Lásd 1843-kI „S y on" egyliázi |apot). Továbbá Ázsiában most is van Hind

nev tartomány és város , s minthogy — úgymond — a Magyar-Turk nemzet,

e tartomány Türk'Hind név alatt ismeretes. (Fessler I. 184 1)'* — A családnév

régi okmányokban H y n d y-aek , és igen gyakran Ind y-nek is íratott.

*) A család több adomány-levéllel bir, mint : a) Mátyás királytói a nyitrai

káptalannál in Indice statutionali Nro 3. ab anno 1462— 16(X). — b) Ismét ott

Collatio ^apolyae Nro 267. in fasciculo annorum ] 400—1500. — c) Ugyanott

ab üladislao Reg*e m Indicfe statucionali ab 1500—1510. Nro 448. — d) Á lilathia

Rege in Indice statucionaU ab 1400—1500. sub Nro 79 a nyitrai káptalannál , és

a szent Benedeki Conventnél is Cajisa sub Lii F. és T. Fasc. 4. Nro 39. 40. —
Végre ©) l. Leopold királytól de anno i695. sub sigilio aiitlientico Capituli

Mitriensís,

8*
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ílmáv 1 Péter
1460—1476.

Of?va]d

1476- 1483,

í. János 1478.

(1. Kerék Magdolna.
2. Simünyi Kata)

Benedi^k ÍI. Péter Baíás

(Tajnay Márta) kir. iidvarn.

István László 'Ásigmoná

L. Mibílly Jáno£f Miklóa ?ál II. MiUly
i

' (Oluíka Ersae) r~—^' -~?

i
Bora

—1 (Török Pál)

1536-1615.

János
1629.

Zsigmond
1652.

(Csxika Erzse)

Jeromos János Fruzsiim ^ Ildit L Fereiicx

1662.

J'Áwos Zsuzsa
(Deseríezky

J<l>ios)

II. Ferencz ryórgy

id. János

Máté

György István

1693-1699. _____
plébáiios.

'j^^jig^iijej.^ j^j^^g Mntyás

ifj. János
-1 1866.

inire Máté István Mátyás
(Székely Ilona)

r~~'
István uycrgy

(Czomp Kr^ta)

Jáiíos

1761.

(Kovácü Katii)

Istváa
1760.

(Gubernátli Anna)

Ferencz
elesett.

Apollónia Mihály Anna Pál

(Horváth Pál) k kincstári (Jabloniczky gynu. hadaagy
számvev tiszt. Jen) f

Borbála József iván Milíály

(Nagy János) (Bernhardt Teréz) szül. 1805. .savi I 1807.

j ügyvéd. kegy^srendí
' T , ; "TT- ^7~~-

' (Nehéz JulJa) áldozár.
István Julia Maria ^ ^

t 1846. 1 1805.

Kálmán A) pád Gizella Géza Zoltán

t 183-

A családfái törzsnek Péternek csívk egyik íia János terjeszti le

ágazatát, két neje 1. Kerék Magdolna, és 2. Simonyi Kat& által; —
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ezektl született hat gyermeke közül ismét cs&k B a I á s a kir. advar-

nok lett család-fentartó.

Mieltt tovább mennénk , megemlitjük , miszerint e családfa sem

lehet egészen teljes , arról a családnak több tagja ien^aradt : igy hiába

keressük táblázatunkon azon Hindy Györgyöt, ki 1526-ban IL La-

jos király alatt kir. iidvarnok volt \).

Nem leljük táblázatunkon Péternek (valószinüleg í. Péternek)

gyermekeit : J e r m o s t és Annát Koros ístvánnét sem , kik Hont

megyei Terbegecz helységbeli birtokukat 1535-ben Csery Fcrencznek

Örökösen bevallják ^).

V^égre nem függeszthet essze a táblázaton állókkal, a család le-

velei közt található azon töredék régi családfai Jegyzék sem , mely itt

következik

:

Bomokoa
r
Jeromos Jánoc Zsuzsa

(llindj)

Zsigmond István Ferenez
(Cauka Magdolna)

i

Péter Ilona

(Csuka Bertalan)
r
Csuka Péter Marinka

(Hindy Mátyás)

János P^ter
elestek a háborúban.

Visszatérve az elbbi f-táblázathoz : Bálás a királyi udvarnok

három fiat nemze : Mihályt, Jánost és Miklóst. Ezek közül

Miklós leányában Borbálában, Török Pál hitvesében végzé be

ágazatát.

Jánosnak Csuka ErzsébettöP) szintén csak leányai: Fru-
zsina és Judit maradván , -ngon ez is magvaszakadt.

^) Engel Monumecta Ungrioa. pag. 197.

*) Szent Benedek i Convest. Fasc. 3. Nro 6. ^Jíyeronimus /í/ms , ei Annn
filia Pelri. de Nynd ^ Siephani de Koron coitsors , (res sessiones Í7i Terbegecz Coflu

Honthensi pro 200 flúrenis perennaliter faién tur Francisco de Chcry Í535.''''

•) A Csuka család , — mely a Riudy családdal többszöri beházaisodás

által rokon , — s^iníén a Hind helységben régóta birtokos családok egyike

;

már Mátyás király alatt említett 1476-ki adoinány-levelébsn a beiktatásnál jelen

voltak : C li tt k a András, hiüdi Ckuka Péter, hyodi Chuka Ferenez,
Miklós éa Sebestyén.
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A harmadik fiu I. Mihály két fiút hagyott maga után , Bene-
deket és Pált, Ezen utóbbi János fia által terjeszté le mind mai

napig fí-ágon családját.

Jánonaak unokája II. F e r e n c z elzálogosítván kis-hladi bir-

tokát Desericzky Istvánnak, azt fia György 1693-ban csalai , 1699-ben

nádasi plébános válta vissza.

Máténak két fia , mindkett János lévén — (valószínleg a

kereszteléönél történt tévedés miatt) egyik Msh, másik iíjabb János
névvel különböztetett meg. Ifjabb Jánosnak több gyermeke ktfziil

Mátyás Székely Ilonával nemzé Györgyöt és Istvánt^ ki

Czompó Katalinnal atyja Ion három fiúnak. Ezek közül Ferencz a

neinesi felkelk közt a franczia háborúban esett el. Istvánnak Gu«

bemátl) Annától fi-gyermekei elhaltak

Jánosnak Kovács Katalintól gyermekei

a) Borbála, Nagy Jánosné.

b) József, kinek Bernhardt Teréztl született gyermekeikor

zQl csak leánya J n 1 i a él

e) Iván született Léván í8Ö5-beD. 1838-ban ügyvédi oklevelet

nyert. Irodalmi pályán a „Nemzeti üjság'' szerkesztése körül szerze

érdemeket. 1852-tl a „Szent István Társulat*' ügyei körül nagy buz-

gósággal fáradozik Nehéz Júliától született gyermekei a táblázaton

láthatók.

d) Mihály szintén Léván szül. 1807 -ki nov. 9-én. 1826-ban a

kegyes iskolai rendbe lépett, és azóta mint tanár mködik. Tudományos

értekezésein kívül önállólag „Római Régiségtárt*' adott ki a tanulók

használatára 1849-ben ^)

A család czimere — mint följebb a metszvényen látható — a

vért kék udvarában zöld- téren hátulsó lábain álló oroszián , els jobb

lábával buzogányt tartva ; föliHite balról csillag ragyog. A vért fölötti

sisak koronájából szintén oroszlán emelkedik ki , kivont kardot villog-

tatva. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.

Hirkó család. Székely család , melybl Hirkó az agyagfalvi

gylésen Sepsi szék követe volt ^).

Hiros család. Lakhelye Pest és Fejér megye.

Hlrseli család. Gömör megye nemes családai közé számita'

" tik F é n y e 8 E. Geographiájában

) L. Fereaezy és Danielik Magyar írók I. 185

•) Láad életirsisílt ugyanott.

•) BJtllfty : Székely iSfenu. 251-
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nitter család. Hitter Péter az \ 687 -ki országgylésen

magyar honílusitást nyert -j.

Hla%'4cs C!«alAd» Hlavács J á r. o á 1 77 í -ben IVlária Terézia

király -asszonytó] nyerte czimeres nemes levelét '"*>, rnár ekkor & m kir,

helytftri'j'-iágnál lanácsoft volt

Czimere a vért kék udsMrábaíi zöld téren bátuiso lábain áliö,

koroDá^ arany gfif . els jobb lábává' egy eltörött nyilat tartva, mely-

nek eltörött alsó része ieesik A vért fölötti sisak koronáján szintén a?

elöbbih-ez hasonló koronás gríf áll . eisö jobb lábával pf'gy arany nyilat

roarkolva. Foszladék mindkél olciairól arany-kék

Hlavács Ignácz 1787-ben a nvitra? m kincstári igazgatóság-

nál hivatalnok.

Hiawaiiiy Cfialád. Zemplén vármegye e.zímerlevsles nemes

családainak egyike ^)

HíiníevMf család* Hüniczky Pálnafr Baross Annától

leánya íloná, neje 16n Urbancvszky Andrásnak

üoautzi C»alád. Hoantzl óyörgy í 74 l-ben Mária Terézia

király-asszonytól nyerte czimeres nemes levelét

Czímere viz-szintesen két részre , tígym<ní ffelsöj kék és fafsó)

vörös udvarra osztott vért . oaeljnek alját hármas zöld h^lom foglalja

el . és azon hátulsó lábain egy arany oroszlán^ els jobb lábával ezüst

nyilat, hegyévei leíele tartva , ugy hogy az oroszlán fele testével már

a vörös . fele fels testével a feisÖ kék mezben látszik A. vén fölölH

sisak koronájából v<irös mezü v-itéz nyúlik föl , - mellét fehér mellvas.

fejéi vörös tollas fehér ércz-sisak födi
,
jobb kezeben arany nr^arkolatú

kardot tart Foszladék jobbról arany-kék, balií^i ezüsi-vöröb ^)

Hóchárd család. Erdély családa , hová Francziaországbl

XíV Lajos király alatti vallásos üld(>3>és elÍ bvíjdoslak kí. mifit refor-

rnatiisok A kibujdosott unokája Hoöhárd Tzsák gr- Teleki József

l.í vására a göttingai akadémiából Í776'ban Marosvásárhelyre jött , ott

i franczia s nénr<et nyelvtan tanára ln *) , és a következ családfa!

alkotá

«) 1687.ki 28. torv. sz.

*) Adami Scuia genh'L toni. IV,
^) Szirmtiy C. Zemplin not. top 112
*) Adami 8ciita gentil tom- IV
^> Ptterf' Jzöefnek H. József fölöHi haloHl beszéde Köyatj Lasrlo sx"?

nnt kí ut'Aii adatott e család- ismertetés — Ugyan e H'^riai í 2* ak nak kék test

vére n francxia forradalornban kilünö szerepel viseltek. A Pierer üiiiv i tííic

pedig közli H o c h & f d Miklós dandár veiér életét , ki i793bl4n uyAktii-
aiati /e&zstt
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Kochárd Izsák
tanár 1776-tól.

(Yielsuíl" Mária)
r"

József István

i

^ —

—

—

—

————

—

I

József Kata h'Ajoa Ferencs Sándor K^-rolina
góbánva nagy (Szecsei (Yeísz Mária) gt'^zli. kapit. (Istvánfi (Ördög
(Gyújtó Kata) Samu)

|
Zsuzsa) István)

I ..
———

—

I

Juha lika Berta Mari Jóska Ödön Lonka

J ó z s e f az IzBÚk íia, egyelre aranymives, a nyugtaian kedélyek

egyike. Fiat&I korában Magyarcrszágon a francziák ellen felkelt ne-

mességhez csatlakozott , majd Bécsben egy szabad csapatlioz. Utóbb

Marosvásárhely szépítésére egy sziget-sétányt rendezett, mely Napóleon

akkori letartózíAtási helyérl E 1 b a-nak neveztetett. Fia

József a forradalom eltt kolosi , 1 854-ben parajdi scbánya-

nagy. 1846-tól a m. természettud. társulat tagja. Testvére

F e r e n c z a selmeczi és trieszti hajózási Akadémia növendéke,

dunai gahajói kapitány, keleten igen szép utazást tett.

KoChlíMFg; család. Gróf Hochburg J á n o s-D om o k o s

,

és János-József^az 1715-ki országgylésen magyar honfiusitást

nyertek 0-

A család n^yét igy irja az országgylési végzemény , de való-

színleg egy a Forosz-Szileziában rnost is él gr. Hochberg családdal

:

azonban valószinij , iiogy e család azon ágából eredtek , mely már

kihalt.

Hoclier család. Hocher Pál L Leopold király alatt minisz-

ter volt , és egyike azoknak , kik Zrínyi Péternek ,
Frangepánnak stb.

halálra Ítéltetését buzgón sürgetek. Az 1681~ki országgylésen magyar

honusitást nyert ^j. Családja — ugy látszik — kihalt.

HoeiikolFIer család. (Hochenfelsi). Hochenfelsi Hoch-

koffier János IZOS-ban czimeres nemes levelet nyert I. József ki-

rálytól *).

Czimere négy részre osztott paizs, egy közép kisebb paizszsal,

melynek vörös udvarában arany grif látszik. A ])aiz3 els és negyedik

osztályának arany mezejében koronás egyfej fekete sas látható szét-

Í7i5-ki 135. törv. cs.

«) 168i-ki 8i törv. ez.

«) Colkct. Kerald. Nro 746.
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terjesztett szárnyakkal, A második és harmadik osztály fekete meze-

jében fehér egyszarvú látszik köldökig. A paizs fölötti sisak koronáján

a leirt egyfej sas szemléllietö. Foszladék jobbról arany-kék , balról

ezüst-vörös.

Jelenleg a család ismeretlen.

Uoclinemer esial^d, Czimere következ ; a palzs fels ré-

szének közepérl kidomborodva lefelé a paizs két oidaláiiak közepéig

két vonal által bárom udvar támad ; az alsó gúla alakú ezüst udvar-

ban a paizs alján , mindkét oldalon egy-egy zöldes sziklán , faragott

kövekbl épült, vörös tetej vártorony áll , melynek bástya-kapuja felé

egy-egy róka igyekszik felmászni ; a két torony között a paizs alján

kék golyón a szerencse istennje áll
,
piros zászlót lengetve , melynek

uszálya ágyékát is elfödi. A paizs fölötti sisak koronájából két kiter-

jesztett fekete sas-szárny között arany oroszlán emelkedik ki, els jobb

lábában kivont kardot tartva. Foszladék jobbról aranykéL , balról

ezüst-vörös ^).

Moclireiter család. Somogy megyei nemes osalád, Czimeres

Bemes levelét Hoclireiter József, G-yörgy és Mátyás
1753-ban Mária Terézia király-asszonytól nyerte ^):

Czimere : a paizs kék udvarában zöld téren hátulsó lábain álló

oroszlán , els jobb lábával kivont kardot viliogtatva. A paizs fölötti

sisak koronáján egyfejü fekete sas áll , mindkét oldalra szétterjesztett

számjrakkal, nyakán átnyílazva. Foszladék mindkét oldalról arany-kék.

Jéísef 1760-ban a m kir. kincstár alatt szolgált.

Péter 1820— 1825-ben a kir. kincst. sóhivatalnál hivatalnok.

Ambrus Somogy vármegyében 1840—^1843ban fszolgabíró

volt. Birtokos Bükösdöa.
Hodászy család. (Hodászi). A' család alapitója H o d á s z y

Lukács Nagyváradon született; és már 1 580-ban Wittebergában

Unult *). Hazajvén , Ecseden ref. lelkész , és a közép-szolnoki tractus

aenioralett, innen lelkész Debreczenben . és 1604-ben Csöngeren su-

perintendenssé választatott. — 1609-ki octob. 12-én Bécsben kelt czi-

meres levélben hodászi elnévvel ÍI. Mátyás király által megnemesit-

*) Adami Scuta gentil. torc. IV.

*) Collect Herald Nro 251.

) Bartkoloraaeides Memória, p. 74. mely szerint Wítiebergában Hodosi-

nak íratott be. — Lásd Lampe 623. — Korányi Memória Hung. II. 147- mindenütt
H o d á 6 z v-aak irva.
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teteti'), »nely nemes levél szerint neje Zabo Margit, fiai András
és Mihály valáoak. Meghalt 1613-ki május 15-én, esés követkéz*

tében ^)

Cziniere
.
a paizs kék ud varábar) egy szárnyas angyal , mellén

fehér kereaztteij ugyanaz enieikedik ki u. vért fölötti sisak koronájából,

jobb kezében olajfa-ágat, a balban pálma-gallyai tartva. Foizladék

jobbról arany-kékj balról ezüst-vörös,

A Ifodászy esaiád jelenleg Va? varmegyeben tartja lakását,

tolHodaszy Jgnacz í 838-ban megyei fohadi adószed volt.

Hoderinarszkf eiialád A nemességet s vele a czimert

fíüdermarszky Pál tiyerte HL Károly királytól 1 7 i2-b^u *)

Czimere ; a paizs kék udvarában zöld terén álló arany grif , els6

jobb lábában kivont kardot tartva. Ugyan ilyen grif emelicedik ki a

paizs fölötti sisak koronájából is. Poszíadék jobbról arany-kék , balról

ezüst-vörös

Ugy látszik — a család Zemplén varmegyeból eredt, hol Hodei-

marszky István Jl 707-ben munkácsi görög egy. püspök lett*), es

több görög egyes, papokkal szövetkezve a rtitheii néppel Hák(>zy ellen

harczoUj valószinüleg ez élíal szerze érdemeket, családja megneme-

sitésére.

Hoderrnarszky Jerotheus l IM-beii szintén Zemplén megye

Kiasznibrod helységbe ü ruthen kolostorban Archimandrita voU ^}

Míidíez Címikú* Hodicz Venczel az 164? -ki ország-

gylésen honfiusittatott ^), A család magái; a R o g a 1 1 a házból ere-

dezteti Lefjgy€.lországbói , honnan Cseh- , Morvaországba , Sziteziába

terjedtek. Hodicz György es. k. kam. gyalogsági ezredes stb, 16r>3-ki

sept. 1 0-én birodalmi báróságra, 1641-ben jl. lO-en pedig grófságra

emeltetett '). Eicen Györgynek testvére lehetett Y e n c z e 1 , ki ha-

*) HíieJes ok<«vél szerint. Az Arm&lisban ^.nobiha ei Rever^.ndus Liica^

H odah ifj de eadem'*^ eveetetik ugyan ebben mondatik . „e statu et coiiditionc

ig'tiobíli » in qna liactemifi perstitisse dicuntur." E szerint csak mint pap tekin-

tethetett elbb 9 Bocskay-félt (és a ref, papokat atalánosan megnemesitft) Ar-

maiisnál fogva nemesnek. — Lásd e családról P r a y MsyS- fom. XIX p 8

*) Lásd Életrajzát tlem közölve Dániel ik Jóia Magy?tf írók M
lil. Jap.

») CoUect. Herald. Nro 683

*) Szirmay C. Zemplin not. lop ,^)9

*) S^irmay C ZvrapUü not. ídp. 3SS

«) 1647-kJi 165. törv. ci

"^ Histoi. Herald. Haudbuch. U^



Hodor. itn

zánkban bonfiusitást nyert , de a kinek utódai nem maradván, a család

ismertetése körünkéin kivül esik.

Azonban beházasodás után a család hozzánk ismét érdekelve

lévéo, e tekintetben köisölhet a következ családfa ')

Gr. Hodicz György

Gyula-Leopold

t 1693.

(gr. Nostítis Boraj

FerencZ'.ÍDZSPf

(b. Caretto FKílippina)

— ^

Mátyás
(b. Miaiatti Ánna-Máha)

FerenOK
(b. Sennyey Borö)

szül. 1778

A gróf Hodicz család , nieiy Wolframitzró] i«* irja nevét, jelen-

leg Cseh-, Morva- és Szilézia-országban honos

Hodor csiaiád fKézdí 8z.-íjéleki). A család elónevét Kezd;
S z.-L élekrl irja s ott si idk óta lakhelye , székely Öröksége , s

tiz holdnyi birtoka a családnak. Már 1525. táján Hodor Kelemen
Kezdi széki ev reform, esperes ^)

Azonban ízrl izre szakadatlan nem-

aékrendét a családnak csak Hodor
M á t é t ó 1 birjuk , ki 1 667-ki jan.

19-én Apaffy Mihály fejedelemtl

Annallát nyert : ekkor kap czimerui

a paizs kék mezejében egy lábon

álló gólyát , mely felemelt lábával

uró-tollat tart, példázva Máténak

a fejedelmi udvarban tollával vég

hezvitt érdemeit A paizs tetején

álló sisak koronáján szintén a, leirt

gólya látszik, mint az egész czimert

itt a metszvény ábrázolja.

A családfa Mátétól következleg sarjadzott le
•

») Schonfiíld AdelsSchemat. II. 200,

*) B e R k 6 - Transylvaoia Gkneralis ^uppl^m.



íti Hddor.

Hodor Máté
16(57.

i. Zsigmond Krisztina I. József Sára I. János
1 1709. (Konrád Eadre) f (Cseh Péter)

j

I

ÍI József Bertalan Löiincz
(Pálfi i.) 1 1794. eltt'. káromsiéki ág

I

(Fejér Kri«iitin&)

írnre Lajos 11. Zsigmond Jí. Jáiiog Ág»f?s KUra
]-

J- 1820. tájt. t (Tokay (Csipkés
(Német i ) Józstí) János)

két fito, egy leány.

László fetván Ferencz Mihály III. János
.

pap 1838. «2.1755. f 182L
(1. Jákó Róza.
2. Vájna Anna)

l-ti N. 2-tól Károly 111. József Mária RózI
'

leány. szül. 1796. f f i88. ang. 18. szül. 1802. f 1833.
lak. Dobokán. (Farkas Jánog) (Gr. Kun Zsigm.)

(Ferenczi Mária)

Máténak & törzsnek íia L Z s i g

m

oná bodzái harmínezados

(rationista) , Leopold császár híve , mint iijent egy rácz kuruoa meg-

öli i 709-ben.

II. József kolosi kamara Ispán Í771. eltt és után j elteméit^

tett Kolosvárott a Minoriták sírboltjában.

Bertalan tordai királyi hivatalnok, u. m gazdatiszt a só-

gazdágzat mellett 177 1-ik év eltt és után. 1767-1770. körül Torda

vármegye közgylésen mint „kétség alá hö?ott nemes" producáit.

Imre 1796-ban pap és tanár, utóbb Csicsó-Kereszturban plé-

bános.

Lajos elbb királyi testr, majd erdélyi ndvari kanczellárián

fogalmazó (1815.), utóbb ugyanott titoknok Bécsben. Meghalt 1830.

táján.

István 1830-baü kolosvári rom. kath. segéd-pap; 1838 ban

szilágy^somlyói, utóbb a k.-fejérvári papai)veidében tanár.

III. János született 1755-ben. Meghslt 182l-ki nov. Í6-án,

1797-ig tordai sóhivatalnok (= Frovisor Oecomiae Fiscaüs) ;

1797

—

1804 ig kolos-monostori kir. uradalmi tiszttartó és fgondnok, 1 804-tl

') Caerey Mih. Históriája 434. lap.
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182Í-ig a Szilágyban (Közép-Szolnok és Kraszna várm.) fö-dézsmás.

EkÖ nejéivel Jákó Róza tói egy leánya, második Dejéti Vaja a

Annától köv^etkezo négy gyermeke született

:

a) Károly szül. 1706 -ki -május 22-éiu 1815— 18e31-ig fkor-

máDyszéki iraok , 1825— 1848-ig Doboka vármegye táblabirája. Az

irodalom terén derék munkája „Doboka vármegye természeti és pol-

gári Esmértetése, Kolosv. 1837." által szerze magának érdemet ').

b) líL Józaef elhalt.

e) Mária Farkas JánosBÓj megbult 1858-ki május 18-án.

d) Róza s?.ül. 18ö2«ben. Gróf Kun Zsigmond neje; meghalt

1833-ki sept. 4-én.

H o d r nev családot szentpéíeri elnévvel lelünk Magyaror-

szágban is j melybl szentpéteri Hodor Fái vathai reform, lelkész,

Seiler gr. után magyaritva ily czim munkát adá ki : „Keresztyén

vallásnak és egy keresztyén Filosofus vallásának summás leirása.*^

Debreczen, 1799. 8r. 398. lap*;.

liodoisüy család. Hodossy nevezet család Bihar, Borsod,

Hont , Somogy , Szabolcs vármegyék nemessége között említtetik. —
Biztos adataink nem lévén a Hodossy-akról , nyomozásaink után is ugy

kellé meggyzdnünk, hogy e néven Í3 több, külön törzsekbl szakadt,

családaink legyenek. Erre látszik mutatni azon körülmeny is , hogy az

elszámlált vármegyék közül is Bihar, Somogy vármegyékben is létez-

nek Hódos nev helység és puszta, melyekrl külön külön család ve-

heté nevét ; vah^mint ezeken felül még Vas, Szatmár és Pozsony
vármegyében is lelünk H o d o s helységekre.

Kétségkívül legrégiebb fí o d o s i család az , mely Pozsony me-

gyei Hódos helységgel áll összefüggésben. E család sei Pozsony vár

jobbágysága alól fölraentetvén , a királyi szolgák (nemesek) sorába

1279-ben emeltettek^). Es valószínnek vélem, hogy ezeknek mara-

dékaik közül szakadtak át a szomszéd Nyiíra megyébe is.

E család ivadékai lehettek líodosi Bernát, Albert, Pál és

Imre, kik 1504-ben egyességre léptek a Szókolyiákkal.

Tán ezekhez számíthatnék Hodosi M i h á 1 y t is *) , ki 1 552-ben

újhelyi harminczados volt, s kinek neje eörvistyei Borjú Erzsébet volt.

^) És e munkának is több rendbeli adatok közlése által egyik h pártolója,

miért ez alkalouimal is köszönefeemefc nyiívánitom.

') L. Danioíik Magyar írók. II. köt 112. lap.

») Fejér Cod. Dipl. tom. Vií. vol. lí. p. ö04.

*) Lehoczky Stemiaat. 11. p. 172.



I2S fiodossy — HoffBr.

1649-ben Hodossy Istvánnak Béren yi Gáborralí ügye felöl

az országgylés intézkedett *),

1754-ben Hodossy József anyai részbirtokát Sárkány és Karva

helységben Csery Sándor nyitrai másod alispánnak zálogitá el 100

forintban *)

Hodioiray család. CMáskép Szabó). Fiodosi^y máskép Szabó

Pál, M i b á 1 y és J á n o s Rákóczy Györgytl 16.^1 ben nyertek

czinieres nemes levelet. Ezeknek utódai közül Hodossy rí óz se í ne-

mességérl 1754-kí dixxg 28-án Nógrád raegyétöl nyert bizonyítványt,

mivel azonban az egész bizonyitvánv Rákóczy György Armalisán ala-

pult^ az-1726-ki aug. 1-én tartott nemesi vizsgálatkor a nevezett vár-

megye bizonyítványát visszavonta *)

Valószinüleg e Hodossyak ágát képezi a Sihar tiiegyei Hodossy

Cvsalád isj melybl egy ágazat töredék-nemzékrende következe

Hodossy N.

fiIára N. S&muel
(Csanádi Sámuel) (Mészáros) kapitány.

^1. Puiszky &QZ9a.
2, b. Podmaniczky Júlia)

1-tl Karoliaa Miklós Marik
(Vér Dániel) 1807. Já07.

A táblázaton álló Sámuel elvégezvén iskoláit . a császári hu-

szárok közé állott , és ott fokonként aU , fÓ-hadnagy , majd al- , s végre

osztály-kapitányságig emelkedett. A török háborúban Növi és S z a»-

báes vára bevételénél tiinteté ki vitézségét ElsÖ nejétl Pulszky
Zsuzsannát ól leánya Karolina Erdélybe ment férjhez ^''ér

Dánielhez. Második nejétl báró Podraaniczky Juliannától születte]^

fia M i k 1 ó s és leánya Mária*),

Hafifer c^aláit. fíoíFer M á t y á s 171 7-ben III. Károly király-

tól kapoU czimeres nemes levelet ^).

Czimere: függlegesen kétfelé osztott paizs, a jobb-oldali osztály

ezüst udvarában zöld térrl terepélyes z6id élfa emelkedik föl ; ^ bal-

oldali osztály vörös udvarában zöld téren fehér galamb áll, csréiben

zöld ágat tartva A paizs fölötti sisak koronájából arany grif emelkedik

1649-kJ 61. törv. ez.

*) lííyitrai káptalan Protoc. 108. foi. 110.

•) Láad Protocoi. C. Neograd. anni 1726.

*) Vay László: Német Hivróg, 602. lap

*) CoUeci lierald, ííro 070.
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ki, els jobb lábában horgonyt tartva. Poszladék jobbról ezüst-vörös,

balról arany-kék

A U of I e r családnak lakhelye Zemplén vármegye ').

HolTmann CibalAd, (Csátori). Csaton Hoffmann György
a szepesi kamara tanácsosa 1617-ben kapta Szedekerte Sáros me-

gyei helységet Kéje gradeczi stansíth Horváth Kriaztina volt '^),

Molfiiiaiiii C9al4d. HolFmann János 1618-ki april 5-én

kdt Armalisban IL Mátyás király által nemesittetett meg , és cziraeres

levele raég azon évhen Thurócz vármagyében hirdettetett ki *).

Valószínleg « fisaládból voH HoíFmann Pál a pécsi püspök , ki

Í(l5r^-ban a Vezekénynél elesett négy Esterházy fölött niondott gyász-

beszédet.

Hofimann István a liatár-ígazitis tárgyában 1622-ben a len-

gyel királyhoz kövei *).

üolffiiatin család Hoffmann Mihály-Konstan tin

kincstári tftnáosoS; li Leopold királytól 1791 -ki april 28-án kelt Arraa-

list kapoti , mély 1792-kj april 30 án Krassó Oiegye közgylésén hir-

dettetett ki *).

Czimere négy részre osztott paizs. Az ek osztily arany udvará-

uan pánozéiot kar könyököl , kivont kardot tartva , a második osztály

kék mezejében 2^1<í téren, két szemközt álló arany oroszlán felfordított

horgonyt tartj a harmadik osztály ""ezüst mezejének alján hármas zöld

h»!om, és a fölött egy felfordított V alakú kék csikolaton ezüst félhold,

és két aranj csilkg látható ; a negyedik osztály zöld mexején három

fejérfo!yaa\ hullámzik. Á paizis fblöttl sisak koronájából a leirt két orosz-

lán emelkedik ki , felfordított horgonyt tartva fejeik fölött. Foszladék

jobbról arany-kék, balról ezüsc-kék ®).

A nemesség-szerz6 utódai jelenleg ig nagyobb részben állam*

hlvatalpokok Közülök H. Fe re ji^ez DognSkHakán lakik Krassó vár-

megyében.

Holfnianii ^Mllád. Hoifmann J á n o & ^ Xav. F e r e n c z

,

és eanek anokái Antal, András, Ferencz 1793-ban I. Ferencz

királytói caimerleveies nemességet nyertek

*) Süirmay C. ZempIIn doí top ÍVZ.

*) ijtthöiszky SteiTiKíat, II. IV 3.

^) KörmÖcz sz. k. b. város ItvéUárában van az eredeti arraalís

*> L622-kl 57 tdrv. ez.

^) Kra^s várm. Jegyzököjiyve.

*) Mwsú Sc-uta geaül. tom. IV,



12$ Hotnnan — HobeneaUQrn-Hechingeii.

Czimerök : a pai£3 egy széles vörös csikolat által két (aliaió éa

fels) részre oszlik , a fels rész fehér , az alsó fekete , a paizs egész

udvarában egy természetes szinü koronás oroszlán hátulsó lábain áll,

els lábaival egy kék papir-göngyöt tart : az oroszlán teste derékban a

vörös csikolat által elfedetik, A paizs fölötti sisak koronáján két kiter-

jesztett sas-szárny között, (.melyek közül a jobb-oldali viz -szintesen

félig arany, félig fekete, a másik félig vörÖs, félig ezüsit), a paizsbelihez

hasonló koronás oroszlán emelkedik ki. Fosziadék jobbról arany-fekete,

balról ezüst-vörös 0-

liofiTfuaii eü^lad. fíoffman György 1791-ben június 2-áa

II. Leopold királytól kapóit czimeres nemes levelét , mely Krassó vár-

megyében 1792-ki sept. 20-án hirdettetett ki *).

A család czimere viz-szintesen kétfelé osztott paizs ; a paizs aly-

jában fehér udvarban magas kopár fehér hegyen egy csiga-géppel két

bányász valami követ , vagy tán só-darabot huz fel ; a paizs fels részé-

ben kék udvarban arany nap és ezüst félhold ragyog. A paizs fölötti

sisak koronájából három strucz-toli leng , az 1 s arauy, a 2-ik kék , a

harmadik fehér. ~ Fosziadék jobbról arany-kék , balról ezüst-vörös ^}.

Holtmaiifi esalad. Indigenált család. Ho£fmann János*
G e r g e 1 y és másik János 1 68 1-ben nyertek magyar honilusitást *).

Molieu család* Hohen János az Í687'ki országgylésen

hazafiusitiatott ^).

Holienfcld család. Hohenfeld Otto-Henrik és Ottó-

Ferdinánd az 1687-ki országgylésen honfiusitást nyertek **).

fflohenzollerik üecliingen család. Hohenzollern He-

chingen Fridrik Xav. Ferencz berezeg, (a mostani hohenzollern

hechingeni uralkodó fejedelem Fridrik Vilmos nagyatyjának testvére)

az Í827-ki országgylésen magyar honfiusitást nyert '). Született

l757-ki május 3í-én; meghalt 1844ki april 6-án. Három gyermeke

maradt: a) Frigyes Fer encz-A ntal szül. 1790. f 1847-ben.

özvegye herczeg Hohenzollern-Sigmaringen Annunciata, ki utóbb

Waldburgi Stager János cs. kir. alezredeshez ment nül. — 6) Fri-

') Ádami Scuta gentíl. tom. IV.

*) Krassó várm. Jegyzökönyve.

•) Adami Scuta gentil. toru. IV.

*) 1681- ki 82. íörv. ez.

*) 1687-ki 29. törv. ez.

«) löS7-ki 28. törv. ez.

'') 1827~ki 41. törv. ez.



d e r i k »-J u l i a szül. 1792-ben. — c) F r i d e r i k a-J o 2 e f i n e szüL

1795-ben , liliei gróf Vetter Bódog cs. kk*. rnagy neje. — Mint lát-

juk, a honosított ága íi-ágon magbaszakadt.

Hoytsy család. (Domalygosi). Hoytsy Mihály és Ben*
jSimin 1742-ki aug. 9-én Bécsben kelt czimeres nemes levélben Mária

Terézia királyné által nemesitettek meg ^) , és arraalis levelük Baranya

megyében Pécsett 1742-ki oct. 29-én, — Somogy megyében Marczali-

ban pedig 1749-ki július 27-én tartott közgylésen kihirdettetett.

Nevezett nemesség-szerzk 1743-ki nov. S-án a pécsi káptalan

eltt történt örök bevallás mellett Czindery Ignácztól Somogy vár-

megyei D o m a 1 i c s vagy Domalgos pusztát és udvartelket vették

meg, melyre 1744-ki febr. 27-én Pozsonyban PálíTy János nádortói

adományt szerzének.

Emiitett Hoytsy Mihály 1758-ban Baranya vármegye alispánja

volt '»).

Czimere a családnak függlegesen kétfelé osztott paizs , a jobb-

oldali osztály vörös udvarában pánczélos kar könyököl , kivont kardot

tartva ; a baloldali osztály kék udvarában fehér horgony áll , melyre

kigyó tekerdzik fel. A paizs fölötti sisak koronáján pánczélos kar kö-

nyököl, kivont kardot villogtatva. Foszladék jobbról ezüst-vörös, balfiSl

ezüst-kék.

Hoytsy Pál Baranya vármegye levéltárnoka azon megyétl

1842-ki június 6-án nemesi bizonyítványt vévén ki, azt gyermekei ne-

veire 1843-ban Nógrád megyében is kihirdetteté ^}. Gyermekei :

Mária, Pál és Imre.

Nógrád megyében májtr- 1788-ban élt Hoytsy János, az akkori

József császár systema szerinti megyei törvényszéknél (Judicium sub-

alternumj Auscultans volt ^).

Valószínleg Jánosnak fia volt Hoytsy Lajos, a m. kir. udv.

kamaránál száravev tiszt, közbirtokos Nógrád megyében Szécsénykén,

kinek nejétl Paozolay Erzsébettl gyermekei : Auguszt, Miksa
nagy-oroszi kerületi jegyz , a „D i n n y e-t a n^' írója ; P á 1 volt ügy
véd és cs, kir. járásbirói segéd j N. Pogány Ignáczné stb.

Collect tíerald. Kro 182.

*) Lehoczky Stemmat. I. p. 188.

*) legyzóköoyvi 52*iki 3zám alatt.

*) Hivatalom orsz. Schematisraus. — Egy Hoicsiua János már 1706*

ban B.-Gfyarmatuu evang. lelkész volt, inneu 1717-ben ment Sztregovára.

9



ím B^Utf^ - Uoíee^.

Idnek neje

^%y^^ e osaUdlioz tartozik Hoytay 9 á n do p cs. kir.

'"
i e T G y ts 3 I d a.

MííieseF esal4de Holczer J anos-Jakab Í718-ban ÍII. Ka-

rolj kífálytól tíyefte czimeies n^nnes levelét ^).

Cximere egy jobbról balra rézsútosan fehér út (via oblique í^trata)

áitó kétfelé osztott paiss: a fels kék udvarban egy felkantározott

ágaskodó ie¥iéf io eíii^elkedik ki , az alsó vörös mezében söid téren há-

tulsó Mbaifí m^ve áll. ak íébkh&l egy köteg fát tartva ; ugyan ilyen

medve nyelik fel a psisa fölötti sisak koronájából is. Foszladék jobbr»U

exust-vönlSj balról arany-kék.

• Molc^maistM esal4d. (Máskép Z i r t y). Holczmann Antal
lT90«feen kapott öztmeres nemes levelet, és ekkor neve is ^ívty re

változtattatott

Czimere vk'S2Íntesrfeíi három részre osztott paizs , a fels kék me-

zben három arany csillag ragyog , a paizs alján zöld halmon bagoly

áll egy láboü » naásik lábával arany lándzsát tartv« , a bagoly teste na-

gyobb részben mát a vörös udvarbaa látszik- Á paizs fölötti sisak ko-

ronáján pánozélos kar könyököl , kivont kardot tartvac Foszladék jobb-

ról eaüs^vörös, balról arany-kéjc*}.

A Tí^mm^g-szerzb HolcEmann Antal m, k. helytartósági

titkai volt.

ISol^mü^iséer ©fé^aláíl. Megnemesittetett 1799-ben I. Fe-

reR<íZ király áítai Kolcztaeister Ágoston szeraélyében.

Czimerea ievíVle szerint ilyen ozimert kapott : a paizs bal oldalról

jobbra réíssútosan men vonal által két részre oszlik, a jobb-oldali i^lsÖ

ezüet udvarbsn kétfej fekete sas kiterjesztett szárnyakkal látható ^ a

bal-oHali alsó vörös udvarban hár^m viz-szintes arany osikoíat látható.

Á pasKS fölötti sisak koronáján a leirt kétfej fekete sas áll. Foszladék

j<vbbról eaüst-fekete, balról arany-vorös 3).

Molecas esalád. Heves és Zólyom megyében van lakhelye.

A Heíves megyei Hí^eca családnak egyik ágazatát mutatja a

kí>vetkezö nemzekreod *)

*) Collect Herald. Nro 513.

') Adami Scuta getitil. tom. IV.

') Ugyanott
*.) Ferbeli gei«íiUogia
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Holecz Boldizsár

1693
<l. NesiÜi Horv^aÜi Kata.

t. Osáayi Nagy £al»)

Mihálv Judü Zsuzsa Erzse
1709—1725. (Kompoltky Gyöiigy) (Ordiídjr fíjörgy^) (Korompny Jáfíos)

Klára János ?

(Riuf^ka Gyür^y)

A törzs Boidizsérniik íia Mihály, és leánya E r s s e Koronipay

Jánosné ellentmond 1 747-ben Darvas PVeoez lieiktatásátiak Sógrád

m^yei Nagv-Keresztúrra nézve ').

Hasonlóan Mihály 1725«ben tiltakozik bágyoui birtokrésfc nsiatt

az egri káptalan eltt. Leánya Klára pedig érdektársaival , úgymint

atyja nvéreinek utódaival Bágyon végett 1 747-ben perlekedett.

Holeoz Mártonnak niagszakadtán Ürbányi János 1741-ben

Nógrád megyei nagy-ssaíatnyói birtokba adomány mellett iktattatott

ellentmondás mellett *).

A Zólyom m^yei Holecz család o c s o v a i elnevet visel , és

közfrlök Károly ClB:^-ban) Zólyom vármegye ftltspárya, és cs. kir.

tanácsos volt.

Holeull család. Szabolcs vármegye nemes csaiádai sorában

ernliti F é n y c i El Geograpbiájában.

Hollét ei»alád. A H o 1 í c s család Í790«ben nyerte öxtmeres

nemes levelét.

Cziroere : a paizs kék udvarában zöld téren álló arany grií^ els

lábaival három piros golyót tartva ; fölötte JTibbról arany csillag, balról

félhold ragyog. A paizs fölötti sisak koronáján szintén a leirt grif lát-

ható. Foszladék jobbról arany-kék
, balról eziist-víjrös ^).

ilollaky Cisalad. (Kis-ilaliíiágyí , báró és nemes). Zaránd

vármegye egyik nevezetesebb esaláda, melynek tagjai szán megye ieg-

fóbb hivatalait viseltek. A múlt század elején HoUaky J áPn o s temesi

harminezadös (ratíonjsta) (I705'ben), Szotyori András leányát, Szotyori

flonát. Kozma József özvegyét vévé nül*), s igy a Kozma által

kapott zaráiidi javak felét családára vitte át , a másik felét Greréb An»

fal kapa a másik Szotyori leánynyal.

*) Sz. Benfcueki Convent Protocol V pag. líb

*J ugyanott. Capsa H. Fase. 2. Nro 6

'> Adami Scuta gentíl. tom. IV.

*) C»cre> Hisroria. 4U, lap

0*



U2 HoIIalíy.

Jánostól kezdve a családfa következleg jve le ^)

:

I. János
1708.

(Szotyori Ilona)

Pál
1756-1770.

zárán di íoisp. i

—
(1. MacskásiKata. József

2. Barcsai Erzse) (P^vai Vajna Anna)

II. János
(kilényi Székely Zsuzsa)

Ferencz
guberu. titkár

1847.

CGál Ágnes)

István
zarándf f{>ispán

ISlö.

(Medve Zsuzsa)
j ^

1

Igoácz Ágnes Zsuzsa Maria
(Macskáfiiué)

József
(Túri Teréz)

I ...A,. .,

József

r- i^V..

Anna János Júlia Pál

Róza Antal Kata
(1. Szeredai Elek. 1790. (Csiszár

2. Koszta István) (Török Ld7,ló)

Cecil)

Antal
tanácsos

1823.

(Török
Karolina)

Imre
(Melczer
Anna)

Albert
zarándi

fö-sz.-biró

1847.

(Váradi
£rz8e)

Pál
tábi. üln,

(tib. Török
Anna)

f_-/» 1

Pál
(Bosnyák
Judit)

Farkas Án&A
(gr. Teleky (Kilényi

Kata) Székely
Elek)

Bora Ignácz Róza

Ferencz Gusztáv Hugó

Zottáa Gizella Árpád

Czili Irma Imre Anna

i
Matild Aatonia Blanka

A törzsnek I. Jánosnak fia Pál zarándi (elÖbb 1741-bcn alispán,

utóbb) fSispán , az 1770-ki országos Schematismusban bárónak iratik.

És Lehoczky szerint a Hollaky család 1700-ban nyerte a báróságot^).

II. Jánosnak fia István szintén Zaránd vármegye fispánja volt.

Albert Zaránd megye fszolgabirája 1815-ben.

*) Kvári Erdély nev. csal. 117. lap-

') Lehoczky Stemmat 1. 168.
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Antal, Farkas, István az 1 790-ki országgylésen királyi

hivatalosak az erdélyi országgylésen '•> s azóta mindég résztvevk

abban.

Antal fkormányszéki titoknok, 1823-ban a kolosvári szinházat

bérié 2).

Hollát család. Hullát Benedek, és általa neje Nagy Mag-
dolna, és fiai : Miklós, György, Benedek és János, és unoka-

testvére (fratruelis) Hollát István Bécsben 1659-ki mart. 5-én kelt

armalis levélben I. Leopold király által emeltettek nemességre , és ne-

mes levelük azon évi július 7-én Veszprém vármegyének Pápán tartott

közgylésében hirdettetett ki **).

Holló család. (Krompaohi f). Szepes vármegyének a XVII.

században feltnt nemes családa. Holló Mátyás Bethlen Gáfoor alatt

élt, és ez ellenében a

császár híve volt. Nejé-

tl Klobusiezky Eszter-

tl született fiai közül

Zsigmond III. Fer-

dinánd és I. Leopold ki-

rályok alatt hivatalos-

kodott. Elbb sztrop-

kói , lcsei 5 majd eper-

jesi harminczados, iiinen

fels-magyarországi ge-

nerális Perceptor, és ha-

di finet-mester ln. —
L Leopold király által

K&zmir János lengyel

királyhoz követségben is

járt. utóbb kir. udvar-

nok , és a szepesi és po-

zsonyi kamara tanácsosa , és I. Leopoldnak mindenkor tántorjthatlan

hive volt. — Még gyermekkorában Homonnán a Jesuiták alatt járván

iskolába, az evang. vallásról a kath. hitre tért ; melyért midn felbszült

íTvtyjátci fényégettetett volna , áttéréséhez szigorúan ragaszkodván,

atyja is megindult , és szintén áttért. — Egyéb vallásos tettei közt a

1790»ki országgylési jegyzkönyv 18. lap. Kvári szerint.

*) J&tékszini koszorú 116. lap. Kvári szerint.

*) Áz ered«ti AroLalis Veszprém vármegye levéltárában van.



szepesi kápt&lan egyházában pompás padokat és predlkálló-széket csn-

náltatott. MeghaH 1685-ben , hivataloskodása 50. évében ').

Atyja Mátyás KIobusiczoD temettetett el.

Zsigmond ntlenül halt meg, de*. testvérétl maradt egy fia

Zsigmond, ki szintén a kir. kmcstárnál szolgált. E esalád ngy Ul^

szik ennek leányában halt M , rövidj hézagos oenazékrendük igy áíi

.

Holld MátyáB
(Klobusiczky Eszíer)

I. Zsigiíiond N

.

káiinar«i tanácsóa

t 1686 lí.. ZsigiaíHid

Mária
(Bosseczky Jáücis.)

A család c?imere *) — mint följebb a metsaívény ábrázolja —
négy részre osztott rér% egy közép kisebb vérttel , melyet korona íi^S^

és melynek n^varálmn íekste holló á)) , csrében drágaköves arany

gyürut tartva ^). A nagyobb vért els és negyedik mezejében egyfejü

fekete sas kiterjesztett szárnyakkal látható ; — a második és harmadik

udvarban hátulsó lábain kettösfarkii oroszlán áll, els jobb lábával

ketts keresztet tartva. Az egés^ paizst királyi korona födi

Holló nevij család Zemplén megye araialísta nemes családai

közöti b helyet foglal *) ; — és Borsod vármegyében szintén honosi

hol D o m a há z in birtokos.

Molldísy €»mtk Hoilósy nevö nemes osaiád él a Dunántúl

Fejér , Gyr , Veszprém vármegyékbea, A Hollósi nemeseknek emléke

elfordul mái a XV. század közepén, midn a Hollósi nemesek kezénél

lév Vas megyei Laapsa pusziát V. László király a Tharrodfalviak-

nak uj adom.ánycdraén adományozza *>.

ViiPi^ Ilin . —I,

*) L. Rényeg István jösuita Halotti besasedát ^^krompaohi Holló Sigmnnd

felett''^ Lcse i685. — És Seh-wartner : de Scultetiis*. p»g. 179.

') Áz idézett halotti beszéd eldtt látható rajzról . ,,Sciita G^ntilitia Hun- Í(

garifja in diversis fomiatis a^ri incisa*' cziraü gyüiteményben. '•

:

*) Érdekesnek t&rtám e czímer közlését azon okból is , meri tgy példája

annak , misEeríiii a legtávolabbi (vag^ közvetettebb) náfV-hasonlatosságok » Hu-

nyady cgalád nevéhez (Corvös Holló » Himyady Corvinus) éa annak czimerébw

több cü&ládot vonzattak arra, liogy czjmer-hasonlöaág által a n^sxt létezett rokon-

ságra czélozzfinak.

*) Szirmay C Zemplln noi top. 112.

*) Gr. Teleki Hímyadiak kora. X. \H, 504 l



Nem lévén a esaládhSi teljes adata*nk , cssk a kön^etkes^ tfíredék-

lessármazási ágazatokat ^) közöüjeiem

:

JEIollósy Gáspár
1630. Zalft V. fö-SEolg^blró.

iff. Gáspár Magtic>lzi»

(B&csmc^ei Erzae) (Ratky Gáspár)

Erzse Julíaima Teréz
(Horváth Miklds) (Ferce&k Dánieí) (Csélíi István)

A csaiádfáa álló Hollösy Gáspáo* í 630-ban Zala vármegye ífy

szolgabirájft volt ^).

A muli s^éisaáb&n élt HoMÓBf Boldizsár, kinek Bsrcm Mag*

doinától leányai ; Borbála Saabady Miháljné , és Magdölüg
knyoB Antaloé.

A XVíí. század közepén élfc Koliosy Fil^kk itövetkes esMéfát
&hpiiott :

UoWásy Pál
(Kláris üiuft)

Ferogocz Péter Mária Iíoq% Kata

Katalin Károlyi Perenoz neje , Gyr és Vésípfém í«e|>yei já»

vait Sxapáry Péternek zálogitja el ^*).

Hollósy János 1769-ben Komárom megjei Aba piisztáB egy

birtökrészt Zádory Andrástól örök bevallás jogáB tfsti *}.

Fejér megyéböö Hc^iósy Zsigmond i840-bea fógxolgabiVó

volt,

Mtöllé csatáig. (Máskép S 2 a 1 k á r). H o 1 ! ó má^U^ $f z a I-

kár Jázííef íTS-ban Mária Terézia kiráíy-asHEony áita! csimeres

r^ámeai rAiigra emeltetett *}*

Czimere : a paizs kék mezejében harapás z6lá áomhon könyökl
pánezélos kar , kivont kardot tartv&. A paizs fölötti sisak korcríájé'tó

három kék strucs-toil n3^1ik föl. Foszkáék mindkét oldalról ezüst-kék.

*) Tabella© geneal. Mssi M^saei i<ú. lat. fl3. sz, *.

») 1630-ki 8. törv. esz.

*) Eáth Károly áltai közlött oklevél ayoraán.

*) Fényes E, Komárom várm 131-

*) Colleot. Herald. Nro 59.
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Hollóst család. Elbbi neve Korbuly volt; — g ugy lát-

szik — hazája Erdélyben Szanaos-Ujvár , innen szakadtak át Magyar-

országba
;
nevöket Hollós y-ra változtatva.

E C3aládból született öcrtenyesen Hollósy Kornélia
Lonovics Józsefné , dalszinészetünk egyik legjelesb tagja. Atyja Hol-

lósy Bogdán 1859-ki jan. 30-án , kora 79. évében Aradon halt meg.

Valószínleg e család egyik ágából eredt Hollósy József, ki

Arad megyétl 1826-ban kapott nemesi bizonyítványt^).

Hoiuoky esaláid. Lakhelye Ung és ügocsa vármegye. Ez

utóbbi megyében e század elején Homoky György, Márta, Esz-

ter birtokos Ferts-Almáson *).

Homoky Laj os 1845-ben Ung vármegye alszolgabirája.

Homoky nev család 1702-ben Erdélyben Doboka megyében

iklódon birtokos, és só-jövedelemben részesül ^).

iioinolkay család. Szabolcs vármegye nemes családai sorá-

ban áll P é n y e s E. Geographiája szerint.

Homonnay család* Lásd Drugeth család.

Honionnay család. (Irmesi). Heves és Pest vármegyében

stb. él. A család alapító irmesi Homonnay András, ki testvéreivel

Homonnay Mártonnal, Jánossal, Istvánnal, Gergely-
lyel és Miliálylyal Bécsben 1 634-ki július 26-án kelt czimeres

levél által nemesi rangra emeltetett; mely Armalis Heves megyének

Fülek várában 1635~ki april 18-án tartott közgylésében hirdette-

tett ki •}.

Czimere a családnak : a paizs kék mezejében hármas zöld halmon

álló arany grif, els lábait ragadozásra nyújtva; hasonló grif nyúlik

fel a paizs fölötti sisak koronájából is. Foszladék jobbról ezüst kék,

balról arany-vörös.

A czimer-szerzök egyikének Homonnay Istvánnak ágazata követ-

kezleg sarjadzott le

:

*) Jegyzkönyvi 793. st:. »latt.

*) Szirraay C ügocsa p. 175.

•) Hodor Dobóia várm. 104.

*) A csaUd által közlött hiteles ii'&tc& szerint.
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Homonnay István

MS. 1634'. jul. 26.

István

szül. 1640.

István

szül. 1687. oct. 18.

Erzse János
szül. 1721. május 4.

Apollónia

Eva
(Mudry János

Egerben)

János
szül 1749. dec, 29.

Judit
(Vay János)

János Imre András Antal
8zül 1784. szül. 1786. Bz, 1789 nov. 27. szül. 1792.

május 20. oct. 2o. pap. nov. 27.

Imre Miliály Sándor Mária

Károly

József
szül. 1799.

mart 15

Lajos
szül. 1801.

auer. 27.

Lajos
szül. 1843.

april 21.

Erzse
szül. 1830.

mart. 18.

Antal Ferencz Anna Bora

—n
Anna Mária Ferencz

(Fáj Alajos) (Szakái Ferencz) szül. 1819.

nov. 24.

Angelika Konstantin
szül. 1828. május 16.

Ez ágazat kath. vallású, köztök Lajos (szül. Í80i ) Pestcu a

kegyes iskolai rendek házának kapusa.

A reform, vallású ágból Imre született Kápolnán BorwSod vár-

megyében 1784-ben. Iskolái bevégeztével Jjosonczon a ref. iskolában

szónoklati tanár lön. Sokat irt verset , sokat forJitott v i d i u s-ból
;

(kiadt. 1827.) Lefprdiiá Eutropius római történeteit is, (Budán

1832.) *) ; és sokat szenvedett szkölködésben. Neje Szána Zsófia
volt Meghalt Pesten, 1858-ki aprilban esés következtében ^)

Honorka család. Houorka L r i n c z 1686-ban I. Leopold

királytól nyerte czimeres nemes levelét "^3.

Czimere: a paizs kék udvarában zöld téren álló grif, kivont kar-

dot tartva. A paizs fölötti sisak koronájából a paizsbelihez hasonló ko-

*) Lásd életrajzát Ferenozy Jakab és Danielik Józs. Magyar írók I. köt.

189-190. 1.

*) Magyar Sajtó 1868-ki 8-ik szám a „Fvárosi Újdonságok** között.

») Collcot. Herald. Nro 80?
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ronás grií emelkedik ki f'oszladék jobbcól arany-kék , balról ezüst-

Horánsíeky család v Ljptó és Szepee vármegye nemes csa-

ládáinak egyike Horánszky í*étttfti 1528-bac *)-

Horánszky Cr y ö r g y IS^Giban Szepes vármegye követe,

Horáflii'i C»aSa«l^ Pest vármegyei nemes család. Cziraere r

négy részre osztott paizs , melyen jobbról balra rézsútosan vörös esiko-

iat. és azon három arany csillag látsxik*,— az elsó és negyedik osztály

arany szín, a iiarmadik és negyetlik osztály kék udvarban ágaskodó

fehér egyszarvút mutat A paizs fölötti sisak koronájából magyar vitéz

nyúlik föl , iején kalpag , derekán öv
;
jobb kezében kivont kardja lie«

gyén levágott törökfej van. A paizst szokásos íbszladék veszi körül *).

A családból Horányi (i é b o r 1 747-ki nov, 21-tdl alis^mnja , ké-

s<ibb kir. tanácsos volt. Fia Elek Budán született í7S6-ki febr. í5-én.

ískoiái végeztével a kegyes iskolai szerzetbe lépett 175^-ben. Utazást

tett a küUbldön • honnan hazajvén , fe()bb helyen tanárkodott. A tudo-

mányok több ágaiban , de féleg a íörténelembeji járatos lévén , e szaki-

ban is áok becses munkával gazdagítá a tudományosságot ; söt töhh

t,örtónelmi forrást IS kiadott. áVíegh&lt l809-ki sepí. íí-éa. Testvére

Antal Budán tartományi biztos? segéd (í 770-beii> i
utóbb pe$ti

kerületi biztos volt

MLavec&nf em^kú. Trencsén vármegyei nemesi (>salá<t ~~

Köpülök Horecsny Ferencz 1726-ban Nógrád megyei nemesi

via^latkor Trencsén megye bizonyitványival igazolá nemességét.

HoreesiíKf esaládU (Báró). Csehországból eredeztetik horkai

P a r d u c 2 Jánostól, mig egy másik ágnak j mely máig lesarjad-

jEott, törzaöke Herbert volt a XIV században *> Magyarországba a

ífVI. században szakadt , miután Horeczky János morvaországi a!

kanczeilár fogarasi Majláth Ilonát vévé n5üL Ennek kis urokál

közül Gábor báró íiz 1638-ki országgylésen honSusitást nyert*).

Azonban fiaiban ága kifogyott. A testvérétl Miksától leszármazó

ág folytonosan magyar családokba házasodva, magyarra vált, és. mint

ilyen nyervén a báróságot , a nemzeti bárók közé lépett,

Czimerök : egyszarvú , és egy vár-bástya.

Családfájuk a múlt század végéig következleg jve le

:

Wagaer Aaalecta Scepus. II. Íö3.

•) „Sciita Geatilitiív Hungarioa'* cziniü gjüjt

*) heh^Cíkf Stenimat. 11.

•) t638-ki 7S. törv. ca.
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Herbert

Stíbor

János
1465.
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Gyergy Venczei Jakab jÁnoB Miklós
(gloszkai

FolkenLan Margit)

János 1602.
Tiíorva alkanczé.

(l. zdetinai Zubkoraa
Kata.

2. fog. Majláth Ilona)

X-t61 Joakim Miklós Ern Venezel Károly 2- tói Gábor
t t t f (ecai Majtiiény Kata)

Ferencz
(Serényi Margplt)

Gábor
báró

1638. indigen.

János

t
Miksa

(Jarosi Kata>

-A_.

Jíároly Viimos Antal

t
Imre

t

János 17ai.

Majtkény Angelika)

János Flórian Antal János-József íí. N.
Bucsáöyban. (Pestvár- 1798< Sáré (gr. Gvadány) (b.O'Donei)
(Jezarniczky megyei {K^gl'H' Cziferejí.

Mt^ia) Eora) vích 1.) (Nyáry I ) ^

E sdlzadban élnek báró Horeczky Ferdinánd (1832—1^39.)

A ntaT, ki az í847-ki országgylésen jelen volt.

Ko^a <*»alád. (PreJukaí). Kvárvidékéa él. Közúlók prelukdi

Hóra János Kvárvidék ülnöke 18 í 5-ben.

Horb^T C«alád. Hont raegjében fordul el e családnév már a

XYI. században , midn Horhj Benedek fiának Lriucznek
leánya Katalin Deméndy hitvese volt *).

Horby Tamás ésfíai Márton ég György 1633-ban Hont

megyei A.-8ipik iieiyíégbeli birtokrészüket elzálogitják Gyürky Bene-

deknek és nejének Bory Benedeknek ^).

Horhy Antal 1839-ben gr. Esterházy János országgylési kép-

viselje.

*) Sz. Bénedeki Cöavent Fasc. 17. Nío 58.

*) Ugyanott Prothoo. L. pg^. 183.
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Horhy Mihály 1832-ben gr. Esterliázy János országgylési

képviselje. Meghalt Pesten Í856. septemberben ').

Horkay család. Gcmor vármegye nemes családa ^),

Horkoi^icz család. (Komjáthi). Horkovicz András és

György 1620-ban nyerték czímeres nemes levelüket.

Cziraerük : a paizs jobb oldalról balra rézsútosan levonuló arany

csikolat által két (alsó és felsÖ háromszegletes) udvarra oszlik ; a fels

ezüst udvarban piros rózsa, az alsó vöríis udvarban fehér liliom látszik.

A paizs fölötti sisak koronájából arany oroszlán emelkedik ki, els jobb

lábával zöld rózsa-gallyat tartva, melyen három piros rózsa nyílik.

Foszladék jobbról ezüst-vörös , balról arány-kék *).

A család Gömör és Nógrád megyeben tartja lakását. Nógrád me-

gyében Horkovicz József berezeg Coburg ügyésze volt , fia

Ignácz 1847-ben Nógrád megyei rendszerinti esküdt. Neje Haan

Izabella.

Hornik család. Hornik J a k a b-L a j o s 1796-ban I. Ferencz

királytól nyert nemesít armalist.

Czimere négy^eilé osztott paizs j az el«ö és negyedik osztály arany

udvarában koronás egyfejü fekete sas van ; a második és harmadik

osztály vörös mezejében hármas zöld halmon koronás arany oroszlán

áll , els jobb lábában kivont kardot tartva. A paizs fölött két koronás

sisak áll , a jobb-oldalinak tetején a koronás egyfejü fekete sas áll , a

bal-oldaliból pedig a paizsbeli oroszlán emelkedik ki. Foszladék jobbról

arany-fekete, balról arany-vörös *).

Hornik János fhadnagy Í8l5-ben Erdélyben a katonai élel-

mezési hivatalnál

Horniak család. Hornlak Kristóf harminczados 1766-ban

Mária Terézia kiráíyasszonytól nyert armalist ^).

Czimere függlegesen kétfelé osztott paizs , a jobb-oldali osztály

vörös mezejében hármas fehér sziklán befelé fordulva pánczélos kar

könyököl , kivont kardot tartva. A bal-oldali osztály kék mezejében

zöld téren arany grif áll, els jobb lábával három kinyilt fehér liliomot

tartva. A paizs fölötti sisak koronájából kétfarkú arany oroszlán emel-

kedik ki , és kétfell két elefánt-ormány emelkedik ki , melyek közül a

^) IVIagyar Sajtó 18o6-ki sept. 30-ki számban 1. necrologját.

*) Bartholomaeides 0. Gömör. pag. 144.

•) Adami Souta gentil. toin. IV
*) Adami Scuia gentil. tora. IV.

*) Coüect. Herald. Nro 227.
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Jobb-oldali vizirányosan félig vörös, félig fehér ; a bal-oldali félig arany,

félig kék.

Horváth családok. (Átaljában). Magyar- és Erdélyország-

ban egy sereg Horváth nevezet család van. Eredetüket legtöbb

-

nyire mind Horvátországból vévé , és a legtöbb az si horvát (ich vég-

zetü) melléknevét most is birja , mint itt a következkben is látni fog-

juk. Beszármazván honunkba , itt a nép ket nemzetükrl nevezé el,

igy maradt reájok a Horváth nevezet. Történelmünkben is annyi

ily nevezet fordul elé , hogy e családbelieknek teljes . hézagtalan (sÖt

mondhatni hibátlan) ismertetését adni alig lehetséges, fleg a családok-

nak saját leszármazásaikróli adatok közlése hiányában
;
pedig ilynevü

családtól egytl sem nyervén közleményt , kénytelen vagyok csupán,

saját ermbl gyjtött adataimra támaszkodni.

Horwátli cisalád. (Ajtich). Jelenleg Hont, Nógrád várme-

gyében van lakhelye s birtoka. Eredetét valószínleg szintén Horvát-

országban kell keresnünk, mire kulcsul az A j tich nevezet szolgálhat.

1.1gy látszik a család si fészke Horvátországban B o z o t h a ; Zágráb

megyében már 1468 ban lelünk bozothai Aythich Simonra mint

azon megyei esküdtre

Nógrád vármegyében az Ajtics Horváth család a XV11. század

végén tnik fel. 1676-ban Kis-Kürtösön élt Ajtich Horváth Péter ,

kinek neje Mesko Zsófia, Kántor György özvegye volt, és ezzel követ-

kez családfát ^) alkotott :

Horváth Péter
1676.

(Mesko Zsófia)

József Kata Anna
1755. (Repeczky Zsigm.) (nógrádi Horváth János)

siolgabiró 1773.

Farkaf Mária
Harmos.

AiMa

Bertalan Bambás

Ajtich Horváth János 1670-ben Hont megyei szolgabiró.

Valószinüleg egy másik ágat alapithatott Ajtich Horváth Pe-

rencz, ki a Rákóczy -féle zavarokból 1710-ben hazajött.

Ajtich Horváth János 1784-ben ügyvéd volt.

Jelenleg többi közt él a családból Horváth Medárd.

*) Gr. Teleki Hunyadiak kora XII. 319. 320.

*) Perbeli genealógia szerint.
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Horváth család. (Bakonoki t>. Eli5neve után ítélve , Zala

várnaegjei eredetü\ axon megyében fekszik Kis- és Nagy-Bak ónak
helység, A XVI. százsad elején (lö 10. táján) élt bakbnoki H o r v á t ii

Ö y Ö r g y , kinek kányát Klárát raesztegnyöi Szerecsen Lajos vett«

nül, és ennek leányát Krisztinát 1548-ban nül bírta Drugeth
Györgyi).

1632-beD Strásán lakó bskonoki Horváth Györgyés István,
nvérüknek Horváth Juditnak ö gyermekeinek terheit is naagokra

vóJlalván , Miohko nev malmukat , kertjüket, gyümölcsösüket, rétjei-

ket , és egj darab fr?Idjüket azon joggal , melylyel azt atyjok bakonoki

Horváth Gáspár bírta, Zerdabelyi Miklósnak a pozsonyi káptalan elÖtt

431 f. 10 den lejében zálogba adták *}. l^cJö-baií ugyancs^ Miklós
é« már említett törv. koni íeány-n^vér« Judit, Strásán Illuska malmu-

kat í^ökösei' bevallák Zerdabelyi Miklósnak.

1663-ban bakonoki Horváth Jánosnak leánya Borbála
t($bbekkel ellentmond öaloghy Gáspár beiktatásának Fels-Cseri hely-

ségre néatve *>.

Horváth cisaiád^

(Barbarichj, L. Barbaríoh

Horváíh ssaiád.
(Bessenyi). Valószínleg ki-

halt , vagy csupán a B e s s e-

n y ö i név mellett maradt ^).

Norvátli család.
(Bibithi és Legendi}. Már a

XVÍÍ. század közepén Nógrád

megyében leljük a családot,

hol nyelre L e g é n d hely-

ségben Villának birtokosok, és

a család némely tagja innen

irta elönevét is.

Az í 652-ki megyei jegy- Bibithi Horváth cs. cmimere.

zökönyvben emlittetik Bibithi máskép Horváth Pál Ennek

*) Szffinay C. Zemplin not. top. 77.

*) Csery József amál az eredeti oklevél.

*) Ss. Beaedeki Coaveni Capsa B. Fasc. 2. Nro 14,

*) Lehoozky Stemmai li 174. ömliiilyiuiYa családot.
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utódja ismét Pál í709-beD él *). Eanek fia lehetett János, ki aa

1755-ki nemesi lajstromban áll; s tán ennek fia Ferencz, kitl a

család egyik ágának leszármazása kt>vetkez,'

F«rencz
(lak. liegéaden)

Gedeon
1811-1828.

Nógrád V. fö'82.-biró.

1 1841. táján.

(Oc'va í)

Gábor
-*'1846,(Káldy István) r

(Ssubszkf Mária
+ 1836.)

Magdolna
(Káldy Uivánj

György KáUaán Áj^nes 28u£9i

él. es.klr. (Véren (Flaíhy
(Enttkay Luza) rnag^y. Fereací) h&jos)

t t t
I^rincs

Ferencz

f
Elek

Nógrád. V.

alisp. 18é8-ig>

(ndtieii)

Bálint
Gy<ir me-

gyébsa
£oroJiC2í>

í'aö)

Móricz Piroska
lak. Váczouj (Dubraviczky

(ndtlea) X.á«zió)

—•->
Mária

(Vágíiv
An^l)

Ferüiicznek gyerniekei kb^.ül Gedeon ISógrádmegyének ^&i^—
i828-ig íSsíolgabirája volt Gyermekei közül György és ágazata él,

másik a Káimá n mint rnagy halt el.

Gábornak ai közül Elek s^^ntea Nógrád megyénél kezdvén

iiivalalos pályáját , ritka népszersége mellett mint az eUenzéki párt

egyik kitnbb tagja 1847-bea másod, majd az els alispáni izékbe

emeltetett. volt a megyének utolsó választott alispánja; lÖ484)an a

megyének a forradalmiak érdekében igazgatása miatt egy ideig letar-

tóztatva, utóbb bivatalátol magányba vonult.

A család egy másik ága Imrétl, valószmüleg aa 1755-ben élt

Jánosnak testvérétl jött ie. Nevezett Imre Pest megyei írsán lakott,

és Nógrád megyétl 1753-ki dec. IB-án kapott nemesi bizonyítványt,

fia L á s z 1 ó-J á n o s j ki niég Legénden is birtokos volt , Nógrád me-

gyétl 1813-ki aug. ll-én^) nyert nemesi bizonyítványt,, ennek a
Jmro,

A család XVII. századbeli eldeÜiez adhatunk még egj perbeli

n&ány ízre terjed nemzókrendet% mely itt következik

:

*) Protocol. C Neogr. annorum 1652. et 1709.

*) Jegytkönyvi 1176. szám alatt.

*) Wagsiöí T^ulae Genetdogiae Mas. tab. IJKl*
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Bibiihi Horvitli Gáspár
(Nagy IIon&)

N. Borbála Lörincz Farkas
(Szabóné) (Rákóczyné) 1667.

1660. í
'^

1

György Miklós János
1695.

Lrincznek gyermekei mint Hont megyei Borfn lakozók jelel*

tétnek meg a családfán.

A család czimere — mint följebb a metszvény is ábrázolja —
függöleg kétfelé osztott paizs, a jobb-oldali osztály vörös udvarában

zöld téren hátulsó lábain arany oroszlán áll , els lábaival alabárdot

tartva , fölötte csillag ragyog. A bal-oldali osztály kék udvarában zöld

téren vörösbe öltözött magyar vitéz áll, jobbjában kivont kardot tartva.

A paizs fölötti sisak koronáján pánczélos kar meztelen kardot^ és annak

begyén levágott törökfejet tart. Foszladék jobbról arany-kék , balról

ezüst-vörös. '

IIO¥w4th Ci»alá(Í, (Boosfalvai). Boosfalvai Horváth Márton

és általa testvérei Horváth Benedek és András Regensburgban 1653 -ki

június 1-én kelt armalis levélben ITl. Ferdinánd király által elbbi,

nem nemes állásukból, nemesi rangra emeltettek ; és czimeres levelük

Soprony megyének 1653-ki sept. 15-én Nemeskéren tartotC közgy-

lésen kihirdettetett.

Czimerük : a paizs vörös udvarában zöld téren hátulsó lábain fel-

ágaskodó fehér ló. A paizs fölötti sisak koronájából kék öltözet ma-

gyar vitéz emelkedik fel, jobb kezében kivont kardot, a balban levágott

törökfejet tartva, Foszladék jobbról ezüst bibor szin , balról arany-kék.

1 698-ban Benedeknek unokái boosfalvai Horváth Mihály,
János, György Sopron megyében kétségtelen nemesckül ismer-

tetnek akkori alispán fels-bükki Nagy István által ^).

Horváth család, (Brezovai Bugarin). A brezovai Bugarin
Horváth család lakhelye Torna vármegye, hol többnyire megyei

hivatalokat viseltek. András 1646-ban megyei jegyz volt és követ.

Ismét András 1722- és 1729-ben Torna megyei követ*).

Legutóbbi idkben Károly 1838— 1843-ban megyei f^ügyvéd.

Horváth ciKalád. (Csúni). A csúni (vagy csunyi) Horváth

család rövid ideig virágzók A XVII. században elt közülök HorvÁth

«) Oklevelek.

') liehooiky Stemmat. L 212. 213.
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Gáspár, kinek Kosztolányi Ambrus leányától Borbálától fia Far*

kas inemzé Borbálát, ki elbb, gáthai Rauser Benedek neje, és

ennek halálával kir. ügy-igazgató Perekedy Miklós neje volt 0«

Horváth család, (Dulepszkai). Néhány tagja több elkel

családdal sógorosodva már e munka folytában is emlitetett.

Horviklb család. (Máskép Dutkovicb). Horváth más*

kép Dutkovich Márton , és általa rokona Dutkovich máskép

Szabó nevezet 1 609-ben II. Mátyás királytól nyert czimeres levél-

ben nemesitetett meg ^).

Horváth család. (Fels-Bükki). Erdély családa. Régebben

Kolosvárról írták magukat.

Cwládlajuk következ ^) :

Eva
(Lcsei Pál)

Erzsébet
(Buda Sándor)

Gergely
cs. kir. kapit.

Horváth, ^^tárton

(Cseh Eva)

Gergely
(GáborjSy Röza)

Zsuzsa
(páTai Yajua Sándor)

Józ«ef
jesuita.

Ferencz Pél
szül. 1770. 1 1846. apát.

Fiso. director.

(Czobel Erzse)

Klára
(Kolosvári Mikls)

Ferencz
(ntlen)

Benedek
(Iszlail.)

Közülök József Kolos várm. köztörvényszék ülnöke 1815-ben

Ferencz (meghalt 1846. j un. 3.) ki az 1834-ben nyert itélmester-

ségbl a közügyek igazgatóságába lépett, volt hivatva Wesselényi be-

perlésére.

Horv&Éh fssalád (Gaji), A gaji Horváth családból is-

meretes gaji Horváth Gergely 1464-ben Mátyás király udv. tisztje,

és Buda vár vámagya j kinek Mátyás király meghagyá , hogy a po-

zsonyi polgárokat Dénes esztergami érsek vám-zsarlosai ellen védje *).

Horvátit család. (Gradeozi, Stansith f) A gradeczi
Stansith Horváth család is kétségtelenül Horvátországból veszi

eredetét, és ámbár Magyarországban c?ak a XVI. s/ázad közepén

*) Geneal. auth. Mss tom. I.

*) Az eredeti Armalis Körmöcz sz k bany^t^^-város levél tárííban van.

') Kvári: Erdély nev. csaUdai. 118. 1^

*) Gr. Teleki : Hunyadiak kora XI. köt di. i

10
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I. Ferdinánd király korában lép föl, eredetét bizonyos 1264-ben élt

G á 1-tói ') hozza le , kit51 leszármazása következ

:

I. tábla.

Gál 1264.

Marko
.

. -^ « > •• .... i

Boldizsár Miklós Denei Péter

L^s/Aá

Stausitli Mikiós

Bálint .4«tal

Stansitk András

Gáspár Marko Taraás Máté

Gergely Péter Baiág Berta Máié János Bora Agaía Margit Orsolya

György Vitus Máté

Mihály

t

Gerg-ely

Ilona

(Vojkovich
GergtíJy)

Márk
szigetvári kapitáay.

t 1561.

(1. Hahoty Krisztina,

2. bajnai Botli Erzso^

Gergely
Szepea várm. alispán.

(1. Amadé Fruzsina.

2. Semberv Fruzsina)

Márk Boldizsár Krisztina Anna Kata

t Szepea v. aliep. (csatari (Mariássy Pál) (csatári

162^. Hoffman György) (Hoffraan Istv.)

(Kiss Kata)
I ' I "

1
1

Márk Gergely Krisztina Fruzsina Kata Anna Boldizsár*)

1653. t (Görgey (Pécsy (Keczer (Pongrácz 1680.

Lajos) Ferencz) Péter) (Mariássy
Klára)

,—. , .1 , ,111
.

. /y. ..I . .

(Mariássy
Zsrtfia)

Miklós)

Ldsd folift, a 11. táblán. Boldizsár

t
Miklós Anna
f (Potturnyay)

Ennek testvérei még : Máriaf és Menyhért f

') "Wagner : l'abtilae Geneaí. Mss. — Geneal. autíieiaiicae Mss. tom. I.
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ír. tábla.

Márk hi ai I. táblán.

1653.
(Mariáflsy Zsófia)

Imre
Sze{>e« V. ali.<)p.

t 1712.

(dobai Székely
Zsuzsa)

Pál Zsófia IloMA

f (Kubinyi (Szrarosányi

Ádám; JAnos)

Kata
(Feigel

Zsigm.)

Éva
(Znieakal

Jób)

Farkas

t
Imre

(Pöítoniyay
Juiianaa)

Zsófia Márk
(Mariássy f

János)

Klára Zsuzsa Anna-Márta
(Szirmay >Sáiidor) (b. Révsy Mósses) (Mariássy Ferencz)

Boldizsár

(Modory
Zsuzsa^)

Gergely
V. György

(b. Hellenbach
Anna-Mária)

Anna- Mária Kata Zsófia

(Dessewlfy (Potturnyay (Sirmiensis
András) Mátyás) Sándor)

Márk Imre Boldizsár Janka Klára Anna Mária Bora*)
f Szepes V. (Berzeviczy (Szirmay (Mariássy (Mariássy (Berzeviczy

aiisj>án. Teréz) István) László)* László) Sándor)
flSOl.

*) Ennek nvére : Júlia (Szulyovazky Lászlóné}.

A családfa els táblázata, — melynek elejérl sajnos, hogy az

évek lemaradtak . — mutatja , hogy a család si neve S t a n s i t h voU,

melyet azonban csak a XÍV. században élhetett Miklós uál látunk

elször feljegyezve.

Mint emlitk , Magyarországba a család Stansith Márk
személyében lépett íel^ ki elbb Gyr várában lovassági százados, utóbb

1556-ban Batthyány ajánlatára a (Tyulára ment Kerecsényi helyébe

Szigetvár parancsnokává neveztetett ') , és még azon évben a török

ellen Szigetvárát vitézül védelmezte. Jeles katonai érdemeiért még as

]556-ki évben a Varkóczi-ak htlenségen azoknak Bihar és Szepea

megyei javaikat I. Ferdinánd királytól adományba kapta ^). Egyszer-

smind Baranya vármegye fispánjává neveztetett ki^ valamint némelyek

Istvánffy 1685-ki kiad. p. 234.

*) Wagner : Analeeta Com. Scepus. I. pag. 177.

10"
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szerint 1559-ben báróságra is emeltetett ^}. A Szepes megyében ayert

helységek közt volt Kereszt, Nére vagy Sztráska. Marinak
két neje volt. Az eM Hahoty (mások szerint Haholdi) KrisTstina.
kitl egy fia Gergely maradt. Másodszor nül vévé bajnai Botb

Erzsét, Bakicli Pál özvegyét , ki halála után Istvánöy Miklóshoz ment

férjhez, és oda Márktól sok kincset vitt. Meghalt Márk 156í-bcn ^j.

Helyébe Szigethvárra kapitányul Zrínyi Miklós neveztetett, ki Márk-

nak kardját és pánczélját annak íla gyámjaitól száz aranyon kére ma-

gának ^). Fiának Gergely nek gyámjaiul a király Draskovith György

pécsi püspököt , Semsey Ferenczet és Therjék Tamást rendelé *}.

Gergely (Márknak fia) Wittebergában tanult *). Hazajvén,

Sztráska helységben tanodát alapitott , hová külföldrl hozott tanáro-

kat. 1590 — 1592-ben Szepes megye alispánja volt*). Megh. 1597-ben.

Két neje volt
^
az els Amadé Fruzsina , a második dersenyei Sembery

Boldizsárnak leánya Sembery Fruzsina. Ezektl két fia és három leánya

született, mint a táblán láthatjuk. Fiai közül

Boldizsár 1622- és 1623'ban Szepes vármegye alispánja volt '').

Neje Kiss Lukácsnak leánya Kiss Katalin volt. Ettl négy fiu és

hat leány-gyermeke született, A leányok Márián kívül, ki korán el-

halt, mind férjhez mentek. A fiuk közül Gergely ifjú, Menyhért
gyermekkorában halt el. — Boldizsár nül Mariássy Ferencz

leányát Mariássy Klárát birta , kitl született fi-gyermekei magtalanul

haltak el. Maga Boldizsár a kuruczok elleni hadban esett el. Boldizsár-

nak negyedik testvére

Márk , ki magát Neere és Svabotz Örökös urának irá, 1653'ki

^) Geneal authent. Mss. tora. I. — Lehoczky Stemmat I. p. 168. et II.

p, 175. Lelicczky azt mondja , hogy a bárósági diploma nem publicáltatott —
Azonban — ugy látszik — a nemességet is csak Stansith Horváth Márk
nyeré 1548-ban. L. Oollectan. Herald, p. 106. és Adami Scuta gentil. tom. IV.

hol Stansitli Horváth Márknak 1548-ki armalisában ily ozimer adatik : kék mez-
ben grif, mely elsó joU> lábában kivont kardot, a balban egy lev^ott törökfejet

vörösbe Öítözött felvállal , tart. A paizs fölötti sisak koronáján szintén grif áll,

kardot és koronát tártra. Foszladék jobbról arany- kék , balról ezüst- vövös. Mint

látjuk, ez egészen különböz czinier attól , melyet a család utóbb viselt, s melyet

valószínleg a szigeti védelem után nyerhetett.

2) Istvánffy, Histor. 1685-ki kiad. p. 267.

*) Wagner , Analecta Scepus. I, 183.

*) Ugyanott 182.

*) Bartholomaeides , Memória etc. p.

•) Wagner , Analecta Scepus. Uí. p. 243.

') Ugyanott p. 245.
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febr 9-én kelt egybe Mariássy János leányával Zsófiával ^), kitl tizen-

két gyermeke született. A leányok közül öt hajadon korában balt el ; a

hatodik Zsófia nagy-olaszi Kubinyi Adámné , a hetedik Ilona
Szmrecsány Jánosné, a nyolczadik Kata
Feigel Zsigmondné, a kilenczedik Éva
Zmeskal Jóbné lön. A fiúk közül Pál
gyermekkorában halt el. B o 1 d i z s á r és

Imre két külön ágat alapítanak.

Imre 171 l-ben Szepes vármegyé-

nek alispánja volt, az 1712-ki országgy-

lésre követül menvén , ott halt meg Po-

zsonyban 1712-ki sept 7-en, kora 59.

évében. Nejétl dobai Székely idsb An-

drás leányától Székely Zsuzsannától , ki-

vel 33 évig élt házasságban , tizenkét fia

és három leánya maradt. A fiuk közül

kilencz gyermekkorban, a tizedik Far-

kas iQu korában , és két leánya szintén kisded korban haltak el. Egv
ielraaradt leánya Mariássy János neje Ion. Márk nev fia mao-nélkül

halt meg. Imre nejétl Potturnyay Juliannától (elbb Kubiny Já-

nosnétól) csak három leányt nemze , úgymint ; Zsuzsannát báró

R. é v a y Mózsesnét , Klárát Szirmay Sándornét, és A n n a-M áriát
Mariássy Ferencznét; igy fiágon ez ág kihalván, nagyobb részt utánna

a Szirmay család örökölt.

Boldizsár (Márknak, Mariássy Zsófiától fia) a másik ágat ala-

pitá, de mely szintén rövid ideig élt Boldizsárnak Modory Zsuzsanná-

tól gyermekei : A n n a-M ária Dessewfíy Andrásné , Kata Pottur-

nyay Mátyáané , Zsófia Sirmiensis Sándorné ; és Gergely (néhol

György) ki báró Hellenbach Anna-Máriát vette nül, ettl szüle-

tett nyolcz gyermeke ; «) M á r k , ki magnóikul halt meg. b} Imre,
ki ntlenül élt, és 1790—92-ben Szepes megye alispánja , utóbb cs. k.

udvari tanácsos volt. Meghalt 1801-ben '^). c) Boldizsár, kinek

neje Berzeviczy Terézia volt d) Johanna Szirmay Istvánné. é) és /)

Klára és Anna Mariássy Lászlóné ^) Borbála Berzeviczi Sán*

dorné. A) J u 1 i a n n a Szulovszky Lászlóné

*) A 1and a József lcsei városi tanáoiziok ez alkalomra latin verseket irt

•) Redeu und Grebethe bey der Einsargung, eta und LeichenfeTerlielikeii

d«8 hodiw. Emerich Horváthi Stansitt vou Gradeoz, eta Loutscüau , 1801.
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Erekbí^n kihalt a család.

Czimere — mint följebb a raetszvény ábrázolja — a paizs arany

rne;^(ijébeii egy várrorony , melyet jobbról koronás grif. balról hátulsó

lábán álló Jcororjás orpszlán tart els lábaikkai. A paizs fölött korona

álP).

Vallásra nézve ágost. evang. voltak.

Ilor'válh család. (Kis^ Halapsíeh). A Halapsich család

Horvátországban virágzott KözUlök Halapsich J ános Í490-ben

horvátországi bán , kit k i s H o r v á t-nak nevezének ; egyike azok-

nak , kik Mátyás királytól Miksa császárhoz hajlanak, és 1494-ben

n. Ulászló király alatt is a pártosok közé tartozott ^).

ilorvátli c«alad. (Máskép Hara-zrhi) Hont vármegyében

fordul elé a XVH. század elején, midn í 612-ben llaraszthi más-

kép Plorváth István Nagy Egyed ellenében Harasztiban fekv

négy házhely iránt kedvez itél nyert ^). E Haraszthy család e sze-

rint horvát öredétÜ volt, és késbb a Horváth név elmaradt neve

melll.

Horvátll család. (Hrastyáni). A hrastyáni Horváth család-

ból ólt 1 523-ban Miklós; 1 602-ben Péter, kinek neje K o n c s e k

Anna volt; — 1643^ban Zsófia Maszlik Dávidné, ki Drugeth Já-

nos országbiró elÖtt bevallást tett; 16ö6-ban kelt e család javairól egy

bizonyitvány *}.

Harválli család (Máskép J e 1 s i t h , Szemerkovicsi t).

Már a XVÍ. század végén Nógrád megyében találjuk, hová Jelsitlj

Miklós szakadt, és 160 l-ben Divóny vára várnagya volt ^j. 1602-ben

nejével Dubraviczky Annával , ettl született Mihály, G y ö rg y
és János fiaival , és Gr á s p á r testvérével Hcnt megyei N.-Túr hely-

ségben beiktattatott, ellentmondván Thury F e r e n c z és István^).

Jelsith Gryörgy 1618- és 1622-ben Nógrád megye szolgabirája

volt '). .

Rövid családfájuk igy áll :

*) A» 1712-b5n meghalt Imre fölött mondott halotti besiéd, s egyebek.

*J latvÁiüTy História l685-ki kiaul. p. 12. 25.

*) Sz. Beuedeki Conv. Protoc. O. p 346.

*) Ipolyi Aruold gyjteményébl.

^) Protocol. C. Neograd. anni 1601. pag. 75?.

^) Sie. Benedek i Conveni Capsa J. Faso. 2. Nro 25^

') 1618^kí 49 1622.ki 36. tiirr. ós.
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Jel«itK de Szeiuefkovich íí.

Miklós Gáspár
<Jivényi várnagy I6OI.

1601.

(Dubraviczky Aiinaj

1

Mihály György János
nógrádi szolgabírfV • 1637.

1622. (Bálváttdy MáriaJ
(Pubravíczky FruzáiiKa}

Jánosnak neje Bálvándy Marin 1637-ben Hont nicgyei A.-Sípek

helységben fekv zálog birtokrész kiboösaiása ítáatí iiiejE^inteti Bory

Juditot, Bzcnt'lvánjl Ráfaelnéc ^>.

Már í 65 l-ben Zólyom megyei Dubraviicza , HoijÍ megyei Dacso-

km, Sirak és Ipolykéri bírtokrészbe Jí^lsifehK. György magszftkadíán

Jánosy György iktiittatik be *} Hasóníóan a Jelsitb család megszakad-

tán nyerik mások a nágythúri birtolrrészt is ^)

A család 6ú neve s2eme rkovics i Jelsitii voíí, (líé'hs

rosziil Jeli eBÍc h-íiek is irátOtt)^ — a Horváth nevr4etei már csak

Mikiósnök fiai nyerek . kikben a család kifo^^yott,

IlorvatSi család. (K^mimáczi). A kíimicsác^i liorváth cn&-

Iád a XVL század elején türit fél nálunk. Kauiiosáezi Horválb. Márk

budai várnagy íoOÖ-ben jölcn volt íí rákosl críízaggyölésen '),

Horvátll iísálad* (Rapronczaí).' Erdélyben Ahó-Fojér vár-

megyében birtokos, hói Ja nos adoifó hhzos 1815*ben. ózjei
szolgabíró 1836-baií. Fia József és leánya Katalin Jetiéi Elekné.

Zsuzsanna meghalt Í8ö7-ben, Károly megyéi iriiox voU 1Bí^6

körül ^)

liofvátíl c^al&d. (Köpösdi), A XV század végén éi köpösdi

Horváth Tamás, kinek fia Bálás r e e g 1 C h ^ m a István ellen

1496-ban Baabi László tanúvallatást tétetett ^)

llorvátii család. (Kocsi). Koc&i máskép Horváth Mihály
és István 1741 -ki cet. 21-én Mána Terézia királyasszonytói nyerte

czimeres nemes levelét '}

'; Sz. Benedeki Conveut. Fasc. 17. Nro 58.

*) Ugyanott. Fasc. 4. Nro 34.

*) Ugyanott. Capsa H. Faec. 8, .Nro 2K
*) Jáözay ; A magyar nemzet nay/jai á ínoKáceí vész utáD. 156,

*) Török Antal közl.

•) Sz. Benedeki Coav. Fasc. 54. Nro 40.

') Cólkct. Her&ld. Nro 184.
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Czimere : a paizs vizirányosan arany és kék mezre oszlik, a paizs

alján úszó hattyú látszik, nyakán veresl nyillal átütve. A paizs fölötti

sisak koronáján pánczélos kar könyököl , kivont kardot tartva. Foszla-

dék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös 0-

A család Veszprém vármegyében tartja lakhelyét, hol tagjai

megyei hivatalokat viseltek. Kocsi Horváth Sámuel 1837— 1843-

ban azon megye els alispánja volt.

A család egyik igen derék tagja Kocsi Horváth Zsigmond
Pesten 1858-ki nov. 15-én halt meg.

Horvá.tl| fMiaiád* (Lomniczai Kissevich). Elbbi horvátor-

szági vezetékneve Kissevich; Szepes megyébe származva , L o m-

n i c z o t szerzek , és arról az elnév, Már a XVI. század közepén Sze-

pes megyében leljük lomniczai Horváth Mihálynak fíát János
szepesi prépostot , ki Szepes várát I. Ferdinánd részére más kapitány-

nak adá át 1534-ben ^). E János Palocsáról is irta magát.

Lomniczai Kissevich László 1602 — 1616-ban Szepes megyei

alispán 3). Még 1621-ben nemes Papi Istvánnak Abauj megyei Pamlén

helységben egy telket zálogitá el *). Már 1627 ben csak özvegye M o-

ri c z K a t & él , ki gyermekeinek K

r

istófnak és Annának ter-

hüket is magára vállalván , emiitett Pamlénban egy telket vall be &

szepesi káptalan eltt melléthei Barna Györgynek ^).

1677-ben lomniczai Kissevich Horváth György a pozsonyi

kamaránál tanácsos, 30 évnél többet töltött kamarai hivatalban. 1656-

ban követségben járt az erdélyi fejedelemhez. Fleg vallásossága által

tüuteté ki magát, és a protest. egyházba átment városiak visszatéritésén

fáradozott. 1686-ban báróságot nyert ^).

A család másik ágából szintén György, kinek családja követ-

kezleg áll:

Horváth György
(Czingely Borbála)

Anna-Mária Klára
(Borvulszky János) (Tke Tamáané)

1760.

Collect. Herald. Nro 184.

«) Wagner : Analecta Scepus. 11. 162. 179.

*) Lekoozky : Stemmat. L p. 207.

*) Eredeti oklevél nálam.

*) Eredeti oklevél nálam.

•) Adami : Mss. Mu«. lat, 4. Nro 182. és Leboezky r Steromai. l. 16a
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A család czimere: & paizs kék udvarában arany koronán álló

grif, els lábaival koronát tartva. Ugyan ez alak látható a paizs fölötti

sisak koronáján is. A paizst foszladék veszi körül.

Horv&lh csal4d. (Mankó-bükki). Danántúli család , Sopron

s egyéb megyékben. Tudomásom szerint emlithetök közülök

:

Mankóbükki H o r V á t h Peren ez 1652-ben Vas, Zala és So-

mogy vármegye hites jegyzje *)•

Mankóbükki Horváth György 1654-ben Sopron vármegye

parochialis alispánja *}.

Mankóbükki Horváth Zsigmond nejével Fitter Katalinnal

1689-ben Veszprém és Gyr m^yei Bánkfalva, Börcsháza, Fels-

Neskenye , Pervád , Asszonyfalva , Borba , Néma helység és pusztabell

rés^birtokait Szapáry Péternek zálogitja el ^).

Mankóbükki Horváth Erzsébet, Sándor Ferencz neje 1690.

táján *).

Hopviktll C^salÁd. (Mikeszászi). A mikeszászi Horváth
család Erdély kihalt családainak egyike ^).

Horváth család. (Mladosovith). A XVII. század elején lel-

jük hazánkban, midn Mladosovith Péter 1606 ban Bocskainak egyik

béke biztosa volt ^). Késbb Mladosovith Horváth I s t v á n , és öcscsei

ifj. Mladosovith Horváth György és Miklós Nógrád megyében

Berzencze helységet birták l&l7-ben ') , kiknek magvaszakadtán Ber-

zentíze helységet Dúló Gábor Nógrád megyei alispán kapta nádori

adományban , mivel azonban beiktatáskor ezer száz tizenegy tallér zá-

logos összeg erejéig Battik Gergely ellentmondott , erre nézve Dúló

Gábor 1658-ban megegyezett Battik Gergelylyel ^).

Zemplén megye is kihalt családai közé sorozza ').

Horvátit család, (Muraniczi, báró). Zemplén vármegye csa-

láda j birja azon megyében e század elején Pethfalvát ^"). Közülök

muranicsi báró Horváth Imre 1770-ben Tiszántúli ker. táblai ülnek.

*) Nádori osztoztató parancs Szalay Benedek részére 1652-ben.
') Eredeti okmányon így aláírva.

») Ráth Károlv által közlött oklevél,
^) Geneal. authenl Mss. tom. II.

*

*) Kvári : Erdély nev. családai. 270.
•) Kazy História R. Hun^. tom. I. p. 61. — Szirmay C. Zemplin not. hist.

X31. 140.
') Nógrád megyei levéltár.

•) Eredeti oklevél.

•) Szirmay C. Zemplin nof. lop. 82.
^^ Ugyanotf. 106. 348.
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MorváíJi es«^iád. (Nagyváradi). Székely földeii T^Jek a

fészke. Köziilök Károly, kinek atyja háromszéks alkirálybiro volt,

ujabb politikai meiényliítek midit 1854. niart lO-ón kivégeztetett^).

A család ogyik ágazatából Horváth F er é n c z Aísó-Fejér megye

számvevje Voifc. Fia Mik lós elbb C3. kir. íohadoagy, utóbb a fórra

-

dalmiak részén a piski csatában 1849-ben esettel Másik fia János
fkormányszéki fogalmazó , meghalt 2854-ben, Nejéti Pyerker Zsu-

zsán aától gyerniekei : M i k 1 ó s és L á s z 1 o *). Ez utóbbi ágazat táblá-

zata ez

Fer^enoz

Alsó'Feiér v. számvev.
,._A..

Míkl(5» Jáfíos

eleseti 1849. fkor m. fo^alioazó,

f 184.
(Pyeriier Zsuzsa)

Miklós László

Üorváih üísalád* (Nesitb). íícnt és Nógrád vármegyében

tartá lakását.

1638-ban Nesitli Horváth László és neje Szentkereszty Anna

bevallásának Hont iDcgyei Kis-Tur heiységbeli részbirtokra ellene

mondott a Szegesdy család *).

1660. táján élt Nesith Horváth Mihály, kinek családját e táblá-

dat mutatja:

Mihály

Mátyás Katalin Erzacbet
^

t (Holecz tíoldizaár) (Sovéuyházy Lrinca;}

Egy másik családfája következ ;

J67.se E

a XV il. ftzázadbao.

(klí. Bariban)

Gáspár Katalin Borbála
CN&gy JánOf.né) (Székely Atbcítné)

1650. táján.

Gergely Erzse Kata Péter

(Vargha N, neje) (Nagy (lyörgy) i ZT"^:: >

" ^" Erzsébet
(Baiia Andiás
Kis-Kérbea)

*) Kvári ; Erdély {\ev. családai. 259.

*) Török Antal kózléae szerint.

3) Sz. Beaedeki Convent. Protoc. BB. pag. 389.



Horvilib. iSS

Horváüi család. (Nógrádi). Nógrád megyében él. Család-

fája következ

:

János
(Ajtich Horváth Anna)
,

/\.
,

László

,

Diene8
ügyvéd 1840.

lak. Tetn.

Valér Ádám N. N. N.

(Poiigrácz i.) (Vajdáné) (Antonyné) (Vagyonfiné)

Horváth cü^alád. (Palocsaí, báró). Szepes megyei család,

mely — ugy látszik — a lomniczai Kissevich családból eredett , mert

lomriic/ai Kissevich Horváth János (Mihálynak atyja) is irta magát

Palocsáról, és midn 1589-ben a Laszko családtól palocsai Hor-

váth György Szepes megyei Dunajecz várat megvevé , ugy látszik

lomniczai Horváth Jánoá utáni jogán válfá magához 0-

Neve?.ctt palocsai Horváth György í 593-ban szerzé Szepes

megyei Lan dek helységet is *). És Ö a családnak els ismert törzse,

— kirl nyomott emlékeink szólnak. — Györgynek nejétl Sulyok

Krisztinától leánya Anna volt, kit Báthori Gábor birt nül •^).

Nem levén a családról adataink, csak a következ töredék leszár-

mazást közölhetjük

:

látván
1680. táján.

(Károlyi Judit)

István

{gr. Csáky Bora)

Zsigmond
if^T' Pethö Róza)

Klára 1775.

(b. Döósewy Sámuel)

A család egyik ága 1700-ban nyert báróságot *),

Palocsai báró Ferdinándnak szomolányi Nagy Alojziától fia

Tivadar meghalt 1 83-ben kora 26. évében.

Horválli család. (Palóczi). Ung vármegyének egyik tehe-

tösb C8alád4 , birtokos jelenleg is az elnevet adó Ung megyei Palócz

helységben.

') "Wagner : Analecta Scepus. 1. 186.
•) ü^anolt 439.

•) Szirmay C. Zemplin not. top, 71.

•) Schönfeid Adels-Schemat. 11. 191

.

*) Lehocaky Stcmifiat. l. 168.
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Palóczi Horvátli Gr y ö r g y 1635-ben uiigi országgylési kövef. 'j,

1637-ben Szathmár megyei Kis-Kólos helységben részbirtokot nyer

királyi adományban ^}.

Palóczi Horváth János 1649-ben Rákóczy György erdélyi fe-

jedelem titkára').

Zemplén megyében 1777-ben palóczi Horváth László jegyz *).

Palóczi H. Pál 1790-ben Ung megye követe és alispánja ^}.

Palóczi H. Gryörgy ugyanott másod alispán 1810- 1815-ben.

Palóczi H. S i ra o n Ung megyei els alispán Í838—1844'ben,

egyszersmind kir. tanácsos, és 1843-ban országgylési követ. El jelen-

leg is.

Palóczi Horváth Gábor Ung vármegye fszolgabirája 1838—
1847.ben.

Horvátit esalád. (Széplaki , Petrichevich ^ nemes és báró).

Erdély egyik nevesebb családa. Horvátországból származtak , honnan

állitólag az akkori zavarok elöl 1 543-ban radochi Petrichevich
névvel Miklós lépett elször Erdélybe , s ott vévé fel a Horváth ne-

vet ; egy másik ág pedig Horvátországban maradt , hol Petriche-
vich név alatt most is él.

Az Erdélybe költözött Miklóstól kezdve következlegj le a

család

:

I. t á b 1 a.

I. Miklós
1543—1584,

(Széplaki Both Anna)

Kozma
1578-1690.

Fogarasi várnagy.
CPetki Bora)

Klára I. János
(1. Vitéz Miklós. 1616.

2. Macakáöi Miliáiy) (Szigeti Anna)

Kata
(Orbai László)

I. György 1608.

(BéldiErzse)
lí. György

(Bethlen Krisztina)

>

Bora
(Toroczkai

István)

Anna
(Barcsai

4.kos)

Zsigmond Kata
(Alsó János)

Krisztina
(alp. Balogh Zsigm.)

II. Miklós
1630-1647.

(ikl Toldalaghi Boi b.)

l

-.~>^~.
,

Lásd folyL 11. táblán.

*) Lekoczky Stemmai. I, 215.

^) Szirmay Szathmár várm. II. 189.

•) Mamssy András 1649- ki június 9én kelt armallsán neve aláírva. Lásd

Kemény János önéletírása. Kiadta Szalay L 204. l.

•) Szirmay C. Zemplin not. top. 170. not. hist. 330.
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II. tábla.

IL Miklós hi az L táhlá».

1630-1647.
(ikl. Toldalaghi Borbála)

I. Ferencz
1^70.

il. Kozma
(Folty Bora)

Borbflla

(Berxeaczex Ishr.)

íll. MÍklí$8

(Sárosi Zsn£sa)

I
——-——-— •

—

I

II. Fereiicz

1691.

(koosárdi

Balog Kata)

FQlyt Hí. iákién. IV. Miklós Aima
1681. (Manrer

Gábor)

III. Ferencz
(Pálfi Ilona)

IV. Ferencz

tl804.
(Zfiúki Teréz)

Bora
(Dániel György)

Ili. Kozma
1764

(Beak Mária)

iV. Kozma
tábornok.

1778. báró.

Mózses János
1 1777. (Toroczkai Ágnes)

(gr. Kúa Klára)

Károly Teréz
(Barcsai Kóza) (Simén Elek )

RákKel
(Toidalagliy István)

V. Ferencz

tl835.
(gr. Vass Antónia)
r

Karolina
(b. Gyrfi Samu)

Ida Károly Káisián K.

A család törzse Ml kiess utódai rendszerint jó házasságok által

hamar kedvez állapotra hozák a családot. Miklósnak a I. K o zm a

Szapolyai János-Zsigmond alatt Bécsvár gondviselje, a Báthoriak

alatt (1578— 1590.) a fogarasi vár kapitánya, és fejedelmi tanácsos

volt. — Fia L Grjörg j 1608-ban tett végrendeletében bejövetelük-

rl emlékezvén , megemliti , hogy mindenét apja szerz ügyességének

köszönheti '). Béidi Erzsébettl csak két leánya maradván , ez ág "
ágon kihalt.

1584-ki július lö'én osztoztak Széplakon a Simén családdal,

hova mindketten házasodtak. Horváthéknak ekkor ott kilenoz telek

jotott. S innen , a Kis-Kükiill mellett fekv Szépiákról vették eine-

Töket , mely jószágnak a II. táblázaton álló I. Ferencz ága most is

birtokában van.

») Kolos-monostori Couvent XVIII. 85, Kvári szerint

.
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IIL tábla.

II. Kozma hi a 11. láhlán.

(FoUy 8oi-a)

Klára
(Sándor Gergeiyj

Bo!fiiz5?ár

(1. Jósika Mária.
2. Zsúki Klára")

Boldizsár

(Dániel Judit)

V. Miklós
(Váró Er/se)

Judit
(Toroczkai Mihály)

I. Dániel
1802.

(Toldy Mária)
VI. Miklós
táblai üln.

1 1814.

Peréi
(Dániei Elek)

Zsóda
(Horváth Ferencz)

II Dániel
1821. ,

(gr. Lázár Éra)

Farkaa
(Daczü Bora)

^~~"
Albert

(b. Szentkereszti

Zsuzsa)

Zsigmond
{Báüffy Mfiria)

Mihály
(b. Indzédi Mária)

Miklós Ödön
több gyermek.

János-Miklós
szül. 1801. jun. 21.

cs. kir. kara. tábornok.

1846. báró.

(b. Jósika Jozefa)

Hí. Dániel
(igr. Toldy Kata)

Lázár
azul. 1807.

1 1851.

irö.

Emília
(gr. Riíidsmaulné)

Lajos-József
szül. 1634.

cs. kir. fhadnagy.

Jozefa- JEtóza

szül. 1836.

r Miklósnak fia I, János Bethlen korában Küküll6 megyei

hivatalnok, 16J6-ki april 20-án nyeri az úgynevezett Folthi része-

ket. Iöl6-ki april 22-én széplaki részére is uj adományt vesz. Szigeti

Annától született gyermekei közül ÍI. Miklós ágán látjuk a családot

egész a jelenkorig leterjedni. Több gyermekei közül L Ferencz és

II. Kozma két ágra terjeszté a családot; amannak ágát a II. táblázat,

II. Ko z m a utódait a III. táblázat mutatja.

Az il. táblázaton állók közül II Ferencz az Unitaria val-

lásról egy apologicus munkát adott ki 1700-ban (Kolosvárott, 4-rét).

Ugyanez ágon líl. Kozmának fia IV. Kozma tábornok

1778-ban báróságot nyert, de benne ez ága kihalt.

Ez ág jeleníeg is unitárius vallású.

A IIL táblázaton II. Dánielé század elején a kolosvári színház

egyik moecenása. Aszinháznak 1821-ben történt megnyitásánál Ö kezdé

magyar versezetével az ünnepélyt. Gr. Lázár Évától gyermekei

:
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a) J á n o S-M i k l ó s szül. 180l-ki jun. 21--én. Cs. kir. kamarás^

altábornagy, és osztály-parancsnok, 1846-bau báróságra emelte

tett. 1857-ben pedig nagyanyjáról rokona gróí Toldy Sámuel —
kiben a Toldy g:róf család fi-ága kihalt — Petrichevicfa Horváth János

altábornagyot fiául és Örököséül fogadván , fejedelmi legfelsbb enge-

dély mellett a gróf Toldy nevezet és czimer emiitett Jánosra és utó-

daira ruháztatott ^), mely által a gróf Horváth Toldy nev család

veszi közdetéc. Neje báró Jósika -Jozefine csillagkeresztes hölgy

(szül. 1810.
-f-

1836. ai2g. 21.) , kitl gyermekei : 1) L a j o s-J ó z s e f

szül. l8S4'kí aiig. 3Í-én, cs. kir. huszár-fhadnagy. — 2) Jozefa-
Rozália szül. 1 836- ki aug. 1 9-én.

b) Hí. Dániel 1848 ban a pesti nemzetgylésen követ volt.

Neve az irodalom terén is elfordult. Neje gr. Toldy Katalin.

c) Lázár szül. 1807-ben. Irodalmi térre lépvén, e pályát 183C-

baii „Az E 1 b u j d o s o 1 1'* czimü regényével kezdé meg. 1843-ban

„Honder*' czímü szépirodalmi és divatlapot indított meg, mely

által a magyar irodalomnak , fleg a fels kik^ökbe juthatására nézve

szerze érdemeket. 1845-ben m. akadémiai tagul választatott. Irt több

munkát. 1848-ban keleten tett szép utazást. Meghalt 185 l-ben sziv-

erének pattanása következtében *}.

d) Emilia szül 1813-ki october 31-én. Férjhez ment 1836-ki

dec. 6-án gróf Rindsraaul Adalberthez. Testvére Lázár egy ievél-

cyclust folytatott hozzá a .,Honder"-ben. Erdély szellemdús hölgyei-

nek egyike.

A család czimere : a paizs kék mezejében egy tengerben úszó

delfin, hátra felkondorított farkkal. Fölötte jobbról arany csillag , bal^

ról félhold ragyog.

Horváth család. (Petrinyei). Közülök petrinyei Horváth

Tamás 1600-ban nöüi birta Ladony máskép Nagy Csemetéi
Annát, thömördi Thulok György özvegyét ^),

Horváth család* (Sárospataki), Zemplén vármegye kihalt

családainak egyike *).

Horváth család. (Máskép S i m o n c h i c h , báró f). Siraon-

chich Horváth János 1662— 1 68 l^ben a halárvi:<sgáló országos vá-

^y^Lásd Pesti Napló 1857-kí 2a szám.

'} L. Életníjzát Fereuezy J. és Danidik: Magyar írók I. '202—204.

*j Gejieal. authent. Mss. tom. II.

') Szinoay C. Zempiin not. top. 82.
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Usztmány tagja ^), Fia János az 1715-ki országgylésen vesz részt.

i708—1723-ig kir. személynök-mester. 1700-ban báró lett*). Leánya

Rozália Amadé Antal neje lön.

Horváth család. (Gyulai, Susalith). Mint elÖneviik mutatja,

Békés megyében laktak ; ott fordul el 1583-ban gyulai Susalith

Horváth Istvánnak fia Ferencz, ki a fólebbi és az 1 586ki

évben , továbbá 1 593-ban is Békés megyei Veresegyházi birtok-

részét Kis-Zegedy Istvánnak és nejének Karácsony Erzsének zálogitá

el*). Nevezett István 1560-ban Békés megye alispánja volt*).

Ugyancsak Ferenczczel egy idtájban élt susalith Horváth

Mihály, ki nejével Sulyok Petronellával következ családfát al-

kotott *) ;

Mihály
(Sulyok Petronella)

(

Péter

Ilona 1630. Zsófia

(Fráter Istvánná) (Peth Mhály)

Ez utóbbi ág griébeni elnevet is használt ; és az 6si Síi s a-

lith név az oklevelekben Suselíth (st Suchich) elferditett alakban

is fordul néha el.

Mihálynak nvére, vagy leánya volt Susalith Horváth Katalin,
kisfaludi Lipthay Miklóa itélmester özvegye 1540— 1564-ben ®),

E család is kihalt.

Horvátb család* (Grizányi és Szent-Andrási). Zemplén vár-

megye elkel nemes családa '^). E század elején szent-Andrási Hor-

váth Imrének neje Melczer Borbála után birtokosok Zemplén me-

gyei Kis-üjlakon *), és Szólnocska helységben.

Ugyan e családból való volt Horváth Tamás, kinek neje kis-

t«renyei Thernyey Júlia e század elején Pesten halt meg.

ie62-ki 37. leai-ki 23. törv. ez.

.*) Lehoczky Stemmat. 1. 168. 174.

*) Mogyoróssy János-Gyula : Hajdan és most. 190.

*) Ugyanott. 194. 1.

^) Deductionea Mss. Mu«. fol. lat. 213. sz. a.

*^ Íj. Nagy Ivántól ,,& kisfaludi Lipthay család nemzékrende

és oklevelei." Pest, 1858. XV. lap.

**) Szinnav C Zemplin aot. top. 107.

*) Ugyanott 284. 326.
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Horv4th csal&d. (Szemerei). Zemplén megyei elkelbb ne-

nies család ^).

Horváth család. (Szent-

(ryörgyi). ösí fészke , és jelenleg is

birtoka Szent-György helység ,

Vas vármegyében a Répcze mellett.

Tagjai legt<5bbnyire Vas vár-

megyénél viseltek hivatalt. Ismert

törzse Horváth István Vas megye

táblabírája volt, 163 l-ben szerze

Szent-Györgyön curiát) neje Ká-
rolyi Margit, Károlyi István-

nak Gudnay Margittól született

leánya volt ; a családfa tle követ-

kezleg sarjadzott le *'*)

:

Horvátli N.

István
1631.

(Károljri Margit)

Ferencz
1631.

János 1681.

Vas T. alispán.

(Szelestey Anna)

I. Zsigmond
Vas r. alisp.

Rákóczy
iigyigazg.

1 1715
(Pblányi Eva)

Mária Kristóf Kata Magdolna 1. József Judit
(Tallián f (1. Enyedy (Kéry Imre) Vas v. (Tevely

Pál) Pál. alispán György)
2. Esterházy (Szegedy

László) Bora)

lí. János
kir. tanácsos.

f 1769.

(l. Benesik Mária.
2. Paurin Kata)

Ferencz
Vas V. alisp.

1775.

(Daróc7.y -

Francziska)

I. Antsd
alezredes

elesett 1746.

1. .László

(1. Bezerédj
Mária;

2. Bakács
Orsolya)

JuUa
apáeza.

Erzse
(FestetioU

József
tábornok)

Lásd folyt, a k&v. lapon.

t^tm^mm-

l-m József
(Zeke 1.)

Teréz
(Tallián

JánOf)

János
(1. Julianna.

% Nedeczky
Teréz)

Elek
hadnagy.

U. Antal

t
Ferencz Erzse
katona. (Gál

Antal)
1776.

1-tÖl Ferencz

*) Szirmay C. Zemplin. uot. top, 107.

*) Geneal. auth. Mss. tom. 11. — Bossánvi fölp. Esterházy elleni per
t6fi. lap. stb.

11



ut HHinrálik.

F«rctiC2 hi a% tlShH lapon.

Vas V fcJispáii

1775.

(Daróczy Francziska")

lí Zsigmond
dékes V. föjspáii.

t 1809.

(i Fcjérvé.ry N.
2. Sonasííi Anna)

Ignácz Ferencz

lU Zsigiuoftd

HugofMttsy jett.

(gr. Schmidegg
Mária>

in. ÁnUi
e2,í"«de.s

(Sxeged^y
Constanecia)

János
cs kjr kam.
ker. íábl. üln.

1 1841.

(Latinovics
Anna)

11 József Kristóf Mária
1809. t (gr. Almasf

kapitány. Illés.)

Edmond
cs kir kam.

1859.

Anna
(b. Paccasui)

ÍV. Antai
(b. Orczy Fauliáa

1834-tl)

József László
(gr. Khevenhüller (ns)
Mária 1837^tól)

Á táblázaton láthatók közül I. Z &i g m o n d , elÖbb Vas vár-

megye alispánja, utóbb Rákóczy alatt c a ü s a r u m D i r e c t o r. Meg-

halt 1713-bar. Testvére

I. József elbb Vas megye pén^tárnoka, utóbb alispánja. En-

nek mezszegedi Sxegedy Borbálától született £ai közül I. Antal
mind alezredes 1746-ban Piacenzácál esett ef a francsjiák ellen,

IL János királyi tanácsos 1769>beu magtalanul halt el.

I. L á s z 1 ó két nejétl számos gyermeket hagyott.

Ferencz 1775-ben Vas vármegye alispánja voltj Nejétl Da-

róczy Francziskától fiai közül

II. Zsigmond íett a család gazdag vftgyoni helyzetének meg-

a^pitója. Kz fiatal korában a m« iestrségnél szolgált , utóbb a Dunán-

túli kerületi táblánál bixtoa; 1790-, 1792- 1796-ban Sopron megye or-

szággylési követe vQit ; és ezután Békés megye fispáni helyettese,

végre aeon megye valóságos fispánja , cs. kir. kamarás , és val. bels

titkos tanácsos lett. Tömérdek vágyont szerzett , s birt Vas , Sopron,

Za^a, VeszjM?€m, Somogy, Tolna, Fest^ Békés atb. megyékben. Meghalt

1809 ben ^), Eltemettetett Sz.-György meáiövárosban a családi sírbolt-

ban. Els neje Fejérváry leány , a második sárdi Somsich Anna volt,

kiktl gyermekei következk

:

*) L. Nagy Józaeí ssombathelyi nagy-prépost által fölötte mondott

Ijalotti beszéd. 1809. febr. 21-éii.
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a) III. Zsigmond 1807-beii Soöiogj vármegye követe , majd

aranysarkantyús vitéz. 1810-ben Hug«jina-ra adományt, grófi
rangot, és nevéodk H ugon n ay-ra változtatását nyeré , és igy alapi-

tója lön a gr. H u g o n fi a y családnak. (Lásd ezt). Meghalt 1824^ben.

b) Antal lovas ezredes, Mária Tetczia^rend vitéze, cs. kir. ka-

marás , a francziá. háborúban több sebet kapott 1803-ban nyerte a

Mária Ter^a katonai rendet, melylyel czimere /ölé bárói korona ada-

tott. Neje Ssegedy Constanczia volt.

c) János Békés megyei köVet ez 1808-kt országgytiiégen , hon-

nan cs. kir. kamarássággal tér visssa ; utóbb Dunántúli kerületi táblai

ülnök. Meghalt 1841 -ki június SO-án , kora 64*ik évében Pesten. El-

temettetett Sz.-Györgyön. Nejétl borsodi Latinovics Annától fiai :

1) Antal 1834-ik óta férje b. Orczy Paulinának.

2} József 18484)an a forradalmiak részén eairedes. Neje

1837. óta gr. KhevenbüUer Mária.

3) László, szintén ns.

d) József 1809>ben a gr. Gyüíáy ezredben kapitány. 'Gyer-

mekei: 1) Edmund cs. k. kamarás, 1848'ban Nógrád megyei ecseghi

kerületi képvisel a nemzetgylésen. 2) A n n a b. Pacca^iné.

e) Kristóf meghalt magtalanul.

Mária gr. Almássy Illés neje.

A család czimere — mint följebb a metszvény ábrázolja— a paizs

kék udvarában hátulsá lábain álló kettösfarkú arany oroszlán, els jobb

lábával kivont pallost tartva , melynek hegyét a paizs teteje miatt nem
láthatni. A paizs fölötti sisak koronáján vörös mezü férfi-kar könyö-

kdl, kivont kardot markol. Foszladék jobbról acany^kék , bal röl ezüst-

vörös ')•

Horváth Antal az 1803-ki Mária Teréziái rend nyerésekor e

ozn&rt máskép szinezve nyeré : a |)aizs ezüst udvarban zöld téren ter-

mészetes szinü oroszlán noutat . kivont karddal, a paizs fölött bárói ko-

rona , és azon a koronás sisak áll ^ melyen pánczélos kar könyököl , ki-

vont karddal. Fószladék mindkét oldalról e2üj9t-vörös.

Hidwálli csaia4Í« (Szent^Mihály'úri). Néhány ízen a család

ágazata a XVI. és XVfI. században következd '*>;

*) Adami Souta geiitil. ioro. iV.

•) Thefzéry-Deméndy-féle perbeli genealogm.

IV
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Horváth Mihály
(Teszéry Erzse)

Mihály János

Mátyás
1600.

Mihály Erzse
(galaníhai Balogh

János)

Mihály Fruzsina

Horváth család. (Tállyai). Közülök a múlt század közepén

1755-ben tállyai Horváth Menyhért a Nógrád megyei két-

ségtelen nemesek sorában áll ^).

Horváth Cftalád. (Teplai). Ismeretes közülök teplai Horváth

Ferencz 163l-ben»).

Horváth család* (Vázsonyki). Dunántúl Veszprém megyei

Vázsonyköröl irá elönevét. A XVí. században élt vázsonyköi

Horváth Gáspár*), kitl ily családfa származott le

:

Gáspár
(Angyal Zsófia)

János
1589.

(1. Pethó Judit
2. Sibrik Bora)

r-

Ferenez Márk Gergely Zsófia

t f t (Ányos Kristófué)

1-tül Gáspár

t
Zsigmond

t
2-tól Ferencz

t
György

(Haydy Anna)

Mátyás Kata

t 1647,

(Csúzy Pá))

Judit
(Túry Farkas)

Horváth család (Véglai). A vegliai szigetekbl származ-

hatott.

A véglai Horváth család tagjaiul tartatnak azon Horváth Kata,
János és Gáspár, kik közül ez utóbbi 1528-ban Hunyad megyé-

ben a m&gyar-solymosi jószágot részeivel együtt I. Ferdinánd

király pártjára állásaért bélyegen veszté el *).

Véglai Horváth János fels-tökei lakos, 1643-ki apr. 22-én

Dobokai részjószágát , melyet neje Nyiresi Rebeka birt , eladta 35 ma-

gyar forintért szolgabíró Szilvássy Andrásnak *).

*> Protoc. C. Neograd. anni 1755.

^) Kemény önéletírása. Kiadta Szalay L. 210. lap.

*) Perbeli hiteles genealógiáról.

*} Kolosvári Közlöny 1858-ki 98 ik szára.

*) Doboka várm. 104. 1.
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Hoi*Y4tfi család. (Zalukai , Voxith). Nógrád mCígym család.

Magyarországi törzse Voxith János, ki Horvátországból Z a 1 u k á<

ról származott ki a mohácsi vész után , J á n o s király pártját követve,

és itt Horváth nevet nyert, 1538-ban pécsváradi kapitány volt, nai-

<ldn SzApolyay János királytól (Budae Feria 2-da prox. post Dominicam

Laétare 1638.) Penczy Tamásnak magszakadtán Nógrád megyei

F.-P e n c z helységet , és a S i d i pusztát nyerte adományban *). J á-

n o g n a k neje Ü2» Zsófia vt>lt, Penozy Tamásnak özvegye. Unokája

ismét n. János, kinek neje I5974)en V as Z s ó f i a , és ki 1600-ban

Szécsény vár kapitánya volt '). E il. Jánostól kezdve a család követ*

kezóieg jó le napjainkra :

János
1597—leoa.

SzécséDyi kApit&iiy.

(Vas Zsófia)

l. György
1633-1637.

Nógrrád V. alispán.

(1. Kéry Ansa.
2. Kovácsy Sás^a)

I. István
ia52-~l654.

Nógrád V. ftl ispán.

(Ebtciky Judit)

Jtooft II. György
Ferencz

í€72.

(Dienes Erzse)

Judit. 1872.

(Bar&nyay IstváB)

Magdolna
(Madách Jánoené)

1661.

r~"
héstló

(Darvas Anna)

III. György

Katalin
(Keeskeméthy Pál)

. ijyoi

1765.

(

Julianna
(Kozáry AndrJls)

József
Nógrád V. számvev

1793.
mtmtm^mmmtm mim, w ^—»*...- --i»

Anna Julianna Gábor
/u^—

Antal
Nógrád V. fó-sz-biró

1828-1836.
(Uaan 1.)

Károly
f'gyvéd.
t 1840.

(Kendéi.)

Gáspár
lak. Tarnócz.

(1. Haan Borbála.

2. Freinfeld Kata)

Albert
k«r. jegyz
Ecsegen
1865.

István
volt fszolgabíró.
(Nagy Apollónia)

János Miklós
plébános. pap.

Berta Ferenci
Szabolcsban

1840

Karolina- Krisztina
szül. 1824.

Amália
szül. 1829.

Gyula

^) Az eredeti Ipolyi Arnoldnál.

•) Protoooi. C, Neograd. anni 1597. pag. 75.
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A táblázati törzenek J á n o s n a k két íia .' í. G y ö r g y (1628-tól

I6á7-ig) Szécsény vára kapitánya *}, és 163^-—1637-ig Nógrád megye

alispánja, és I. István 1^2-ben már alispán, melyrdi 16ö4-ki július

27-éri mondott le. Mindketten 1628-baQ Esterházy Miklós nádor ado-

mánya mellett iktattatnak be mind azon javakba, melyeket Kis- és

Nagy-Romhányban s egyebütt Radossa Borbála eWbb Vásárdy Fari-

kasnak , utóbb Pekry Lörinoz (5zveg}'e birt. A beíktatásnaJi többen

eHentmondtak *). í. I s t v á n Terchy Miháiylyal nádort adomány jo^

gán 1637-ben Haraszthi puszta fole részébe is beiktattatott, azonban

többen eilentmondtak ^). Í.Györgynek nejei voltak : Kéry Anna^

ennek halála után Kovácsy Sára , ki 1652 ben már mint Özvegy említ-

tetik. Fiai: János és György, Jánosnak leánya Magdolna
Madách Jánoshoz ment nül.

í. Istvánnak neje Ebeczky Judit, már 1672-ben mint Özvegy élt»

A táblázat utolsó eltti nemzedéke között Károly 1818-ban

Nógrád megye fügyésze , utóbb b. Balassa teljes meghatalmazottja,

szép törvénytudománynyal birt. Meghalt 1849 ben. Nejétl Kende

leánvtól gyermeke nem maradt.

Antal 1828— 1839-ig Nógrád megye'fszolgabirája volt. Nejé-

tl Haan leánytól gyermekei a táblázaton láthatók ; közülók János
vilykéi plébános, MikHs a pécsi megyében pap. István 1848.

eltt fszolgabírói czimmel alszolgabiró volt ; utóbb egy ideig cs. kir.

járásbiró is. Gyermekei vannak.

Gáspárnak egyik fia Ferencz Szabolcs vármegyébe költöz-

vén , Í640-ki május l6-áö Nógrád megyétl nemesi bizonyítványt

vett ki 8).

A család ezimere : a paizs kék udvarában zöld téren hátulsó Iá*

bain álló oroszlán, els jobb lábával kardot, a másikban félholdat tartj

fölötte jobbról és balról arany csillag ragyog. Ugyan ilyen oroszlán

emelkedik ki a paizs fölötti sisak koronájából is. Foszladék jobbról

arany-iék, balról ezüst-vÖrÖs.

li<H*vátli család. (Zalabéri). Zala vármegyei nemes család,

tulajdonosa jelenleg is az elnevet adó Z a l a b é r helységnek.

A múlt század elején él közülök zalabéri Horváth Ferencz,

kinek nejétl fajszl Ányos Krisztinától fia Zsigmond, kinek József

L. Tudománytár 1837-ki foly. 11. köi stb.

^ Sz. Benedeki Conveúi

•) Jegyzkönyvi 873. azám alatta
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1792-ben zalai követ ^ — kinek János 1832^ben Zala vármegye els
alispánja, és cs. kir. aranykulosos 1832^be}n.

Családfán így állnak:

Fercnw
(Atiyos Kríf!2tin&>

Zsigmond

Jfzfief

1792.

JánoA
1813^. ftiispáa

és C8. kir. kam.

•i

, A családfán nincsenek Horváth Péter 1837—-1846. Zala vár-

megye fSszoIgabirája. — Horváth Boldizsár 1844'ben ugyanott

alszolgabiró stb.

Horváth család. (Z.sákodi , Kováchicb}. HTrdélyorszag csa-

láda, hová í. Ápa% Mihály alatt ment Horvátországból Bu 5íinból, hol

Kovácsich névét viselt, raí utóbb Horváth-ra változott. A beköl-

tözni ítovachich Miklós — gyanitás szerint— a Zrínyi Péter-féle Össze-

esküvésbe volt bonyolódva, azért hagyá oda családját, hol szép birtokot

hagyott,' mit s<Sgora Pilípovios, a zágrábi káptalannak 5000 darab

aranyon adott el 0- Az Erdélybe lép Miklós, ki Gyulafival ment

be Szentdemeterre, honnan a szomszédos Magyar-Zsákodra telepedett

;

kovetkee családfát alkotá

:

1. Míkla

Bmnu

<3zabó Ziiuzst^)

Antal t
kir. t^üács.

(gr. Perrati

Erzfie)

lAaxló
G-yulafion.

(SimonÖy Zsuzsa)

Ambrus

Bolra

(Bálintfy

.Antal)

(pál DoDát
János)

Ágoston
(Hollaki Annf»)

Zsigmond
(Apor Bora)

Kozma
1760.

kir. tábl. üln.

(Gyula}'- Ágnes)

Juiia
(Kovács Antal)

Istváu
<a6tleii)

János
(ntlen)

Ignácz
(ntltin)

Kata
(Beteg Sanckw)

Ferenöz
(káli Kúa tíora)

Apoüonla
(Sikiédi Fer.)

Zsigmond

Eiek
Ai'íorjá.n él

1865.

M Kvári; Erdély nev. családai. 117—118. 1.
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A család tagjai Csikszékben királybiröságot is viseltek , és Kü-

küU megyében hasonlóan hivataloskodtak.

Az utolsó izén álló István az irodalom terén is mködött, mint

a törvénytudományokban gazdag jártasságú férfiú egy ideig az udvar-

nál felgylt perek bevégzésére vitetett fei , ma mint szárafeletti táblai

ülnök él Zsákodi magányában , testvérével Jánossal a volt fispán-

nal. I g n á c z katonai pályát kezdett , n utóbb a harczmezn sebeket

nyert.

Horvátb család. CSáros-berkeszi). Kvár vidékénél sáros-

berkeszi Horváth József iktató 1 794-ben.

Horváth család. (Ilméri vagy zápolyai). IIméri vagy zápo-

lyai Horváth Bertalan 1520-ban zálogba veszi az ilméri szlért

67 forintban Kis-Kereskényi Lászlónak és fiának Mátyástól Malonyai

birtokát, és nagy-kereskényi malomrészét ').

Horvátll család. (Vingárthi). A vingárthi Horváthok közül

Gáspár él í528-ban ^). Utódai kihaltak.

Slopváth család. (Koltai). Koltai Horváth Imre az 1832-ki

országgylésen gr Bethlen özvegye gr. Zichy Jozefa képviselje volt.

Horvátit család (Máskép Szabó). A Horváth máskép

Szabó család 1683-ki június 24-én I. Leopold királytól nyerte czi-

meres nemes levelét , mely 1684-ben Nyitra megyében hirdettetett ki.

Czimerük : a paizs kék udvarában zöld dombon királyi korona,

aielyen férfi-kar könyököl , kivont kardot tartva , melynek hegyén le-

vágott törökfej vérzik. A paizs fölötti sisak koronájából kettösfarkú

arany oroszlán eníelkedik , els jobb lábával kivont kardot, a balban

levágott törökfejet tartva.

Horváth máskép Szabó család már elbb is említtetik. Mányai

Anna , kinek leánya (Csuthy Anna Köteles Istvánné volt) , Hont me-

gyei A.-Sipik helységbeli részét egykori elbbi férjének Horváth más-

kép Szabó Andrásnak megszabaditása végeit Bory Juditnak zá*

logitáel 1633-ban 3).

Horváth család. Heves megyében Sz.-Jakab helységben stb.

birtak. A XVII. század elejétl három Íziglen családfájuk ez:

*) Sz. Bened^ Conveni. Faso. I. Kro 56.

») Kaprinai : Ms». B. tom. XXVII.p. 267.

») Sr. Benedeki Convent. Faac. 9. Nro 6. — 1642. Fmc 81. Nrö !«.
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Horváth János
1

Jinofl Bálint Tstván Mátyás
(Bikk Ilona) (Simon Erzsébet (Phülep liona) (Szabó Zsófia)

1662. 08*7.1662. 1662. 1662.
> ' '

"•^"
' '

" '
! j

-.-rw——^ p*'i*.*»-A«i> II wlia*>n g if mtm ^— K^i*i»i|

Kata Pái 6yörgy Bálint Ilona Era» György
1662. 1662.

János fiainak íisvegyei és g^^ermekeik 1662-ben nádori parancii

mellett osztoztak ^).

Horw4lli €Sll1Ád. Nógrád megyei Losoncz mezvárosban

telepedett meg. Az 1755-ki nemesi vizsgálatkor ott találtatott Horváth

József.

Horváth P e r c n o z (1836.) Losoncz város jegyzje volt

- CzimeriJk : a paizs udvarában ágaskodó ló , fölötte hold és csillag

ragyog, a paizs fölötti sisak koronáján kar könyököl, kivont karddal.

Horv&tll családi. Horváth Márton nyerte 1686-ban I. Leo*

pold királytól az armalis levelet ^).

Czimere: a paizs kék udvarában jobbról felemelked hármas

szikla , melynek középsjén hármas szál fehér liliom virágzik , a paizs

udvarának zöld terén szarvas ágaskodik, els lábait a sziklára helyezve.

A paizs fölötti sisak koronájából arany grif nyúlik fei , kivont kardot

villogtatva. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.

HoFTátll család* A czimeres nemes levelet Horváth Ferencz

nyerte Hl. Károly királytól 17í3-ban «).

Czimere : a paizs kók mezejében zöld halmon királyi korona , s

azon vörösbe öltözött kar könyököl, kivont kardot tartva j
fölötte jobb-

ról arany nap ragyog. A paizs fölötti sisak koronáján zöld halmon szín*

' tén vörösbe öltözött kar könyököl , kivont karddal. Foszladék jobbról

arany-kék, balról ezüst-vörös.

Horváth CMlád. 17t8-ban Ili. Károly királytól nemesitetétt

meg Horváth István *).

Czimere ; a paizs kék udvarában zöld téren álló fehér bárány. A
paizs fölötti sisak koronáján arany csiga-héj (kagyló) áll , és abból

három arany kdász nyúlik fól. Foszladék jobbról ezüst vörös, balról

arany^kék.

*) £red«ti oklevél.

») CoUect. Herald. Nro 808.

•) Cölleot, Herald. Nro 655.

^) Ck>lIeoi Herald. Nro 536.
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Horváth család, Horvátb János 1719.ben III. Károly ki-

rálytól kapta czimeres nemes levelét ')•

Ozimere : a palzs kék udvarában zöld téren jobbról hhét grif,

balról kettsfarkú arany oroazlán ál! , egy kofonát tartva , mely fölött

arany cdillag fénylik. A paizs fölött koronás sisak álL Foszladék jobbról

arany-kék, balról ezüst-vörös.

Hovváth család. Horváth János alapitá, ki 1720-ban

líL Károly királytól nyerte czimeres nemes levelét ^).

Czimere: a paizs kék udvarában zöld dombon király! korona,

melyen pánczélos kar könyököl , kivont kardot tartva. A palzs fölötti

sisak koronáján szintén a leirthoz hasonló kar iátszik , kivont karddal.

Foszladék jobbról ar^ny-kék, balról ezüst-vörös.

Horvátit esalád. r791-beu II. Leopold királytól kapta czi-

mere9 nemes levelét Horváth Oyörgy.

Czimere: négyfelé osztott paizs, egy kö2ép kisebb paizszsal,

melyen koronsi van , és melynek kék udvanban négyszeg kövekbÓi

épült várból emelkedik ki egy vörös öltözet, fekete fövegü bajnok,

kezében kivont kardot tartva. A nagyobb paizs els és negyedik kék

udvarában arany oroszlán áll kivont karddal. A második és harmadik

9sztáíy fekete udvarában egyfej fekete sas kiterjesztett szárnyakkal

látható. A paizs fölötti sisak koronájából két elefánt-ormány között,

ttielyek közül a jobb oldali vizirányosan félig arany félig vörös, a másik

félig kék , félig arany , — egy természetes szinü oroszlán emelkedik ki,

elsd lábával egy égö lángot tartva. A Jobb-oldali elefánt-ormányból

vörös, a balból arany zászló leng, Foszladék jobbról arany-vörös, balról

araay-f«kete *}.

Horvátii eaalád. Horváth testvérek Í795-bea nyertek czi-

meres nemes levelet.

Czimerök négy réiszre osztott paizs, az elsÖ és negyedik osztály

fekete udvarában arany oroszlán emelkedik ki, els jobb lábával kivont

kardot tartva. A második és harmadik osztály vörös udvarát fehér ke-

reszt osztja négy részre. A paizs fölötti sisak koronájából is a leirt

arany oroszlán emelkedik ki. Foszladék jobbról arany-fekete , balról

ezüat-vörös *).

>) Collect. Herald Nro 381.

*) Ugyanott Nro 445.

'} Adami Scuta gentíL tom. IV.

*} Ugyanott.
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Horvátti család. A czimeres nem^s fevelet Horváth Xav.

Ferencz kapta 1792-ben ').

Czimere négy részre osztott paizs. Az els és negyedik osztály

vörös udvarában arany oroszlán áll , els^> jobb lábában kivont kardot, a

balban vadászkürlöt tartva. A második és harmadik osztály jobbról

balra rézsútosan fehér és kék udvart mutat ; és benne arany bség-

szaru látszik, melybM virágok és négy kalász nyúlik ki. A paizs fölötti

sisak koronáján két kiterjesztett fekete sas-szárny kOzött a paizsbeU

oroszlán emelkedik ki , kardot és vadászkürtöt tartva. Fosziadék jobb*

ról arany-vörös, balról ezüst-kék.

Horvátli család. Horváth Mihály 1791-ben nyerte czi-

meres nemes levelét ^).

Czimere négyfelé osztott paízs, ugy hogy a paizs alyjáról piramis

alakú ötödik osztály nyúlik £el, melynek ezüst udvarában zöld halmon

korona, és azon pánczélos kar könyököl, kivont kardot tartvíi. Az els

és negyedik osztály vörös udvarában kettsfarkú arany oroszlán áll,

fölötte jobbról arany nap , balról ezüst félhold ragyog A második és

harmadik osztály kék mezejében fehér egyfej sas áll , melyen vörös,

felforditott V alakú csikolat látszik, A paizs tetején álló sisak koro-

náján a leirt két fekete sas-szárny között pánczélos kar könyököl , tó'^

vont kardot tartva. Foszladék jobbról arany-vörös, balról ezüst-kék.

1794-ben nevezett Horváth Mihály báróságra emeltetvén,

elbbi czimere roegbvittetett , t. i. a paizsra bárói korona , és a fölé

három koronás sisak adatott , a középsn könyököl 4 szárnyak között a

kar kivont karddal ; a jobb-oldalin a paizsbeli oroszlán ,
a bal-oldalin a

fehér sas látható. Foszladék mint elbb ^y

Valóa^iaüleg e családhoz tartozik bárd Horváth A ntai, és

Zsófia, Argier özvegye , nemkülönben b. Horváth Kata , FuÉfka öz-

vegye, ki 1855ki június ló-én halt meg Pesten.

Vallásuk görög nera-egyeaült

Horváth csaflád. Horváth Mihály és neje Szepessy Do-

rottya, s fiók H. Mihály Bécnben 1635-ki július 6-án kelt armalis le-

vélben lí. Ferdinánd király által le conditione et statu ignobili) emel-

tettek nemességre; és nemes levelük 1636- ki (Sabbatlio prox. post

íestum Epiphan ) Pozsony megye közgylésén Zempcz (= Szencz)

mezvárosban hirdettetett ki *).

') CoU«ci Herald, pag. 152,
») CoUect Heraíd pag. 130. .

•) Adami Scuta gentü. tom. IV.
^} Böth Károly közléte szerint.
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Czimerök : vizirányosan kétfelé osztott paizs, az alsó osztály vörös

udvarában hármas zöld halom középsjébl két fehér liliom virit ; a

fels osztály kék udvarában arany grif áll , els lábaival zöld élfát

tartva. Ugyan ez látható a paizs fölötti sisak koronáján. Foszladék

jobbról ezüst-vörös, balról arany-kék.

Horvalli család. (Zarándi). A zarándi Horváth család már

a XVI. században a nevezett megyében virágzott. Közülök zarándi

Horváth Endre Zaránd vármegye követe volt az 1505-ki rákosi or-

szággylésen ^).

Horválii <!ftalád. Horváth András és György, továbbá

királyföldi Tana ás és István, Király föl'dy Tamás, István,

Tompa István fierekallyi vagy jobban Berekallya Ladon helységbeli

lakosok ezen nevezett helységet a Berekallyi család magszakadtán

nádori adományban kaptak 1723-ki mart. 13-án, és beiktattattak a

vasvári káptalan által , a midn a beiktatásnak ellene mondtak Kiss

Erzse elbb Tompa Ferenezné, akkor Ajkay Ferenoz felesége , és fiaik

Tompa János, Péter, László *),

Horvát család. Székesfejérvári család, melybl a nagy tudo-

mányú történet-buvár Horvát István múzeumi r tnt fel. Szü-

letett I784-ki május 3-án , Székes-Fejérvárt , hol atyja János tisztes

mesterember volt , ki oda Gyr megyébl költözött ^). Horvát István,

kit lángoló hazaszeretetérl és roppant tudományosságáról az egész

hon ismert, 1812 ti a nemzeti Múzeumban az országos Széchényi-

könyvtár re , 1833-tól haláláig a pesti egyetemben a Diplomatica és

Heraldica tanára volt. Sokat irt és kiadott , legtöbb munkája azonban

bevégzetlenül kéziratban maradt. Meghalt Pesten, 1846-ki jan. i3-án.

Fiai közül Árpád jelenleg a tanári széken utóda, és ennek neje Szen-

drey Júlia az irón, Petfi Sándor a költenek özvegye.

A családfa igy áll

:

Horvát JáiiOJi

István
8Z. 1784 -1846.

(Szepessy Karolina)

Karolina Árpád Gyula
(Hajdi Imre) tanár.

(Szendrey Jnlia)

1859.

Jáazay Pál : A magyar nemzet napjai a mohácsi véoz után. 158. l.

•) A Vasvári káptalan hiteles átiratából.

») Fertnczj^ Danielik Jóis, Magyar írók L köt 195 -19a lap.



Hor?áth. US

Horvátll'Olc. Még ,egy csoport Horváth-ra találunk törté-

netemkben, kiknek családi eredetét, összeköttetését nem ismerve, rólok

röviden itt egyben kell emlékeznünk.

Horváth Bertalan í. Ferdinánd király korában élt, és Gyar-

mat várának is kapitánya volt 1552-ben ^). Vele ugyan egy idben élt

egy másik H. Bertalan, miért a két férfiú élet történeteit is bajos

egymástól megkülönböztetni.

H.Bálint 1605-ben Bocskai hive ln Némethi Gergelynek a

csepregi várból kibocsátott felhivó levele folytán.

H. Gáapár 1526-ban H Lajos király küldöttje Szapolyay Já-

noshoz *). 1528-ban I. Ferdinánd részére esküdteié fel Erdélyt j
1533-

ban Bécsben a török követek megjelenésekor is jelen volt.

. Horváth György Csanád megyében 1444-ben a Cseri vár ka-

pitánya volt.

H.György 1594-ben Pálffy Miklós alvezére, Hardek föhad-

veeérnek táborozásában vett részt.

H. György Brandenburgi Katalin, és I. Rákóczy György ügyé-

nek elmozdítója , és ez utóbbinak 1633-ban az eperjesi béke végrehaj-

tására követe.

H. István Bethlen Gábor hadvezére 1622— 1626-ban.

H. Mátyás Szathmár várát oltalmazta Szapolyai János vezére

Kun Kocsárd ellen.

H.Mihály 1594-ben Báthori Zsigmond t küldi sereggel a

moldvai és oláh vajdák segélyére.

H. J á n o s élt 1626-ban ^) ; egy másik H. János 1671-ben *).

H. Lázár 1526-ban*).

Az irói pályán is több ilynev egyén tnt fel

;

H. Ádám szül. Kömldön május 1-én 1760-ban, meghalt 1820.

jan. 20-án Nagy-Bajómban. A „H u n n i a s" stb. költemények szerzje.

H. János székesfejérvári püspök , és bels titkos tanácsos , ma-

gyar akadémiai tag. Született Csicsón Zala vármegyében 1769-ki nov.

4-én. Meghalt 1835-ki január 16-án.

*} Kovachich : Scriptores Miaor. II. p. 115. -- Istvánffy : 1685-ki kiadás

184 218. 319. — Szerémy: 129 1.

') Engel : Monumeata 377.

5) Engel: Monumenta377.
*) Kaz7 : Hist. U. Hung. 111. 108.

^) Engel : Mouumeiita. p. 374.



tn Horváthy.

Horváth József-Elek m. akadémiai lev. tag. Meghalt ]835-ki

január 20-áo. Munkái fleg a Tudom. Gyjteményben jelentek meg.

H. Zsigmond kövágÖ Örsi prépost, m. akadémiai tag. Született

Kis-KdC3k6n Zala várm. 1782-ki június 21-én. Meghalt 1845-ben oct.

17-en , stb ')•

Rorv&tlljr <^Olád. (Disznósi). Régi Hont megyei család.

Azon megyében fekszik Disznós
és Horváthi h0lység is, mely

elbbirl a család elnevét irja , az

utí^ibiról pedig családnevét vévé *).

A csatád törzse L o r a n d és

L 5 r i n c z , kik Szepcs vára alatt

tett szolgálataikkal 1'277-ben nyer-

ték a nemességet, és Hofváthi
helységet. Lrincz magnélkiíl halt

el; Lorándnak pedig fia volt Lu-

kács, ki L Károly király udvará-

ban volt apród, és attól uj adomány

-

levelet nyert; Lukáesnak fia vala

G-ergelyjki Z8Í;gmond király ud-

varmestere volt. Ennek fia I. P é t e r , ennek II. Péter, ennek fiai

:

László, János és IIL Péter. János magnélkü! halt meg. A

másik kett kétfelé osztá Horváthi helységet.

Lászlónak fiai: Simon és Lázár. Simon nemzé Tamást,

kinelt fia G á s p á r kihalt. Lázárnak fia P á 1 , a ki nemzé J á n o s t és

L á 8 z ló t. Lászlónak fiai voltak P á l és J á n o s.

11 Péternek ágán j le a család a jelenig , unokája iV. P é t e r

,

kinek fia L András 1589-ben élt, és egy könyvebe tett némi igeo

csekély krónikái adatokat.

A családfa következ

*) Itt említend mint iró H. E n d r e pázmándi plébános , az Árpa dia-

szerzje, született Gyr vármegyében Pázmándon (nem nemes szülktl) 1778-ki

nov. 26-én. Meghalt 1839-ki mart. 7-én.

') Disznó S-H o r V á t i nev kelység van Borsod vármegyébeo is.

») Uj Magyar Múzeum 1858 ki foly. 51-64. lap.
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t/ffincz és Lóránt

1277.

Lukics
1330 tájin.

György
udvaroiester

1396. t&ján.

r-^

I Péter

II, Péter

László

Simon

Tarnál

Gáspár

t

liáxár

""Pál""

János

t
Hl. Péter

istván

t r
Imre

"n

IV. Péter

János LászTö

t
.y\..^

András Bora V. Péter Fruzslnm
1688. (Maróthy f

Pál II. JálkóS
Mihály)

Ili. iénos 16S2,

Ferencz
(Maszlik Kata)
f ' -^ "

I

György
1719.

Ferencz Ádám

György 1655
Uonti alispán 1619.

(Nagy Zsuzsa)

Pál
(1. Burján Zsuzsa.

2. Mesko Judit)

Gábor

r—

"

Kep. Járos

János 1840.

r-
Jusztina

(Maitiiény Imrené)

1 í6i Éra Anna
(Tatay György) (Tóth

Zsigm.)

P«l György 1-töl József Teréz^ Jalta
(l. D«csó ÉVA (Gáspár f
% KosztoJányt Tamás)

Rrisztúia)

l-t6l Gábor
(Horváthy Borbála)

Ii»Í08

J3
Bminsiilla Márta

(Veres LászltSnQ

Jözsef Gábor Kálmán Lajos

IIL János birt Qars megyében Rudnán is, hol kilenoz telkét

Doeay Manyhéri Barinyi XHnieilnak engedte visszaváltani Í64d-ban 0-

Sz* Benedekl CJonvent. Proi N. pag. 150.



i7r> BasssáMEÓi — HossKúfalas^y.

Fia F erén ez kapitány 1683-ban, middn portyázásaival csapata több

rablást követvén el, Nógrád megye által üldöztetett *)

Nincsenek a családfán Horváthy Lukács, ki 1430-ban élt *).

Horváthy Ádám mester 1505-ben Pest megye követe a rákosi

országgylésen ^).

Horváthy Gergely l685^beD Nógrád vármegyének ideigle-

nesen helyettesitett jegyzje *).

Horváthy Márton, kinek Balogh Annától leánya Teréz
(szül. 1796.) Lipthay Gáborné.

Hossziioftzöí ciialád. Erdélyben élt a XVI. században , mi-

diin Hosszúaszói Antal 1556-ban a tordai gylésbl követül

küldetett Szebenbe, Izabella és Petrovich visszahivatása ügyében.

HosAxáfalusy család. (Hosszúfalví). A hosszúfalvi Hosszú-

falusy család egyike a régiebb nemes családoknak , melybl — mint a

velem közlött család ismertetés szól — „már 144-ben Hunyadi Jánost

a Drágul vajda elleni hádjá-

ratbaiv három vitéz Hosszú**

falusy kdvette*). Kett kö-

zlök ^ havasalföldi ütközet*

ben eiíssett, de a legidsb, név-

szerint Hosszófalusy József,

— ki már akkor kapitány

volt, — élve maradt , s érde-

meinek jutalmául három falut

kapott, u. m. Zsitvát, Borzast

és Sz-Milílóst. Már Ho9szú-

falva Sövényfalvával egjült

elbb birtokukban volt."

József maradékai so-

káig Erdélyben maradtak , s csak a XVII. század második felében a

Rákóczy- féle mozgalmak viharai közt hagyta el H.Zsigmond si

lakhelyét , és nejével Poroszlay Zsófiával együtt Magyarországra Bor-

sod megyébe telepedett meg. Ezektl született L Sámuel, ki nüi

^) Eredeti oklevelek.

*) Fejér : Cod. Diplom. tora. X vol. VII p 311.

*) Jáazay Pál : A magyar nemzet napjai a mohácsi vész ut&a. 157. 1.

*) Eredeti okiraton 16d'ki mdrt. Í-átóI aliirva „dfibst noiarins
pro tempó re,"

^) Kár, hogy ez ismertetésnél aí oklevelekú nem közöltettek veiftm



lioeszn. tí%

vette & e 1 1 é rffy. Sárát, a atyja ln II. 8 á m u e i n á k és E r z a é-

betnek , ki csicseri Ormos Lászlóhoz ment feleségül.

11. Sámuel felesége Besenyey Mária Vnlt, kitl János szüle-

tett, ki, valamint atyja is több t vármegyéknek táblabírája volt. —

-

János nül vette Szemére Erzsébetet ^ kitl három maradék szü-

letett: Ignácz, Júlia és Ferdinánd.
IgjD á c z turiki Thuránsaky Franoíiskát

,

Ferdinánd pedig mikófalusi Bekény Erzsébetet vette nül,

kiktl számos maradék vette léteiét. Ez utóbbi Vattán lakik Borsodban.

^ cíüaládfa k(>vetkez i

Zsigmoüd
1670. táján.

(Poroszlay Zsófia)
...y>-*.

í. Sámuel
(Gellérfly Sára)

.«j\»

II. Sámuel Erzsébet
(Bessenyei Mária) (ceieseri OtxáOB László)

János
(Sz«mar$ Srzse)

í^náex Jalta Ferdinánd
(Turáiiszky Francaiska) (Bekéay Erzse)

több gywinek. Dezs stb.

jogász 1859.

A család ezimere — mint följebb a metszvény mutatja,— a paizs

kék udvarában egy begyével fölfelé álló nyil , mellette jobbról félhold,

balról arany csillag , a nyil alatt szinte féüiold ragyog. A paizs fölötti

sisak koronájából bárom daru-toll leng. A p&izst szokásos foszladék

veszi körül.

Hosszú €;j|ial4cl, (Resztoicsi). Erdélyi család. Német nevét

nemessége nyerésekor magyarositá meg. 1600. táján nyert Resztócson

birtokot 0- Hosszú Miklós született 1768-ban, meghalt Í84l-ben;

Kvárvidék nyugalm. pénztárnoka volt. Fia László most él , Kvár-
vidék jegyzje volt 1847-ben O-

János 18t5-ben kÖvárvidéki rectifieator hhion.

Józsefi 847-hen BeisÖ-Ssióínok vármegyében prótocoUsta.

Hosszú Illés kis^nyirési elnévvel élve , Kvárvidékétl

1832-ki ootob. 9'én vett ki nemesi bizonyityányt , és Krfi^só megyébe

költözvén, ^tt élelmezési biatos ln, és nemességét Íd32-ki nov. 5-én

*) Kvári Erdély nev. cualádai. 295.

') Ez „ de K.«íí y i r e «" irá magát ax orarögos tistü névtár szerint.

12



178 Hosszú — Hosszúióth^y^.

kihírdetteté. Kgyik fia G^yörgy jelenleg Krassóban törvényszéki

üloök.

Mossaw csaiáfl. Hosszú Pál Nyitra megyétl I792-ki

május 3-án vett ki nemességérl bizonyítványt, és azt — Krassó me-

gyébe költözvén , — Qftt i792-ki sept 20-án Jiirdetteté ki. Családja

jelenleg Krassóban nincs.

lloss^ÚJSiiezes^ €>«»alád. (Kólcs-Hosszúmezi f). Kihalt csa*

Iád. Zemplén megyei Kólcs-Hosszúmezörl irva elnevét. Ei*edetét a

Bogáth-Radv^án íiemzetségbl hozzák le ^).

1403-ban élt a csaiádból Hosszúmezi Bálint, ki egy beikta-

tásnál mint királyi ember jelöltetik meg ^).

Hossziknezey Bálás í558-ban Zemplén megye alispánja ^) , és

1560ban egyik királyi biztos a fels-magyarországi zavarok lecsende-

sitésére '*).

1578. bau H. Gryörgy Zemplén megye országgylési követe

volt ^). Késbb a család elé nem fordul, valószinülcg röviddel utóbb

kihalt.

Hojisziiíellcy esal4ii« (Hosszútelki f). Erdélyben Doboka

megyében élt \ és birc M.-Földváron a XVI. században ; osztozó volt a

Szalaházy és Liptay családokkal. — Egy 1568-ki oklevélben az akkori

Írásmód szerint „H ozznwthelk i'*-nek Íratott ^).

Homixútótliy család* (Hosszútóthi f). Zala vármegye egyik

régiebb családa, késbb átszármazva Veszprém vármegyébe is, hol

Cseszneket, ügodot, Pápát stb. bírták.

sük Hosszútóthy Márk állítólag 1365-ben kapitány '').

Gryörgy 1505-ben Veszprém vármegye követe a rákosi ország-

gylésre^).

Másik György 1557-ben kö'/et a regensburgi gylésre, 1559-

ben országgy Illési kiküidött ^} , 1566-ban törökországi követ ^**).

*) Sairnmy C Zemplin not. top. 334.

«) Ugyanott 379.

**) Ugyanott iiofc. histor. 72.

*) Wagner Goil. Geneal. dec. llf. 44.

*) Szirmay C. Zemplin uot. histor. 88.

*) Hodor : Doboka várni. 105.

') Lehocaky Stemmat. IL 175. -ATroph. EstoraB. nyomáa e csa-

ládról van nemzékrend aGeneaL anthent Mss, tom, L is, de az koholmány.

») Jászay Pál id. h. 157.

») 1559-ki 42. törv. ez.

»«) ístváaffy í685-ki kiad, 322.



BoUmar — Hoyos. 119

János 1560-ban országos rovásóló (dicator) Zala vármegyé-

ben '),

Farkaséit 1530. táján, nejeOstffy Erzsébet volt.

István 1604- és 1613-ban az országgylés által a határvizsgáló

választmány tagjául neveztetik ki *).

László szepesi prépostból erdélyi püspök , innen 1646-ban vá-

radi, innen 1648-ban váozi püspök, egyszersmind kir. táblai ülnök.

Meghalt 1649-ben.

György élt 1649-ben ^), s ugy látszik — benne halt ki a

Hosszútóthy család.

Hotimar család. Gömör vármegye czimeres nemes családai

közé soroztatik *).

Hotykay család. Kihalt család. A XVL században élt Hoty-

kay János, ki ily családfát alkotott^} :

Hotykay János
I"—' ' "^

'

Klára István

(Szilvásuj falvi I ^~^1 '

üjfalusyMirtoa)
(i. ^^^^^Takab.
2. Vékey Ferencz)

HoyOS családi Gróf Hoyos Ern 1827-ben, és gr. Hoyos

Antal 1840-ben magyarországi honfíusitást nyertek ^).

A Hoyos-Sprinzenstein család most Ausztria lakosa , Spanyol-

országból eredezteti magát ; és nevét Castiliának Hoyos nev városá-

tól, mely állítólag 1500-ig lett volna a család birtokában. Nemessége

megersitését 154-ki június 12-én, a báróságot 1549-ki július l3-án

kapta. 1674-ki sept. 23-án római sz. birodalmi, — 1682-ki január 8-án

pedig ausztriai grófságra emeltetett '*),

Leszármazási táblájuk, melybÖl magyar családokkali sógorodásuk

is kitnik ®) , következ r

*) Tudományos Gyjtemény 1830-ki foly. Xlt köt, 8. lap.

^) X604-ki 15-ik , I6l3-ki $6. törv. ez.

•) 1649-ki 60. törv. ez.

*) Bartholomaeides C. Gömör p. 144.

^) Geneal. authent. Mss. tom. II.

") a827-ki 41. és 1840-ki 51. törv. ez.

') HÍRi Henild. Handbach. 359. Schönfeld AdeU-Scíiemat. II. 156—157.

») Schönfeld id. h. l. 82—84.

12*



i$e HQyszk:^ — Wgyésíy.

Fülöp- Tg-üAcz
szül. 1687. f 1762.

(gr. Hokenfeld Mária)

János*Antal
szül. 1731. 1 1791.

(gr. Auereperg
A, Antónia)

János-Leopold
gzül. 1728. 1 1796.

(gr. Herbersteiu
M.-Leopoldina)

János-Ern stb.

aziil 1718. 1 1781.

(gr. Sinzendorf Mária)

stb.Mária-Jozefa
szül. 1787.

(gr. Nádasdy Ferencz)

János-Fülöp
szül. 1747. 1 1803.

(herczeg Clary
Mária-Krisztina)

Mária-Antónia
szül. 1767.

(gr. Vandernath
Henrik)

János-Ern
szül. 1767.
indigena.

(gr. Kuefstein
Mária)

János-Ern
szül. 1779.

(gr. Sclilabendorf

Mária-Teréz)

János-Ferencz
sz. 1795. 1 1813.

Antal
sz. 1804.

János
sz. 1808.

Ern
sz, 1^11.

Mária

Mária
szül 1800.

Henrik
sz. 1803.

Krisztina
sz. 1809.

Karolina
8Z. 1811.

Teréz Júlia
sz. 1813. sz. 1816.

Sidonia
sz. 1818.

J á 11 o S-E r n ö n e k , ki a honfiusitást nyerte , — neje gr. Kuef-

stein Mária gr. Kuefstein János-Antalnak gr. Széchényi Mária-Évától

született leánya volt

Czimerük : négyfelé oaztott paizs, egy közép-paizszsal , mely her-

tnelin körzettel kék udvart mutat , s benne balról egy rézsútos arany

csikolat látszik, melynek két végén sárkány-fejek állnak. Ez valószín-

leg az si czimer. Az els és negyedik osztály vörös udvarában kék

csikolat, és azon arany horgony látszik. A második és harmadik osztály

vörös udvarában két ezüst oroszlán egymással szemközt áll.

Hoyftxky cnalad. Hoyszky János 1715-ben Nyitra megyei

tót-sók i birtokát cseréli Gsery Imrével ')•

Uölblingr család. Mária Terézia királyasszonytól 175 l-ben

nyerte czimeres nemes levelét *).

Hölbling Antal kir. kamarai ellenr Baranya megyétl 1803-ki

juülus í 6-án vett ki nemesi bizonyitványt , melyet Krassó vármegyé-

ben 1836-ki aug. 9-én hirdettetett ki ^). Krassóban már nem léteznek,

HÖg^yészy család. (Simonyi). Lakhelye Komárom , Sopron

stb. vármegye.

*) Nyitrai káptalan. Protoc. 91. fol. 151.

^) Collect. Herald.

') Krassó várm. Jegyzökönyve.



H6b ^* Hrabovsefc;^. |gf

1644*ki fúbr. 27-én Högyészy Perei) ez Gy^)r vári lovas

katonának és neje Enessey Orsolyának, és gyerraekeiknek Hö-

gyészy Jánosnak, Pálnak, Évának Gyr megyei Enesse hely-

ségben Enessey György és fia János egy nemes telek negyedrészét 19

birodalmi talléron vallotta be ').

1689-beu Högyészy Anna Végh János Gyr vári lovas zsoldos

katonának neje , és följebb emiitett Högyészy Ferencziiek Enessey Or-

solyától (néhol Erzsétöl) leánya az Enessei pusztán Qgy fél telket

Enessey Istvánnak és nejének Vépy Ilonának 150 m. forinton vall be

örökösen 2).

Simonyi Högyészy Antalnak nejétl Zichy Annától íi a An-
tal 1 832-ben Komárom megyei táblabiró,

H. Gábor 181-ben m. kir. testr volt,

H. Pál 1 839-—1843-ban Sopron vármegye alispánja, utóbb kir.

táblai ülnök volt.

Hs esaláál. Gömör vármegye nemesrendü családa 3).

Hölclliell esaláfl. (Máskép Szabó). H ö 1 c h i c h máskép

Szabó András Laxenburgban 166ö-ki május 15-én L Leopold király-

tól nyert czimeres levélben nemesitetett meg; és czimeres levele

Nyitra megyében 1668-ban hirdettetett ki *).

Hrabeczy családi. Sopron vármegye nemes családa.

Ilrabóczy család (Hrabóczi). Zemplén vármegyének kihalt

családai közé számittatik ^).

HrabovszRy család. (Hrabovai). Trencsén vármegye is-

mertebb nev családa , birtokában jelenleg is a nevet és efónevet adó

Hrabove helységnek ; valamint birtokos ott Hrabovka hely-

ségben.

Tagjai legtöbbnyii-e megyei hivatalokat viseltek.

Hrabovszky Péter 1640-ben Budentinban SzuAypgh Gáspár

praefeotusa volt ^).

H. János 1695-ben házat vett bogácdi Horváth Zsuzsannától,

miért ellene Bogárdi Kata Vandriczka Jánosné pert inditott '^)

*) A ^yöri káptalan eltt.

') Ugyanott.

^) Bartholoniaeidea C. Gömör p. 144.

*) Pozöouy várm, levéltárában van az eredeti Armalis.

^) Szirm&y C. Zemplin not- iop. S2.

*) Eredeti levél hozzá intéxve

') Kaprinai A. tom. 43. pag. 133.
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Hrabovszky Gáspár 1722-ben Trencsén vármegye követe

volt '>.

Hrabovszky József 1728-ban Trencsén vármegye szolgabirája.

A család leszármazási tábláját nem l^irván, a következ két rend-

beli töredék-pemzék rendet ') közölhetem ;

H. Miklós
(b. Révay Kata)

Sándor

Péter
1800. táján.

Mária
(Magóchy László)

A másik következ ^)

:

H. Miklós
(Gedey Rozália)

Kata Zsófia

(Vályi László)
Mária

(Máttyus Pál)

Hrabovszky Antal 1760-ban m. kir. kamarai tanácsos , egyszer-

smind kir. ügy-igazgató.

Hrabovszky László 1760-ban Békés vármegye alispánja j utóbb

(1770.) egyszersmind cs. kir. tanácsos.

H. I s t V á n-K á r o 1 y (1825-ben) k. kamarai hivatalnok,

H. Sámuel 1844-ben a Dunántúli kerületi tábla jegyzje.

H. István 1846-ban a 32. számú gyalog ezredben fhadnagy.

H. Róbert 1846-ban a 34. számú gyalog ezredben hadnagy.

H. Antal 1846-ban a 48. sz. gyalog ezredben százados.

H. Gryörgy 1846-ban az 1. számú huszár-ezredben másod ka-

pitány.

A katonai pályán legmagasbra vitte Hrabovszky János, báró,

a vas korona-rend másod . a Teréz- és Leopold-rendek , és az orosz

Anna-rend másod osztályú vitéze, a porosz szent György-rend nagy-

keresztese, a pápai szent Gergely- és Krisztus-rend , a szurdiniai szent

Móricz és Lázár , a parijiai Constantin György-rendek közép-keresz-

tese , cs. kir. kamarás , tábornok , egy ezred tulajdonos , és hadi kor-

mány helyettes 1844— 1847-ben Nagyváradon ; 1848-ban Eszék vár-

parancsnoka.

*) Lehoczky Siümmat. I p. 213.

^) Bossányi coutra Esterházy per 203. lap.

^) Teszéry Deméndy-iále per.
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Hrabovszky Dávid a magyar tudom. Akadémiára adakozott

184()-ben 0-

H.Péter 1844-ben alapítvány tett, mely az országgylésen

bec2Íkkeiy«itetett *).

A Hrabovszky esalád az ország több megyéjébe is elszéledi

Hrabovszky Károly 1795-ben KravSsó vármegyében fszolga-

bíró, 1794-ki június 24-én Gömör vármegyétl vett ki nemesi bizonyit-

ványt, melyet Krassó vármegyében 1795'kt nov. 3án hirdettetett ki»

Jelenleg Krassóban családja nem létez.

Ugyancsak Krassó megyébe költözött Hrabovszky I g n á c z is,

Békés m«gyétöl 1796-ki sept. il-én vévén ki nemességi bizonyítványt.

mely Krassó megyében 1796-ki dec. 5-én hirdettetett ki. Nevezett

í g n á c z akkor Krassó várraegye tiszteletbeli esküdtje volt Jelenleg

e megyében már nem létez,

A Hrabovszky család Bihar megyébe is ki van terjedve, hol

H, Albert megyei fö-adószed volt 1837-ben.

H. János 1845-ben Bihar vármegye aKügyésze volt.

H.György iró volt *).

Hraskö c^salad. (Máskép Raskó). Legutóbbi nemzedéket e

táblázat mutatja

:

Hraskó N.

János Ferencz Mária Erzse Anna
kir. ögyigaz. Eszterga, m. pap, (Mihályi Jáaos) ( Kaayisscsák (ürbányi
ügyész 1844. phiL doctor. Jóaujsí) András)

t Pesten 1846.

mart. 2-án
kora 46.

Iip®blél>' €d»ali^d« Abauj és Gömör vármegyei nemes csalid.

Hrtezlió család. Szabolcs vármegye uemÉ^ csaiádai között

foglal helyet Fényes E. Geograpbiája szerint.

RrtiSSOl^tnj^i csalad„ Gömör vármegye egyik nemes csa-

láda •).

UroeiiiOV^^k^^ etUilkú. Turócz megye? család , lionnan e

megyének nemességi bizonyítványa mellett Hrosnovszky Imre és

3; 1840-ki 42. törv. ez.

*) l844'kí la iérv. ct.

3) L. Tudományos GyüjieTOény 1826-ki foly. VIL köt. 03 lap.

^) Bartboloíuacides C- Gömör. pag. 144.
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G ábo r N6grád megyébe telepedvén , ott 1726-ban nemeísségüket be-

mutaták. Gábor az 1755-ki nemesi lajstromban is elfordul ^).

Hrnyakovics család. 1751-ben nyerte M. Terézia király

~

asszonytól czimeres nemes levelét.

Czimere : jobbról balra rézsútosa húzott fehér esikólat által két

részre osztott kék udvarú paizs ; az alsó udvarban egy fehér oszlop, és

aSEon arany gyr áll ; a fels udvarban három arany csillag ragyog.

A paizs fölötti sisak koronájából kék zászló lengedez. Foszladék jobb-

ról ezüst-kék, balról arany-kék ^).

Hubay család. (Hubói). Gömör megyei Hubó helységrl

írja elnevét, és azon helységben most is birtokos.

Ki van terjedve a család Borsod, Heves, Pest megyébe is.

Hubay Bei*talan birtokos Tisza-Várkonyban.

Hubay József 1847>ben személynöki itélömester, jelenleg a

pesti C3. kir. ftörvényszéksél ülnök.

Huber család. Huber Ferenc z 1672-ben élelmezési tiszt

volt' a lévai várban, leánya Iluber Borbála nemzetes Kis Ferencz

hitvese volt 3).

Hubert család. (Elbb Eutelfauber). Hubert József-
Richárd elbbi Eutelhuber nevének H u b e r tre változtatásá-

val 1762-ben Mária Terézia királyasszony által nemesi rangra emel-

tetett *).

Czimere négy részre osztott paizs, az eís és negyedik osztály

kék udvarában ezüst bak-kecske ágaskodik ; a harmadik éa negyedik

osztály fekete udv;arában három strucz-toll (arany , kék és ezüst) emel-

kedik fel. A paizs fölötti sisak koronájából szintén hsisonló szinü három

strucz-toll leng , az eltérben az ezüst bak látható, Foszladék jobbról

arany-fekete, balról ezüst-kék.

Hudar család. B^reg vármegye nemeg osaiádainak egyike.

Hi&dícb család, Uudich Nep. János postamester Harsány^r,

ban 1802-ben I. Ferencz királytól czimere^ T>enses levelet nyárt.

Czimere négyfelé osztott paizs. Az els és negyedik osztály kék

udvarában fehér sziklán fehér gólya áll , csrében zöld, kígyót tart. A
második és harmadik osztály ezüst mezejében zöld téren arany talaj-

zatú és fejezet fehér oszlop áll, körülfolyva zöld ággal , tetejében

*) Protocol C. Neograd.

*) Adami Scsuta gentil. tom. IV.

») Oklevél.

») CoUect. Herald. Nro 32.
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arany koroua fekszik. A paizs alyjáról gúla alakban egy ötödik osztály

nyúlik fel , inelyndc vörös udvarában arany póSta-trombita arany zsi-

nóron füg. A paizs fölötti sisak koronájából vörös ruhás, prémkalpagos

magyar vitéz nyúlik fel
,
jobbjában kivont kardja begyén levágott

törökíejet mutatva. Foszladék jobbról ezüst-kék , balról arany-vörös 0-

Hueder C»al4d. Hueder Mihály 1722. aug. 2-án III. Ká-

roly királytól nyerte czimeres nemes levelét *).

Czimere : a paizs kék udvarában egy hatszöglet arany csillag.

A paizs fölötti sisak koronáján balra fordulva daru áll , felemelt bal

lábával egy kövecset tartva. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-

vörös.

Húga Cfialád. (Kisiri f). Zemplén vármegye egyik kihalt

családa ^).

Hug^onnay CS»al&d. (Gróf, Szent-Györgyi). Szent-Györgyi

Horváth Zsigmond 18ö7-ben Somogy vármegye követe , utóbb

aranysarkantyús vitéz,. 1810-ben Hugón na helységre királyi ado-

mányt, egyszersmind nevének Hugón nay-ra változtatása mellett

grófi rangot nyert,- és igy alapitá a Hugonnay grófi családot; (lásd

itt 162. lap.) Meghalt 1824-ki dec. 23-án , kora 55-ik évében Tétény-

ben , eltemettetett Fejér vármegyében Fel-Csúthon. Családja , melyet

alapita , igy áll

Zsigmond
tl824.

(csáfordi Csillígh Jozefa)

Gusztáv-Adolf Kálmán József Ferenci Berta Aja Laura
1858: 1858.

Ghr. Hugonnay Kálmán a kis-tétényi iskolának építésére telket

adott 1858-ban 0.

Huldenberg: C/salád* Huldenberg Dániel az 1715-ki or-

szággylésen a 134. törv. ozikben nyerte honfiusitását.

Hulényi csal4d. Hulényi Mátyás és János 1 802-ben

I. Ferencz királytól nyertek czimeres nemes levelet.

Czimerük négyfelé osztott paizs ; az els és negyedik osztály kék

udvarában zöld téren daru áll , felemelt egvik lábával kövecset , csÓrt-

ben iró-tollat tartva. A második és harmadik osztály vörös udvarában

^) Adami Scuta gentil. tora. IV.

«) CoUect Kerald. Nro 328.

') Szirmay 0. ZempUn. not. top. p. 82.

*) L, Politikai Újdonságok 13. szám.
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arany Icirályi korona áli, és azon három arany búza-kalász van áthúzva.

A paizs fölötti sisak koronáján két elefánt-ormány között
, (melyek

közül a jobb-oldali félig ezüst , félig kék , a másik félig vörös , félig

arany) , egy arany oroszlán eoaelkedik ki , els lábával aranj kettt^ís

keresztet tartva. Foszladék jobbról ezüst-kék, balról arany-vörös ^)-

liuley eSidlád. Huley M á r t o n és általa ai J á n o s és P á l

1679-ben I. Leopold királytól czimeres levélben nemesítettek meg.

Czimerük : a paizs udvarában kar könyököl, kalászokat tartva, és

a paizs tetején a sisak koronájából ágaskodó ló emelkedik ki '*).

Hunkár esaiád. Somogy ^ Veszprém nemes családa. Mint

Veszprém vármegye egyik orszá^yölési követe^ kitnt a családból

Hunkár Antal, egykor katona , késbb táblabíró , és az 18íi9-ki

és 1847-fci országgylésen Veszprém vármegje követe; 1848-ban

Veszprém vármegye fispánja.

Hunkár Sándor i 845-ben Veszprém vármegye alszolgabirájfik

Hunkár B e n j a íü i n 1836.ban Gyr vármegye adószedje.

Hunyadi esal4cl. (Hunyadi f). Történelmünk büszkesége,

melynek magyar eredeté r<^l a homály és kétely gr. Teleki József nagy-

szer munkája folytán ^) kéíségkivül el van oszlatva ; és ámbár a csa-

ládfát nem bírjuk is feljebb vinni a kormányzó Jánosnak atyjánál,

vagy legföljebb nagyatjjánál , de oklevelek bizonyítják , hogy a H u-

nyadi család már jóval elbb disziett Hunyad saegye nemes birto-

kosai közt.

A Hunyadi osalád egyelre nem volt sem igen elíkel , de nem-

telen sem. Ezt tanúsítják az egykorúak közt még a család ellenei is *}.

Hogy Hunyadi János a kormányzó nem voit sem Zsigmond termé-

szetes *) , sem törvényes fia , hogy nem származott a Sciiliger nemzet-

ségbl , hogy nem volt valami HoUós nevnek fia , hogy atyja nem

^származott a római Corvin családból , — mint a hízelg Bonfin me-

sélte ,
— sem a hasonnev lengyel családból , i^em végre valami (nem

*) Adami Scuia gentil. tom. IV.

*) Tifchofizky Síemmat. 11. p. 173.

^) Hunyadiak kora Magyarországon. Irta gr. Teieki Józs. í. köt. 26—62.

*) Chalkoiidyl«£s (Corpus Scriptor. Hist. Byzanfc. V. 256 ) Hunyadi János-

rólirja : ^^getvere natt^ trat non admodum obscuro'^ A Ciliéi grófok évkönyve

H a h n n á i U. 704. í. -csekély . de ueines családból valón&k ina. L. Teleki id. K.

1. 27. lap.

*) Hogy a gyrt elragadó , és letótt hollóróli beszéd aJaptalaa rege , ne«i

szükség megjegyeznünk , 8 hogy ez csupán a Hunyadiak régi családi czinierök

alapján költetett.
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is létezett) Hunyadi székely családból ^); — mind azt gróf Teleki

jeles munkájában megmutatá.

De nem származott Hu-

nyadi Jáiios o]áh nemzet-

ségbl sem, ámbár családfáján

találunk 'i« oláhos keresztne-

veket, és ámbár néhány ok-

levélben atyja is , is nevez-

tetik Hunyadi Oláh-nak ^)

;

,,m'»rt — iigyraond gróf Te-

leki — valamint még a mai

idben is az ^Mrdélyi inagyaro*

kat, különösen a Hunyad me-

gyeieket, kik közt igen régi

s törzsökös magyar családok

találtatnak, könnyen mondják

oláJiokaak , ugy ez még kön-

nyebben megtörténhetett a

földleirásban kevéssé jártas

régibb idben" ^). A mi pedig

az oláhos keresztneveket llietí, az annyiszor emiitett tudós történet-iró

gróf szerint megegyezhetjük, hogy hazánkban az idegen keresztnevek a

legtörzsökösebb naagyar családokban is divatoztak, és divatoznák máig

is, és igy errl az eredetre következtetni épen nem lehet.

A Hunyadi ház okleveliíeg els bizonyos törzse Serbe volt,

ennek testvére R a d u 1. Serbének fiai :Magos, Woyk és Radul
1409-ben élnek, midn Hunyadi Voyk (Scrbenek fia) Zsigmond király-

*) A Hunyadi székely névre vonatkozólag Kerchelich által Notit.

Prolimina r. 270. lapon közlött , s vagy koholt vagy helytelenül olvasott

oklevél után készült elefáni-csont mvek felírásait is egyenesen koholmánynak

Írja Teleki. I kot. 54. lap. 2. jegyzet.

*) 1435- és 1437-ki oklevelekben igy áíl: ^^Joanm Olfih, filio quondnm Voyk

de Hunyad , et per cvm alteri Joanni similiéer Oláh
,
fratri ejns cartiaW'*' ; ismét

:

.^utrique Joanni Olah^ filüs quondnm Voyk de Hunyad.'''' — Albert 1439-ki levelében .

„JoatMt et alteri Joanni O'ah. de Hunyad.'"'- L. Teieki Hunyadiak kora I. kot, 48, 1.

A Corvin nevet a családra csak Mátyás korában Bonfín költötte, az azelíitt

ismeretlen volt, és innen igen hibáznak azon íróink, kik ezt azóltiben használják,

sfit még H o J 1 ó s-ra is magyarítják. Valósággal Jánosa kormányzó , és fiai

H n n y a d i-nak írták magokat.

') Budai F e r. Hieí. Lex, ÍI. d. 247. i. nyilván irja , hogy Hunyadit

csúfságból nevezték Oláhnak.
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tói uj adományképea a wiagja testvérei , és János fia részére kapja

Hunyadot^), teíiát már azeltt is bírták. St nagyon valószinüíeg

már I. Lajos király 1378-ban ada Hunyadi János atyjának Voyknak

adományt ^).

Voyk , ki Buth vagy Buthi-nak is Íratott és neveztetett, már
Zsigmond király alatt udvaj*i lovag (miies aullcus) volt , mi azon kor-

ban elég fénye© hivatal vala. Az is bizonyos , liogy a holló czimerrel

már Hunyadi Jánosnak a kormányzónak elei is éltek, mint ezt az

1453-ki czimerbvit királyi levél nyilván mondja. -Voyknak hitves-

társa a karánsebesi Morzsinaj magyar nemes család ivadéka . M o r-

zsinay Erzsébet volt , anyja a halhatatlan hsnek , és ország-

kormányzó Hunyadi Jánosnak, ki ismét .atyja ln a nagy királynak

Mátyásnak.

A család nemzékrende következ

:

N. N.

Serbe Hadul

Magos Vüvk (Buíiii)
* 1409.

(Morzsinai Erzse)
ki raásodfizor

Gsoinokosi Jaríszlóné.

Radul

(Székelyné)
János

sz. 13S6. t 1456.

kormányzó.
(Szilágyi Erzse)

János

t 1441.

Szörényi báií.

Mária
(Argyesi Maiizilía)

László
belgrádi kapit.

f 1457.

mart 23.

Mátyás
szül. 1443. t 1490.

Magyarorsa. királya.

(1. Podiebrad Kata.
2. B«ttrix fiieiiia kir. 1.)

mellékuöti szül.

Jáüos (Corvinus)
Horvát, Tót és Dalm. bán.

Oppelni herezeg.

t 1504. oct. 12.

(Frangepán Beatrix)

Kristóf

. t ifjan

Erzse

t

•) Ij. az oklevelet Fejér
de Runyad. Budae 1844. p. 32.

») Ugyanott 33- lap.

Génu3 , iucunabnlt* et virtus Joiunuis Cot?vini
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A tablnzaton látható Mor^:8Ínay Erzsébettl, — ki megözvegyül-

vén, másodszor Csolnokosi Jariszlóhbz ment férjhez , és a már tárgyalt

Csolnokosy családnak törzse lön, — Hunyadi Voyknak négy gyermeke

született. Egyik leánya Székelyhez ment nül , és ettl születtek Szé-

kely János a bán, Tamás a vranai perjel stb. —• Mááik leánya

Mária Argyesi Manzillahoz ment férjhez , és anyja lÖn az Oláh

családnak, melybl Oláh Miklós esztergami érsek és primás eredett ^).

E két leányon kivül Voyknak két János nev fia volt ; az idsb

János a kormányzó , és az ifjabb János, ki bátyjával az idsebb

Jánossal egyszerre szörényi bán volt, és 1441-ben esett el; eltemette-

tett a gyulafejérvári székesegyházban , hol k-koporsóján ily fölirat ^)

volt olvasható

:

„Miles Joannes vocatus , fráter gubernatoris sit junctus coelieis

choris anno Dni 1434. ^) de Hunyad ; — (ismét) Hio est tumulatus

Johannes miles Junior de Huniad vocatus fráter eius."

Legmagasabbra emelte a családot idsb János rendkivüli vi-

tézsége , hadvezéri ügyessége , és szepltlen jelleme által. Eletének,

mirl Teleki gróf annyi könyvet irt , leírására itt szk volna a tér , és

különben is azt minden magyar hazafinak ismerni kell. Itt csak némely

chronologiai adatokat kell róla megemiitenünk. 1440-ki aug. 9-én test-

vérével az iQabb Jánossal, mint szörényi bánok , hséges szolgálataik,

különösen Orsova, Szörény, Miháld, és Gyrén várak oltalmában tanú-

sított ügyességök tekintetébl I. Ulászló királytól uj adomány czim

alatt kapják Sólymos, Berekszó, Nyavalyás és Burján helységeit,

melyek eddig az erdélyi vajdasághoz tartoztak , Hunyad — valamint

Bosár helységet — Temes vármegyében *).

1445-ben J á n o s és fiai László és Mátyás a gyulafejérvári

káptalan által Világos vár , és az ahoz tartozó Zaránd és Arad -megyei

1 10 helység birtokába minden ellenmondás nélkül beiktattatnak ^).

*) E rokonságról is csufolhaták a Hunyadiakat Oláhoknak.

•) Szeredai CoUect. Inacript. Eccl. Albae Juliae 36. — Lásd Teleki id. ra.

I. köt. 47. lapon.

*) Itt az évszám Kibás, és vaiszínüleg 1454. helyett áll, mert valószínleg

akkor készítetett a sírk , noha János az íQabb 1441-ben halt el. Hogy az

1434, évszám hibás , mutatja az is , hogy akkor még a masík János kormányzó
nem volt, hanem az volt már 1454-ben.

*) L. az oklevelei Teleki : Hunyadiak kora X. köt. 89. lapon. Ez oklevél-

ben Igy fordul elé : .^^Magntficorum utriusque Joannis füiorum Wayk de Hunyod

Banorwn noslrorum Zetcryniensiuin.^''

*) Teleki : Hunyadiak kora X. köt. 159-164. kp.
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1446-ban választatott János kormányzóvá '). Ugyanez évben

iktattatott be Déva várába, és &nnak tartozandóságaíba ^).

1453-ki január 30*án V , László király Hunyadi János eddig volt

kormányzónak, érdemeit, h szolgálatait és hadjáratait hosszasan leír-

ván és magasztalván , ezen számtalan érdemei tekintetébl t és mara-

dékait örökös beszterczei grófoknak nevezi , Erdélyben

fekv Besztercze városával és annak minden tartozékaival megajándé-

kozza, ezen vidéket Örökös grófságra emelvén , és minden más hatóság

alól, a királyét , nádorét, és országbíróét ide nem értve , — kivévén ^).

Ugyanaz napról kelt adományában V. László királytól Görgény

és Déva váráról és azok tartozékairól Torda és Hunyad megyében , va-

lamint a Temev«; megyében fekv oláh kerületrl iugy látszik uj) ado-

mánylevelet nyer *).

Még ugyancsak l453-ki febr. 1-én pedig V. László király Hu-

nyadi Jánosnak si czimerét , mely agy csrében arany gyrt tartó

hollót ábrázolt , - - fehér mezben koronát tartó vörös oroszlánnal b-

víti meg ^). És e megbvitett czimert az eredeti után ^) rajzolva ábrá-

zolja a fölebbi metszvény is. E czimer — mint a királyi okmány tar-

talmazza ,
— következ : a jobb oldalra dl p&izs n^y részre oszlik,

az els és negyedik osztály kék udvarában egy szárnyait kissé felemel,

és balra fordult fekete holló látszik , csrében arany gyrt tartva ; a

második és harmadik osztály ezüst mezejében szintén balra fordult

vdrös oroszlán áll hátulsó lábain , háta mögé felkondoritott farkkal , és

els bal lábával arany koronát tartva. A paizs tetején koronás arany

sisak áll , melybl egy szétterjesztett arany szárny nyúlik fel. A sisak

két oldaláról a paizst arany-kék foszladék veszi körül.

Hunyadi János a kormányzó 1456-ki aug. 11-én halt meg kora

68-ik évében*) Nejéti horogszeghi Szilágyi Erzsébettl , Szilágyi

Mihálynak a szintén volt kormányzónak nvérétl két fia maradt:

László és Mátyás.
László 1452-ben már pozsonyi gróf , és fispán ^) , utóbb Bel-

Teleki : Hunyadiak kora X. köt. 183. 1.

*) Ugyanott X. köt. 197. lap.

») Ugyanott X. 347.

*) Ugyanott X. 356

Ugyanott X. 365.

*) Dr. Wenzel Gusztáv ur szíves köxlésébl a budai kamarai levéltárbaíi

lév eredeti okmány után rajzolva.

') Teieki : Hunyadiak kora II. 444.

*) Ugyanott X köt. 338. 339. 343. 1.
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grád vár kapitánya , 145G-ban összevesz Citkível , ki ekkor Összevag-

daltatik; ajcövetkezö í457-ki mart. 23-án pedig az alig 24 éves Hu-

nyadi László is, családja elleneinek cselszövényei folytán Budán le-

fejeztetett ^). Allitólag Grara nádor egyik leányával jegybe járt. Teat-

vér-ücacse

Mátyás (szül. 1443-ki február 27-éu) bátyja megöletése után

V. László király által Csehországba Podiebradhoz vitetett , és ott a

király halálával letartóztatott. .1458-ki január 24-én magyar királyivá

választatott^); és mint L5 éveshez kormányzóul anyai nagybátyja

Szilágyi Mihály adatott. Visszakerülvén Fridrik császártól a korona,

1464-ben megkoronáztatott^}. volt hazánk egyik legnagyobb királya,

és korában Európa fejedelmeinek legjelesbike. Dics emlék« nemzeté-

nél halhatatlan. Meghalt 1490-ki april 6-án *) , némelyek véleménye

szerint mérgezés következtében ^}. Székesfejérváron temettetett el.

Els neje Katalin a cseh király Podiebrad leánya volt , ki 1464-ben

hftk meg *) , iS kití5! semmi gyermeke nem maradt. Ezután 12 évig élt

özvegységben , mely iá6 alatt egy ismeretlen ntÓl János fia szüle-

tett. 1476-ban nsült másodszor, elvévén Beatrixet, Ferdinánd nápolyi

király leányát ') ; kitl szintén nem maradtak utódai.

Mátyásnak természetes fia J á n o s Irerczeg, kit Corvinnak is ne-

veznek, és ki atyjának hirtelen halála miatt trónr» nem juthatott;

még atyja életében liptói fispán , majd dalmát- , horvát* és tótországi

bán, és oppeloi herczeg ln. Biancha mailandi herczegnt , mint nem

király , nóül meg nem kaphatván , Frangepán Beatrixot vévé nÖül,

kitl két gyermeke : Kristófés Beatrix születtek , de korán elhal-

tak; így János lö04-ki octob. 12-éa meghalván, családját sírba vitte,

öivegye Frangepán Beatrix utóbb György brandeburgi rgrófhoz,

H. Lajos egyik tanácsnokához ment nül , és igy keröiíek a Hunyadi

ház levelei Anspaohba , honnan lí. József császár korában a budai ka-

xiMurai levéltárba vándoroltak vissza.

Hogy a táblázaton állókon kivül is voltak már , és pedig már a

XIV. és XV. században is Hunyadiak, kik e családnak egy másik ágából

*) Teleki : Htinjadiak kora 11. köt 608—510. I.

») Ugyanott m. k. 34. 1.

*) Ugyanott ÍIl k. 361. 1.

*) Ugyanott V köt. 601.

*} Ugyanott V. k. 503. 1.

^ Ugyanott UI. k. 357. 1.

"*) Ugyanott IV. köt 490. lap.
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származhattak , azt történelmi adatok és oklevelek is bizonyítják : így

Hunyadi Pál 1421-ben Erdélyben milkói püspök volt ^). Hunyadi

János Í430'ban turóczi fispánnak iratik *). Hunyadi Simon 1451-

ben Hunyad vármegye alispánja volt^).

A XVI. század elején négy Hunyadi járt Krakóban iskolába

:

Hunyadi Benedek Í511-ben; Mátyás 1527-ben; Lajos és Lu-

kács 1535-ben *).

HimyaSi Péter 1540-ben Déva vára kapitánya volt.

Hunyadi F erén ez Báthori István lengyel király s ennek ha-

lála után Báthori Zsigmond udvari orvosa , Báthori István halálára

latin verseket nyomatott Krakóban.

llmil'adf esalád. (Kéthelyi gróí, kis-kresztyeni nemes). A
kis-kresztyeni Hunyady család , melynek egyik része jelenleg a k é t-

helyi Hunyadi grófi ágon

virágzik, — a XVI. században Bars

és a vele szomszédos megyékben

tnik fel. Í563-ban Hunyady Má-
tyás a lesxenyei Czakó (= Chako)

osalád által intetik meg, hogy a

neje leszenyei Czakó Dorottya —
elbb leszenyei Czakó Andrásné —
után birt (Hont megyei) leszenyá,

ujfalusi és fels&^csehii birtokokat

adja ki ^). Ugyancsak e Hunyady

Mátyás 1 564*ben Pathy . Bene-

dekkel ellentmond Ebeczky G-yÖrgy,

Tamás és András beiktatásának

Elbeczk helységre nézve.

*) Benk6 : Miikovia I. pag. 122. — St egy Hunyadi Mihály a budai

káptalannak egy 133 l-ben kelt oklevelében is eífortlui , melyet Pál országbíró

haz cld egy itéi levelében. (L. H á r o m Értekezés. Aranka 3. 1 ) E Mi-

hály Hunyadi állítólag Székely Jánosnak fia volt , és F e j é r szerint (Hnayadi

301. lap) a mondott oklevélben mint fölperes fordul €»16^ és wlní; gyaniini lehet,

b<infi hunyadi birtokos volt. De F e j é r e gyanittatásaiöak okát nem adja.

') B. KoUer által kidl g. országbírók és fíiiapanok névsorában. Lásd Le-

hoczkynál is. Stemraat. I. p. 157i.

3) Tud. Gyjtemény 1881-ki foly. VIÍ. köi 30. l
'

*) Bursa ; Cracovien.sis p 27. 41. 4(í

*} A család közlése szerint.
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A család ieszármazási fája s^^akad&tlanúi azonban csak Hunyady
Andrással kezddik , ki Rudolf királytól 1607-ben czirneres nemes
levelet, és nem sokkal utóbb a család Bars megyei k i 3-k r e s z t y e n e i

nemesi ouriára, és (1694-ben) Nyitraszeghre adománylevelet

nyert ; és azóta a család elönevét is részint mindkét lielységrl, részint

csak az elbbirl irja.

Hunyady Andrásnak Viszocsányi Borbálától , ki leány-

ágon a hires Raskay, Fánchy stb, családokból eredett , — nyolcz ^ver-

meké, és ezek között két fia maradt, kik a családot felemelek , és mai^
lenyaló két ágra szakaszták ; mint azt a következ családfán *) lát-

hatjuk :

I. tábla.

Hunyady 1. Audrás

(Viszocsáayi Borbála)

T. László lioua Anua Zsuiaa Judit ííata Er:s58

ie77--1694. (Fabri- (Gáfor (Jakus (Víz- (Mütoiiy (Btunsz-
Bars várni. .cius Fer.) Aadr.) kelety István) vik Mili

)

alispán, Ágost.) Fer.)
(Apponyl
Zsuzsa)

I. Ferencz
Somogy V.

sz.-biró.

CV^&rsányí
E-íse)

L. ITl íábi.

\. Ignác?.

Bars V. fjegyz.
16M. alispán.

(Bogády Anna)

Lásd II táblán.

Amia Mária Judit
^

I. Miliály
(Bacskády (Dobóozky (X. Siinonyi Ádára. (Simoftc^xicll

Pálné) Láözló) 2. Bossány Imre) Horváth Zsuzsa)

H Mikály

János Anna
(Palásthyné)

II. Fereiicz

(Majtliény Mária
uidbb

ICeiio Ferenczné)
a^m^

I II j^í/Vmw— mm ' i i i

Farkas

(Csery Éva)

Miklós
(Ambró Borbála)

István László György

Ignácz
(Korossy Francziska)

Tei'éa

(Ürményi Beraát)
Mária

(SJpeky Sándor)

*) A családi levéliár adatai szerint.

13
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II. tábla.

I. T^nácz ki tíz /> táblán,

Barsi löjegyKÖ
é» alispán.

(Bogády Anna)

III.Lá5zló
alispán.

(Apponyi Kata)

Mária
(Bossány József)

Kata
(Gillig Mátyáö)

János Anna Etek
kegyesrendi (Mérey 1804.
szerzetes. Zsigmond) (Fesíetioh

Teréz)
r

Itíária-Anna £iára
(Majtliény {\>. Paluaka

Imre) Kerestél y)

.jTuíianna

Hortuiana
apacsa.

líl. Ferencz
huszár fíiadn.
(nagy-jókai

Farkas Krisztina)

Vincze
(kékesi

Rajkovich Joeefa)

Julianna
(nemes-kéri
Kiss Sándor)

Viucentja
(b. Nefcern Károly)

Lajos
lak. Szoln.*

Abonyban
1879.

(Tallián

Jozefa)
I

J(5z»ef j- Móricz Karolina Mária Johanna
(Rózsa kapit. (SimonyJ (Baros (Zabojsiky
xMária) Elek) Kár) János)"

Franc '/.jska

(gaíantiiaj

Balogh
Kristóf)

Mária Ottilia Ilona

Oszkár Iván Arthur
szül. 1837. szül. 1838- sxül. 1839.

E két táblázat tünteti fel a nemesi ágat.

I. András két fia 1. László és I. Ferencz l6ÖB-ban osz-

toztak fneg *) a kis-kresztyeni nemesi udvartelken ; mely után — ugy

látszik — nemsokára Ferencz Somogy vármegyébe költözött , és ott

telepedett le , és törzse ÍÖn a grófi ágnak , melyet a Ili. táblázaton lát-

hatunk.

I. Andrásnak emiitett két fián kivül a táblázaton látható hat

leánya következ : 1. Ilona Fabricius Agostonné, kinek leánya Mag-
dolna Huszár Imre neje ín. 2. Anna Q-áfor Ferenczné. 3. Zsuzsa
Jakus Istvánné. 4. Judit Vizkelcty Ferenczné. 5. Katalin Motony

Istvánné ; és 6. E rzse Brunszvik Mihályné

Mietótt itt a család egyes tagjainak életére vonatkozó adatok

közlését folytatnók , lássuk itt folytatólagosan u grófi vonalt , melyet

I. Ferencz alapított ; és azután lássuk a történelmi adatokat.

*) Bars megyének 18()4-ki dec. 9-én kelt, s a család eldei által viselt hi-

vatalokról kiadott biaonyitványában.
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m. tábla.

A grófi ág.

I. Ferencz ki ab h táblán,

1653—1690.
Somogy V. sz.'bird*

(Varsányi Erzse)

IT. LAgzló .

(kanczell. titkílr 1719.)

kir. személynök.

II. András
Bars V. alisp.

1693-94.
alnádor 1709.

(Háncsok Judit)

Judit
(1. Sándor Pál.

2. Deseó Bid.)

István
nyitrai alispán,

t 1748.

József György
jesuita.

Antal
báró 1753.

(Mattyasovfizky
BorbAÍa)

János nep.

JIÓ/-1795.

t 1821.

(gr. Pálífy Teréz)

Mária
(Zerdah.eiyi)

József
szül. 1802.

cs. kir. kam.
(hg Lichienstein

Henrietté)

Ferencz
szül. 1804,

(gr. Zichy Júlia)

László Kálmán Vilmos Júlia

sz. 1826. szül. 1828. az. 1830. azül 1831.

(gr Csáky cs. kir huszár- (hg. Obreno-
Sarolta) ómagy. kapitány, vich Mihály)

Pál
sz. 1838.

Iván
sz. 1826.

Imre
st 1827.

es. kir.

huszár-kapii
cs. k. kaVn.

1858.

Mária
sz. Í828.

Francziska
SZÜL 1832.

(gr. Bombelles
Lajos ezredes)

Zsófia

szül. 1835.

(gr. Wickenburg
Ottokár)

Karolina*)
szül. 1836.

*) EnneL testvérei még : Alajoasíül. 1842.; Ida szül 1849.

Nemesi ág*

Törzse I. Andrásnak fia : I.L á s z l ó , ki testvérével í. Ferenczczel

1663baQ osztozott, Bars megyének 1677-ben másod . 1679-ben els

választott alispánja volt, és az volt lD94-ig, és érdemeiért I. Leopold

királytól arany lánczczal és éremmel is kitüntetett. 1694-ben pedig

Nyitraszegbre kapott Donatiot. Apponyi Zsuzsannától három leánya,

és két fia maradt • l, I g n á c z és í. Mihály.
13*



I. Mihály, ki 1693-bftii osztozott meg testvérével, és Bars

megyei Simonyiban lakott ^) , nül Simonchich Horváth Zsuzsannát

bírta, kitl ÍI. Ferencz és Miklós fiai maradtak.

II. Ferencziiek neje Majthényi Mária, utóbb Kelio Perencz-

né, szülte H. Farkast, ki nejével Csery Évával 1728-ban Nyitra

megyei Tóth-Sook és Atrakoo is szerze íwrtokrészt ^). Három a ma-

radtak :István, László és György.
Miklósnak Ambró Borbálától fia Mihály és Ignác z,

aniannak iia J á n o s ^ és leánya A n n a^Palásthyné ; emennek leányai

:

Teréz Ürményj Bernátné , és M á r i a Sipeky Sándorné.

L I g n á c z (L Lászlónak fia) elbb Bars megyei fjegyz, utííbb

alispán a múlt század elején. Bogády Katalintól nemzé Máriát Bo?5-

sányi Józsefnt , Katalint Giilig Mátyásnöt , és

III. Lászlót, ki Apponyi Katalint vévé nül, és attól született

két íla, négy leánya. Leányai közül Julianna Hortulana néven

Klára rend apácza. Piai közül János kegyesrendi szerzetes volt,

másik fia

Elek a tolnai Festetich családból nsült , feleségül vévén Fes-

tetich Teréziát, kitl III Ferencz, Víncze és Julianna nemes*

kéri Kiss Sándorac születtek. Elek 1804-ben vett ki Bars vármegyétl

elddeinek érdemeirl szóló bizonyitványt. Vinczének kékesi Raj-

kovich Jozefától egyetlen leánya Vincentia b. Neffoern Károlyné, él.

III. Ferencz nagy-jokai Farkas Krisztinától a táblázaton lát-

ható számos gyermeket nemzett. Fiai közül Józsefnek Rózsa Má-

riától három leánya maradt. M ó r i c z cs. kir. kapitány , — és

Lajos, ki Komárom megyébl szohiok-abonyi birtokára tévé

lakását. Komárom vármegyének (1838-ban) föszolgabiréja volt. — Ne-

jétl Vizeki Tallián Jozefától fiai: Oszkár, Iván ésArthur.

€réfi ég.

Ez ág — mint emlitk — I. P e r e n c z n é 1 kezddik. Ennek

Varsányi Erzsébettl két fia magasabbra emelé a család fényét. —
II. László a m. kir. udv. kanczelláriánál titkár^) volt (17Í9-ben),

*) Tudom. Gyüjíemén/ l830-ki foly. V. köt. 127. 1.

*j Nyitrai káptalan. Fi-otoc, 96. íol. 34. és Protoc. 105. foI. 36. Sz. B«ne*

deki Con^rcii. Ca.p»a ti. Fasc. 4. Nro 7.

•) Srelcti ükraányok.
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utóbb királyi szenaálynöknck iratÍK ^). Utódai nem maraduk. 11. A n-

drág Bars megyében kezdé hivatalos pályáját; í084-r>en al-, i68S*

ban fö-jegyz6 ktt, 1694-ben

pedig alispán. 1686'ban a

nemesi fölkelésnél kapitány

volt ; utóbb a királyi táblánál

ülnök , al-ors7Ígbiró , majd

al-nádor (1716-ban). Hán-

csok Judittól öt gyermeke

^aaradt

:

á) Judit 1, Sándor

Pálné 5
2'. Dese Boldizsárné.

h) István Nyitra me-

gyének közel nyolcz évig al-

ispánja 1743-ig; többször or-

szággylési követ, ut^óbb aranysarkantyús vitéz. Meghalt jt74»S-bíin')í

eltemettetett Ürménybe.i R.í»>n évi novomb. 7-én. Bírt Burs megyében

Zelizen, Nyitrábaj* T><rnnczon , Kétlielyen, és Heves megyében is'.
•—

(ryermekei nem maradtak.

e?) József magnélkúi Imit el.

d) Ö" y ö r g y Trencsénben jesuita volt.

e) Antal 1730--ban Bars megyei alispán volt. Utóbb 17534(i

mart. 24-én báróságot nyeri , és egyszersmind K é t b e 1 y-rc ado-

mányt , honnan ez idtl ezen ág elönevét irja *}. Nejétl Mattya-

sovszky Borbálától leánya Mária Zerdahelyiné , és fia

János nep. 5 ki 1797-ki mari:, S-án gróü. rangot riyf-rt. Í795-ki

') Lehoczky Stemmat. TI. 187. írja Pereortali s-nak ; és néhi Sicmm. í,

173—174 lelünk ugyan a Fersonalisak sorában egy Hunyady L i r, s i 6 1 , de tkti

is 1600-beii , a midn » mi Lászlónk még alig is élt. Különben If? Lebocr.ky

mve e réssben igen hibás. A kir. Curia levéltári adsUai után késztiti Peraotialíí

lajstromban pedig sehol nem ieijök:, ott 1660-ben Orossy György jrafjk Perso*

n»lisnak. Hogy pedig L á s 2: 1 ó a kanczelláriáuál szolgált , számofí királyi Pri-

vilégiumok mutatják, melyeken aláírva neve a kanczeiláré után következik.

*) liásd Szegedy Mihály jeauitának fölötte : „/1ö«w Sanetvs iu sapietitia^^

eiimh magyar halotti beszédét.

^) KéiUeiyi uradalmából Somogy megyében Meaztegcyban nei^ szent

Jáuos tiszteletére alapítványt tett. Lásd ennek ünnepélyét yyLenfy hfv. Nepa

ftútttaíio Eucharisticaf''' czimii beszédében. Pozsony 1747-ben. — A m^jkl ném^
barátok klasiromában is egy cellát alapított , hoL ax ajtó felett czímere láihaió.

!Lásd Yahot : Magyarország képekben. lII. köt. 41—43. lap.
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janius 24-én kelt egybe nejével gróf Pálffy Terézzel, kitÖl két fia:

Jónsef és Ferencz grófok maradtak.

József gróf, és cs. kir. kamarás, szül. 1802-ben, nül vette

1825-ki oct. 1-én berezeg Licbtenstein Henriette csillagkeresztes és

palota-hölgyet; kitl gyermekei következk: 1) Iván szül. 1826«ki

július 7-én. — 2) Imre Joakim szül. 1827. jul. 22-én, cs. kir. huszár*

százados és cs. kir. kamarás 1858-ban. — 3) Mária szül. 1828*ki

nov. 19-én. — 4) Francziska szül. 1832-ki april 3-án. Egybeköt
1850-ki május 10-én gr. Bombelles Lajos ezredessel. — 5) Zsófia
szül. 1835. mart. 14-én. Neje gr. Wickenburg Ottokár cs. kir. kamarás

és huszár-századosnak 1855-ki aug. 8-ka óta. — 6) Karolind szül.

1836.ki dec. 26-án. - 7} Alajos szüL 1842. febr. 28-án. — 8) Ida
szül. 1849.ki april 23-án.

Ferencz gróf, és cs. kir. kamarás, szül. 1804>ki sept. 17-é&.

Neje vásonykeöi gróf Zichy Júlia , csillagkeresztes hölgy , kitÓl gyer>-

mekei: a) L aszló szül. 1826^ki jv^ius 26-án, a pozsonyi cs. kir. hely-

tartóságnál hivatalnok. Neje 1856-ki jun. 2-tól Csáky Sarolta grófné. —
b) Kálmán szül. 1828-ki oct. 14-én,' a 10-ik számú huszár-ezredben

rnagy. -— c) Vilmos szül. 1830-ki mart. 7-én; a 6. számú huszár-

ezredben kapitány. — d) Júlia szül. 1831 -ki aug. 26-án; férjhez

ment 1853-ki aug. I-én a jelenlegi szerb fejedelem Milos fiához,

Obrenovich Mihály herczeghez. ^— ^) Pál szül. 1838-ki oot. 4-én.

A Hunyady család grófi ága nemes fajú ménesei által , fleg a

hazai lótenyészetre hat jótékonyan.

A Hunyady család si nemesi czimere, melyet az 1607-ki armalis

levélben nyert, és melyet itt az els metszvény ábrázol, egy vizirányo-

san kétfelé osztott vért ; a fels osztály vörös , az alsó ezüst udvart

mutat, a paizs alján zöld mezrl egy fatörzsök nyúlik ki, melybl egy

zöldell ágon fehér galamb ül ^ a fa alatt fekete medve áll , egyik els
iábát felemelve , és abban három szál arany kalászt tartva. A paiss

eltti sisak koronáján két vörös zászló között kiterjesztett ezüst sas-

szárny nyúlik. Foszladék mindkét oldalról arany-kék ').

E czimer az egyik ág részére a báróság és grófság nyerésekor

tetemesen megbvitetett , mint ezt a második czimer-metszvény mu-
tatja

;
e szerint a paizs négy felé osztott vért ; az els és negyedik

osztály ezüst mezejében barna medve áll hátulsó két lábán , els lábai-

val egy kalászt tartva. A második és harmadik osztály kék mezejében

*) Az eredAÜ arm&lis leiráM Txi&n.
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pánczélos Jiar könjrököl, három nyilat tartva, hegyeikkel fölfelé. A
paizs közepét egy kisebb paizs foglalja el , melynek arany udvarában

egy fatörzsökön csrében gy-
rt tartó holló áll. A paizs

fölött grófi korona, és azon

két koronás sisak. áll ; a jobb-

oldaliból két vörös mszló kö-

zött ezüst-fekete sas-szárny

nyúlik ki ; a bal-oldaliból két

elefánt-ormány (jobbról viz-

irány<^ab kék-.arany , balról

arany-kék) közt a pánczélos

kar bárom nyílvesszt tart.

Foszladék jobbról arany-feke-

te, balról ezüst-kék. A paizsot

teiamonokgyanánt két hátulsó

lábaikon álló vadász-eb veszi

körül 0.

Végre ezektl , dé fteg az elstl színezésben és a törzsökön

álló madár nemére nézvB különböz czimer a'z, melyet itt a harmadik

czimet ábrázol, és melyet a nemesi ág néhány nemzedéken át használ

;

ez t h kék udvarban a fatörzs kihajtásán fekete hollót mutat csrében

tartott gyrvel, a medve pedig ül, s nyilakat tart. E czimer az 1694-

ki nyitra-szeghi donadóban adatott.

Hanyad>' család. Az dbb tárgyalt két rendbeli (kihalt és

julenleg is virágzó) Hirayady családon kivül még több ilynevü család

van hazánkban, így a Htinyady név Fényes EE Geographiája

Szerint Beregh , Bihar , ügoosa , Szabolcs stb. megyék tiemessége sorá-

ban áll.

Gömör megyében Hunyedy Miklós már 1 601-ben birtokos-

képen tütiik fel *).

Nógrád megyében szintén 1848-ik év eltt egy Hunyady neve-

zet megyei tiszteletbeli esküdi /olt '^).

Ugocsa vármegyében e század elején Hunyady nev család bir-

tokos Forgolány helységben *).

^) L. Adaml Souta gentil. tom. lY.

^ Protoc. C. Neograd. anni 1601.

•) Czimer-pecsétében Magyarország czímerével éli. Mily alapon? —
elttem ismeretlen.

•) Szirmay C Ugocsa. p. 129.
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Valamint valószínleg a Bihar megyei nemesek sorában emütett

Hunyady családból vette eredetét Hunyady Ferenoz,a rault század

végén debreczeni prédikátor és Tiszántúli superintendens . ki „Kereszt

tény Árchivarius avagy históriai gyjtemény" czimü két kötetes mun-

káján (nyomt. Vácz 1794.) kivül egyéb papi munkákat is adott ki.

Meghalt 1795-ben 0-

Huiiiyor esaláii. Zemplén vármegye nemes családai sorában

áO Fényes E. Geographiéja szerint.

HurJa család. Szabolcs vármegye nemes családsi közé soroz-

tatik Fényes E. Geographiájában.

Hurlca család. Zemplén vármegye egyik czimerleveles nt-

mes családa 0-

Httpy család. Heves vármegye nemessége között foglal helyet

Fényes E. Geographiája szerint.

Huszá^ család. A Hu szag (vagy Hu szák) család

1667-ki július 12-én I. Leopold királytól nyerte czimeres nemeslevé-

lét, és Zólyom, Nógrád , 2^mplén stb. megyében lakozik.

Nógrád megyében már 1689-ben leljük Huszág Istvánt) ki

ügyvéd volt ^) , és ki valószinüleg az armallst nyerte.

r726-bER Huszácr F e r e n c z Nógrád niegye eltt a nemesi vizs-

gálatkor nemességét az 1667-ki armaiisra — melyet atyja kapott, —
alapitva, rautatá meg *).

1755-ben Huszág G á ?» p á r áll a nemesi lajstromban.

Huszág György 179 l-ki május 6-án nyert Nógrád megyét/5l

nemesi bizonyítványt , mely azon évi május 10-én Zólyohi megyében is

küjirdettctett Ennek fia Sámuel, kinek fia Gusztáv Loscnozon

keresked, 1845ki január 7-én 2^1yom megyétl vett ki nemesi bizo-

nyítványt, melyet 18á6-ki május 1-én kihirdettetett^). E leszármazás

igy áll

:

György
1791.

Sámuel

Gusztáv
1846

*) Danielik tlózB^f: Magyar Iiók IL 118.

*) Szirinay C Zemplin not top. 112.

•} Protoe. 0. Keograd. armi 1689.

*) Ugyanott az 1726-ik évre.

-') Ugyanott 1846''ik évre.
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A Huszág család ágüst. evang. vallásii , s néhány egyházi férfiút

is mutatott fel : igy.

Huszág Sámuel beszterczei születés , 1747*ben járt Witte-

bergában ; 1748-ban meghalt.

Huszág Pál beszterczei fi, 1770-ben járt Wittebergában,

1772-ik év után rakonczai lelkész, hol meg is halt ^).

Huszár család. (Baráthi). Elkel birtokos család Nógrád,

Hont, Bars, Esztergám , P€»t stb, megyékben. Törzse Huszár I. Már-
ton, ki a háborús viszonyok

küz5tt, régi nemességl okmá*

nyainak elégése után Rudolf

királytól 1Ö9l-ben régi ne-

mességét bizonyító és meg-

ersít királyi czimeres levelet

nyert.

Czimere — itt látható-

lag— fenállóhadi paizs, mely-

nek Vörös udvarában zöld té-

ren egy fehér ménen ül kék

öltözet magyar huszár szá-

guld , az üldöz ellenség felé

hátra fordulva ^} , s kardját

hátra vágva. A paizs fölötti

sisak koronájából fehér ló

ágaskodik. Foszladék jobbról

arany-kék , balról ezüst-vörös.

A paizst telamonok gyanánt

két arany grif veszi körül.

Elönevét a család Hont megyei Baráthi helységrl irja , mely-

nek imoBt is birtokában vaa.

I Mártontól kezdve a család leszármazási táblázata követ-

kez :

') Bárlholomaeide« : Memória íini Wttteb. etc.<íí53 271.

*) Itt a metszvényben a husriír helytelenül van ábrázolva : elre nésjö

arozczal, miután az eredeti oklevélben a huszár visszatekint fejjel van

festve, éa leirva.
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I. Márton
1691.

Gyrig- Erzsébet

Jánoa
kapitány

elesett 1G44.

István

szerzetes.

t

II. Márton

III. Márton
t 1726.

(Dulai Ilona)

ÍV. Márton
szül. 1684. 1 17.56.

(1 . Hudecz Rakhel.
2. Jeszenszky Mária)

1-tM János
axtil. 1710.

Nep. János

Imre
gyetvai
plébános.

t

2-tól I. József
szül. 1739. f 1816.

cs. kir. tanácsos.

(Majiáth Mária)

V. Márton
(Csefalvay Mária)

r"
János

II. József
sz. 1774. 1 1865,

(kis-karostti

Somogyi Mária)

Boldizsár

(Sámson Kata)
Mária

(gr. Berchtoldt
Antal)

Imre
Esztergám v.

alispán
B követ.

Mária

t 1827.

(pázmáudi
Kempelen János)

Ida (él) Ottilia

(b. Vetzlsberg él.

Károly)

HÉtelka Ida

-—-n
Sándor

lak. Budán.
(Madách Anna)

L
,

Anna Gizella

Károly
Bxöl. 1803.

Nógrád V. követ.

(Terstyánszky
Mária)

Uí Józífef

srül. 1804. t 1841
Nógrád V. clsó alisp.

(Ma4ách Mária)

Klára
(Otskay Antal)

Julianna
(szajoli

Wejér tajos)

MBaM^vavwMiai^

IV. József

tl84».
Mária

(sz. Imrei
Károlyi Miksa)

Róza
tl842.

István
SZÜL 1826.

(Blaskovich
Anna f

)

Béla

László
szül. 1829.

Mária Mathilá
(Jeszenszky
Józaefné)

Gyula
szül. 1838. 1 1858.

író.

I. Mártonnak unokája István Pálos szerzetes volt ^). A másik

János, mint kapitány Fülek alatt a törökök elleni iiarczban esett el

t644'ben.

«) L. Életét röviden Magyar írók. H. köt. 113. lap.
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IV, Mártott Bak, ki lG84-ben született, és 1756-ban meghalt,

két neje volt ; az els Hudecz Rakhel , kitl két fia maradt : a második

jeszeniczei Jeszenszky Mária , kitl I. József és V. Márton szüf

letett.

V. M á r t o nnak Csefalvay Máriától fia Im r e (lak. Tinnyén) Esz-

tergám megye els alispánja és országgylési követe volt.

L József szül. 1739-ben, Meghalt 1816-ban. Egykor Hont

vármegye f-ügyésze , késbb cs. kir. tanácsos. Nejétl székhelyi Maj-

láth Máriától (szül. 1745. f 1813.) három gyermeke maradt: II. Jó-

zsef, Boldizaár és Mária gróf Berchtoldt Antal felesége.

Boldizsárnak Sámson Katalintól a táblázaton látható há rom

leánya , és egy fia Sándor maradt , kinek sztregovai és kelecsényi

Madách Máriától négy leánya él.

II. József szül. 1774-ben. Meghalt 1855.ki sept. Pesten. Elte-

mettetett a családi sírboltban Keszegben (Nógrád megyében). Hitve-

vesétl kÍ8-karos%i Somogyi Máriától gyermekei következk :

a) Károly szül. 1803-ban. Lakhelye Nógrád várm. Tereske.

1844-ben Nógrád megyének országgylési követe, és e megyének egyik

kitn — általánosan tisztelt — férfia. Nejétl nádasi Terstyánszky

Máriától gyermekei: 1) Róza meghalt 1842-ben. — 2) István
szül. 1826-ban. Nejétol Blaskovich Annától (ki korán elhalt) egy fia

Béla maradt. ~ 3) László szül 1829-ben. — 4) Mária. —
6) Mathild jeszén i Jeszenszky Józsefné Tolna megyében. —
6) G y u 1 a szüL 1838-ban. Fényes irói tehetségeinek korán szép jeleit

adta. Meghalt 1858-ban. 1857-ben egy kötet ^eszélyei^' jelentek

meg, melj^ek jövedelme a nemzeti szinhibci nyg-intézetre szentel-

tetett.

b) m. József szüL 1804-ben. Nógrád megyénél kezdé hiva-

talos pályáját, melyrl azonban a legszebb remények közepette a kora

halál ragadta le. 1832-ben tiszteletbeli fjegyz , 1836-ban valóságos

fjegyz ln^ 1838-ban másod, 1839-ki május 7-én pedig els alispánná

választatott. Meghalt 1841*ki július 10-én. Eltemettetett a családi

sírboltban Keszegben. Nejétl aztr^g^^^i Madách Máriától fía IV. J ó-

zsef 1849-ben édes anyjával, s mostoha atyjával Balogh Károlylyal

együtt az oláhok által megöletett. Leánya Mária szent-imrei Károlyi

Miksa neje.

c) Klárik otskói Otskay Antalné.

d) Julianna sz&joU Fejér Lajosné ; mindkettnek gyermekei

vannak.
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UnMkr család. (Nagy-bafáthí). E családnak ismert törzsei

Huszár János szatíimári katona. és lostvére Ferenc^, kik — mivel

a mohácsi ütközet után okleveleik elvesztek, — ezeknek pótlásául

Miksa királytól 1572-ki oct. 27 en — mint már el6bb is nemesek —
ajitó czimeres nemes levelet nyertek ^ ^nagy-ba ráthi' elnévvel ^).

Czimerük: a paizs kék udvarában hármas domb középsjébíJl

kinyúló oroszlán, els jobb lábával pallost tartva, A paizs fölötti sisak

koronájából szintén oroszián emelkedik ki , els jobb lábával kivont

kardot villogtatva. Foszladék jobbról ezüst-vörös, balról arany-kék.

Említett Jánosnak egyik unokája I. István 1647-ben adományt

nyert , melybe a gyri káptalan által beiktattatoti. Ezen Istvántól kö-

vetkezleg j íe a családfa

;

r~

János
1572.

I. ltván
1647.

II. István

I László
1757. kapitány.

1 ~^—

,

IL László
1810.

KomArom v.

fazoigabiró.

Elek
nyuff. kapit.

1832.

III. László
Esztergám v. jegyzó

1832.

Fereaoz-József ^

.

Komárom v. f-sz,-biró

1841.

f-törv. ülnök PesiQit

1859.
"1

Imre íih

II L á s z 1 ó n a k , ki Koraárora vármegyének fszolgabirája volt,

és 1^10—1817-ben egyszersmind alispáni jelölt- báironi ü: Elek,

in. László ésFerenots Komárom várraegyétil neme^goglikrSl

*> Komárom vármegyének 1832-ki april í^-én kelt nemesi bizonyitvénya

szerint

•) Lehetne , iiogy e család a feljebb Uír^yn'.i baráthi HuszAr családdal

egy iörzaböl ered, de az eUzakadáa oly rég''^ hogy a:: összeköttetáe csak a/, 159l-ik

évén túl létezlietett. Különben jelenleg a l<ir-. levelek szerint cziraereik i«

teljesen különböznek.
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1832-ki april 9-éa vettek ki bizonyitványt , tiiely Fejér várraegjében

1886-ki mart. 23-án, — Gyr vármegyében pedig 1839-ki jan. U-én
hirdettetett ki.

Ferencznek fia Imre, francziából magyarra fordítva Méry-nek
„Hév a" ozimü regényét adá ki 1858-ban.

Komárom megyében 1719-ben Huszár Éva és Julianna Gyu-
lay Ferenczet megidézik ; adná okát beigtatásuk ellenmondásának Ke-

szegbfiilvára néíve , hová ujolag beiktatatnak ^).

Ugyanezen évben Huszár Zsuzsanna Nedeczky Mihály

özvegye , és ennek leánya Nedeczky Ilona , Ujlaky Ferencz hitvese,

mint duna-nedeczi és lábatlani Nedeczky Sándornak , ki Komárom vár-

megye alispánja végrendeléses Örökösei , Ítéletet letiltó parancsot nyer-

tek Huszár Ilona fennenézett Nedeczky Sándor özvegye ellen '*),

férje elidegenítését megerötlenít peréb<n2.

1727-ben Huszár Julianna és Katalin folytattak uJ osztály

pert Huszár Imre, lion a és Zsuzsanna, úgyszintén Nedeczky

Ferencz ellen ^).

Huszár t^sAlád. (Várdai) Várdai Huszár György 1482-ben

élt , és Kinisi Pál vezérlete alatt hadba menvén végrendeletet tett,

mely szerint halála esetében a Várdai özvegyének 300 ftot hagyott ^).

IIn«zár csillád. (Regéczi és Krpeüáni.) E családnak törzse

regóczi Haszár István, ki gyermek korában török fogságba esvén,

Konstantinápolyban a muzulmán hitben neveltetetett; és ott l54-ben
hivatalt viselt, midn a Szolnok váránál elfogott s rabságban sínyld
Nyáry Lrínczet segité rabságából megszökni % és axzal maga is meg-
asökött

j és újra kereszténynyé lett. E szolgálataért Nyáry Lríncz Tu-
rócz vármegyében Kreplán és Konszkó helységet, és Szucsánybafi is

néhány telket ajándékozott Huszár Istvánnak , ki azatán megnsülvén,
törzse lett Turócz megyében a nemes Huszár családnak % mely azon

megyében több alispánt mutatott fel.

így Huszár Péter lo48-ban és ez , vagy egy másik — 1620-

ban Turócz vármegye alispánja volt ').

^) Fényes Komárom várm. 104.

*) Ugyanott 182-

•j Fényes Komárom várm. 1S2.

*) Budfti Hist. lex. 11 30S..

*) Vfc.'l ö-í.v' UivÁníTy 1686~ki kiadás p. 218

•) Lehoaky Síenmat lí. 191 Btidai Per. llist. Lex. ti. 30!>.

') Lehoczlry Stüjiinat. I. ?14
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1

Huszár Imre 1671—78-baG szintén ott viselt alispánságot ')

Regóczi H u s z á r Imre nejével Nyáry Máriával ily családfát

alkotott *).

Inire

< Nyáry Mária)

Zaiuan, Jd2seí'

fMednyaoszky
István)

Julianna Erzse Klára Kx'^ísztina

(Török (Czingeíy (1. Rakovszky (Frayzayzen
András) Gáapár) Imre Ferainá»d)

2 Kada Fer.)

ügylátszik ezen Huszár Imrének atyja István, anyja pedig

Marsovszky Borbála volt '^>.

Regóczi Huszár Mátyásnak neje Fáncsy Katalin 1689-ben *).

E család ág (állítólag) egyik tagja jelenleg regóczi H. Antal, a

szomolnoki bányai hatóság egyik tanácsnoka.

A családnak egy

másik ága a Krpellánt

elönevezettel él ,
jelen^

leg Trencsin szab. kir.

városban székel , hová

Nyitra megyébl sza-

kadt; Nyitra megyétl

H. János és József test-

vérek 1807-kijul 23-án

nyert nemességl bizo-

nyítványokat Trencsin

vármegyében 1807-diki

nov. 23-kán hirdettet-

vén ki.

Családfájuk, mely

n%y ízen folytonosan aranymveseket mutat fel, következ ^):

^) Ugyanott. I. 214—215.

*) Bossányi contra Eszterházy per 433. lap.

') Deductíones generál. Mss. Mus Nro 213. p. 30. — hol Huszár Zsuzsa

MednyáuAzky líitvánné ezen Huszár íistYánnak a Marsovszky Bora leányául

iratik.

*) Proto. C. Neograd anni 1689.

*) Szontagh Dáiúel ur szíves közlése szerint.



Huszár. Ml

János
aranymves

1765.

(StaufKata)

Jáuofc

aranymves
t 1834.

<£isert Kata)

József
aranymves
t 1834.

(Ohalupka BorhÜAt

Sámuel
íranymüvea.

1 1851.

(Sclmiegner Rdza)

Károly
anmymüTcs

Teréz

János
aranymves
(Frimel ],)— .. -A «.«

Lajos.

Sándor Lajos
finauoz föhadntlgy

ilndris

ügyvéd
(Tliuránszky

Jozefa.)

Jáno4
(G-avora Juczi)

QuBztáv
tlieologns

Károly
orvostudor
(Midinay
Karolina)

Anna
(Maszárik Miliály
leszkóí lelkész)

Irma
tntmim ' -"^

Hermina József.

A Krpeliáni Huszár ágazat ozimere — mint itt a metszvény rau-

tí^^a, — a paizs udvarában egy magyar huszár disröltönyben
;
jpbb ke^

zét felemelve tartja , mellette lánczon egy rab áll
,

(czélozva talán

Nyáry megszabadítására). A paizs jobb szögletében csillag , a balban

félhold ragyog. A paizs fölötti sisak koronájából egy strucz toll lenge-

dez A paizst kétfelüi foszlajdék veszi körüL

Említést érdemel a család abbeli kegyelete , bogy még máig is

gondosan rzi azon magyar huszár öltözetet , melyben — mint a velem

közlött tudósítás hangzik — Huszár István a szolnoki hós vérzett , s

tetteért Nyáry Lörincz által Krpellán fóldére érdemesitetett.

Huszár neveket egyéb megyékben is találunk, kiknek azonban

családi összeköttetésüket nem ismerem. Ilyenek a jelenben H. G y Ö r g y
feískoioáromi leikész, és veszprémi consistorialis tanácsos ; — Sándor
a szatmári seminarium rectora , s egyház kertiieti jegyz ; Károly
székesfejérvári professor s consistorialis jegyz ; —*• Jánosa beszter-

czei kamai erdö.szség számvevje ^ Mihály és Adolf a csongrádi és

toloai járásbíróságnál írnokok.

lIunzAr család. (BrenhidRÍ> Ismert törzse Huszár Péter,
ki már 1576 ban Pápa vára kapitánya volt 0, és 1594-ben Qyór vár

') UtváiuTy loS-kí kiad. pag. 353.



t08 Huszár*

védelmében sebet nyert ^). Utóbb Báthori Zsigmond Erdélybe hivá>

és ott szerencséjét biztositá. Azonban csakliamar elfelejté Báthori ke-

gyét, és nem sokára vissza hozatala ellen szavazott; ezért az 160l-ki

kolosvárí országgylés elfogatá és Dévára fogságba vetteté. Utóbb —
midn Bassa gyzött , ez öt Lúgos parancsnokává tette. Azonban 1603*

ban Székely Mózses Lúgost bevéteti , Huszárt megfogatá és a vén em-

bert nem lehete a török táborban a tatárok dühétol megmenteni. Mur-

za, a tatár vezér ünnepi ruhába öltözött, s a lesújtott Huszir vérét

mint áldozatét raegivá *). Fiai István és Mátyás.
István atyjával ellenkezleg, a forradalmiak részén állott,

I60r>-ban Székely Mózses mellett harczol **), Í05-faen a szerencsésebb

Bocskai részen áll *). Mint katholikus 1607-ben a jesuiták Erdélybli

számzetésének ellenmond *). Neje Bánffy Borbála volt. Ettl fia II.

Péter, Toroczkay Judit férje t 165ö-ban Aranyosazék és Toroczkó

Szent-György közötti határviszályban országos biztos. Ennek leánya

Zsuzsa Földváry Ferenczné , kiben ez ág kihalt.

I. Péternek másik fia M á t y á s , Maros^Szék fökirály^irája és f-

. asztalunk volt 1632 ben, Székely Mózses bélyegén 1635-ki aug. 31-én

kapta adományban a Fiatfalvi ka&télyt *). 1638-ban aláirta a dézsi gyü
lés végzéseit '}. Ugyan ez id tájban Kemény János vezérlete alatt

ha.rczolt ^), Utóbb f lovászmester volt ^). Két leánya maradt: Bor-

bála elbb Nemes Jánosné, másodszoi Torma Györgyné, és M a r g i t

elbb Toldalaghy Mihályné , utóbb Macskási Boldizsároé , ki a porta

sarcza kieiégitésére minden ezüstjét a haza oltárára vitte ; utóbb jobbra

változván a haza sorsa , 1663-ban az ország kárpótolá ^^). E két leány-

ban a brenhidai Huszár család kihalt.

Nemzék rendjük következ :

*) Ugyanott pag. 414.

«) Wolph. Bethieu Hiat. tom. V. p. 3. 5., 210-213. - Kagy S*abd Ferencs

Memorialéja Mikónál I, 59.

^) Ugyanott tom. V. p. 373.

«) Ugyauott tora. VI. p. 128. 278. 3:^4. 340.

^) I6Ü7-ki jun 10. 77-ik artic. Kváry szerint.

«) Ka]lay A. Székely nemz. 252.

'') Bod P. Eccks. Hist. Ma. Ugyanott.

^) Kemény János Önéletiráiia. Kiadta Szaiay L 39S.

»)Ugyunött432. 487.

*'») 1663. oct. 20. art. 29,
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Huszár I. Péler

1676 - ie03.

r"

Istráu Mátyás
1607—26. ^^^^•

II. Péter. (1. Nemes Ján. (1. Toldalaghy Mih.
1656. 2. Torma Gy.) 2. Macskási Bold.)

(Toroczkay Judit.)
1

—

Zsuzsa.

(1. Földváry Fer.)

Talán ezen Huszár I. Péternek sei s rokonai közül voltak a kö-

vetkez H u s z á r o k is

:

Huszár Bálás, kinek kényeseveczi kastélyát az 1471 -ki 29. t.

•ez. leromboltatni rendeli.

Huszár Mihály, ki 1530-ban Nagyszombat körül L Ferdinánd

király étien kezde támadást , de Hardeck tábornok által legyzetett. *)

Husz4r család. (Kövesdi , báró.) Az Erdélyben székel kö-

vesdi báró Huszár család — mint e munka f í» köt. 148. lapján érintk

— a kövesdi Bóér családból származott.

Boér Ferencz krasznaí fispánnak íia J ó z s e f , ki 1742-ben kir.

táblai ülnök, 1747-ben Torda vármegyei fispán lett: 1730-ban báró-

ságot nyert, s nevét H u s z á r - ra változtatá , ^) talán azért , mivel a

brenhidai Huszárok egyik utolsó leánya Borbála, anyjáról

Torma Éváról nagyanyja volt

Boér Simontól kezdve a Huszár családot alapító J ó zs€f
i
g *),

s ettl a jelenig igy folyik le a nemzedék rend :

Budai Fer. Hist. Lex. II. 309.

«) Gub. Protoc. 1730 ; 775. jun. 22. Kvári szerirt.

*) E mnnka II. köt. 148. lapján aBoérok ez ága taláa Mlkola História

Transylv. pag. 58. után hibás, mert Kvári: (Erdély nev. csal. l25. lap) nem
egyez^ üt tehát Kvári szerint adatik a leszármazás. Mikolánál B<>ér Simonnak
S'dik nejétl Kopasz Klárát<>l származott Ferencz, és Rnnek íia József a

Huszár nevet felvev, inig itt Boér Simonnak neje Imecs Fruzsina, sfia

Ferencz ennek ismét Ferencz, és ennek a kérdéses József.

14
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Boér Simon.
(1. Imecs Fnizsiua.
2. Kopasz Klára)

Zsigmond Feren ,7. Pál, Zsóíí íloua
fogarasi v. kaplt. udv. kaacz. (Folti Éva) ^galgói (Apor
refottn. ág törzse. hiv. Éz> ág is él. Rílcz Ist.) Lázár)

(Cseifey í.)
'

' ^ "1

Simon
(Henter Bora)

utódai maradtak.

Ferencz
ki*H8znai

föisp.

(Tonna Éva)

Gríkbor

V Imecs Erzae)

6árö Husi'ár József
1730~J747,

(Gr. Haller Bora)

Sándor
(Prinyi Mária)

2^uz5a
gr. Ibarra

tgn)

Krisztina

(b. Pölnicz

Lajos)

Antal Bom. József. István. Anna,

t 1804. (Bethlen
(gr. Kornis Anna) Fark.)

Józftéf

(gr Mikes
Kata

f"^-^—

^

Józaef

(1. gr. Teleki Bora.

2 gr. Mike» Róza)

László. Károly Antal

f (gr. Nemes f
Anna)

Mária
(b. Bornemisza

József)

Kata Lajos. Zsigmond. Mihály.
(Ferenczi f 1848.

lgnácz> (Bethlen 1.)

János,
gub. fogaim.

1847.

Károly,
(b. Bornemisza

Klára)

Sándor. E-zí'^ Miklós-
(gr. Bí»^Hien

Kamilió.
'

Ádám,

B. Huszár A éi t a 1 1904-ben april. 2-áiü orozva gyílkoUtttott raeg.

Neje illy sírkövet dllittatott emlékére : ^)

Optimo merito

Antonio L. B.' Huszár de Kövesd.

Qui non. April, Nocte diem invidente Incertae vulnere sicae in Perenne

suorum vulnus LaMenlablUs oCCíDIt cttm Ladiilao Nato Ante denato una

quiescenti hoc jug alis fidei monimentum unico laeta filio moesta posuit

Coniux. C,A. K.

Antalnak fia Károly az 1834-ki erdélyi országgylésen ellen-

zéki követ. Fiát a forradalom koruknál fogva magival sodrá^ és 184§

után 4EL négy besorozott testvér négy korona-tartományban közlegény

kedett. *)

Zsigmond 1848. szén a nép ellenszenvének lett áldozati*

') Kvári : Erdély nev. cs. 126. lap.
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Bírja a család t^bbi közt Bogdán Szovár hegyet.

Huszár család. (Dézsí) Erdélyben K^vár vidéken székel.

Dézsi Huszár József azon vidék sebészorvosa 1847-ben.

HuftxÁr család. (Nagj-ajtai). Ez elnevét viselé Huszár Jó-

zsef 1847-ben üdvarhelyszékben ügyvéd.

Huszár oevü család a már tárgyaltakon kívül van meg Zem-

plén vánoegyében is, hol Gesztely helységben birtokos. ^)

Husziiiecz család. Alapitója Huszinecz Mihály, 1743-ban

M. Terézia király asszonytól nyerte czimeres nemes levelét. *)

Czimere vizirányosan kétfelé osztott paízs , a fels részben (a

paízs ugy nevezett fejében) ezüst félhold és jobbról balról egy arany-

csillag ragyog. A paízs alsó részében aranyoroszlán áll, els lábaival

egy ezüst buzogányt tartva. Ugyan éhez hasonló oroszlán emelkedik a

paizs fblötti sisak koronájából is. Foszladék jobbról arauykck , balról

ezüst-vÖröS.

Hoszka család. Huszka András 171 7-ben III. Károly

királytól kapta czimeres levelét. *)

Czimere a paizs kék udvarában zöld téren álló vörös öltözet

balra néz magyar vitéz
,
jobb kezében kivont kardot , a balban löpor-

tartó tülköt tartva. A paízs fölötti sisak koronáján vörösbe öltözött kar

könyököl , kivont kardot tartva Foszladék jobbról ezüstvörös, balról

aranykék.

ifnszty család. Ily nev család él Gömör , Heves, Mosony,

üng stb. megyében ; valószínleg mind nem egy család ivadéka. Tudo-

másom szerint kéiii'eh'dbelí (s lehet, hogy még több) Huszty család van.

Az egyik Huszty család 1565-ben nemesitetett meg; *) és akkor

Pozsony megyében élt. 'Ennek

czimere a paizs kék udvarában egy folyamból kiálló magas szikla,

mely felKl két oldalról két fehér liliom látszik ; a szikla csúcsán kiter-

jesztett szárnyakkal fehér galamb áll
,
piros csrében egy vörös szÖlö-

gerezdet tart. A paizs fölötti sisak koronájából egy kék öltözet, sz
szakálú, bajuszú Öreg ember emelkedik , fején zöld koszorú van

;
jobb

kezében fehér liliomot tart. Foszladék jobbról aranykók , balról ezüst

vflrOs. *)

*) Szírmay C. Zemniiu not. top. 227.

*) Adami Scul& gentií. tom. IV.

•) Collect, Herald, nro. 59a
*) Lehoczky Stemmat. 11. p. 1S2

*) Burgstaller Collectio Insigniuro stb.



Talán e család eldodeihez tartozott azon raszinyai líuszti

György j ki 1532-ben a Bécs ostromlására indult törökök fogsá-

gába esett, és e helyzetben Azstában egész az Indus vizéig jutott, s

ezen viszontagságokkal teljes utazásait leirta. ^)

A H u s z t i - akból több említésre méltó férílu volt. így

Huszti Péter XVÍL század magyar költi közt emiitend:

,,Aeneis az az a trójai Eueás dolgai stb/* ezimü munkája Kolos-

várott nvornatott 1625-ben.

Huiízsi István orvos doctor Arnd imádságos könyvét fordít

á

mao^yarra. és 1698-ban kiadta ily czim alatt : ,,K eresztényi jósá-

gos cselekedetekkel teljes paradicsom kertecske.''

Egy másik forditmánya ez : „Égve k é z e n f o g v a vezérl k a-

lauz,melly aszentatyákoakés a bölcsességn ek rég i

szeretinek regulainak velejét foglalja magában/'
Debreczen 1705.

Másik Huszti István a törvénytudománybáni jártasságát ta-

nusitá ezen czimü r „Jurisprudentia practica, seu Com-
mentarius novus íh Jus Hungaricuracompositus"
etc. Budán 1745, nagy munkájával.

Huszthy Sándor 1046-ban s.-pataki helv. hitv. tanár. ')

A Huszty család Ugocsa megyében is egyike azoknak^ kik

1 750-ben Péterfalvára nádori uj adományt nyertek. ^)

Hogy az elészámlált H u s z t i - ak egy ugyan azon családbei iek

voltak volna, — nem állithatom.

Az 1565-ben nemesitett Huszty családtól különböz az, melly-

nek czimere következ

:

A paizs kék udvarában zöld halomból fehér egyszarvú emelkedik

ki ; fölötte jobbról arany csillag , balról félhold ragyog, ugyan ezen

alak látható a paizs fölötti sisak koronájából is kiemelkedve ; hol két-

fell két zászló leng. A paizst szokásos foszladék veszi körüL *)

Husziapecz család. Husztopecz János az 1659-ki or-

szággylésen nyert honíiusitást, és valószínig kihalt. *)

*) Utvanffy l685-ki kiad. pag. 122. — Megvan kéziratban ezen utazáa

llomábati a vaticani könyvtárban. L. ismertetését M. Történelmi tár. Kiadta a

m. tud. Akadémia IV. köt. 242. lap.

^) Szirmay 0. Zemplin noí. top. 215.

*) Szirmay C. Ugocsa p. 125.

*) Sauta gentilitia Hung. gyjtemény.
*) 1659-ki 133. törv. ez
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Huíier eii»alárd. 1768-bart nemesitetett meg.

Czimere négyfelé osztott paizs , egy közép kissebb paizszsal,

niellynek ezüst mezejében egyfejü fekete sas látható kiterjesztett szár-

nyakkal. Az 1. és 4-ik osztály mezejében egy he!*melin prémes vörös

tetej berezegi korona van. A 2- és 3-ik osztály kék mezejében fakó

egyszarvú ágaskodik , nyakán vörös kantár van. A paizs fölötti sisak

koronájából szintén ollyan egyszarvú nyúlik fel, de fején a korona ra-

gyog. Poszladék jobbról arany vörös, balról ezüst kék. ')

Huyti család. Gróf HuyH Károly és Hugó az 1840-ki

országgylésen dij-elengedés mellett , — de országgylési ülés és sza-

vazat nélkül — honOusitatott ^)

*) Adami Scuta geiitil. tom. IV.

^) 1840-ki 49. törv. ez.



Tbafalvt család- Ismeretes e családból Ibai'alvi Tamás,
esztergami prépost 1163 — 14^4-ig, ki 1487-ben a még gyermekkorú

estei Ipoly Érsek mellé segédül rendeltetett.

Ibrányi család. (Vajai és ibrányi) Leboczky *) szerint a

család törzse Ibrahim nev török basa volt, ki a keresztyén vallásra

térvén át Lukács nevet vett fel , és Szén t-G y Ö r g y helységet

szerzé, melly nevérl Ibrara-nak (késÖbb I b r á»n y) i^^veztetett. Ne-

jéül Kállai Simon leányát irja , kitl leánya lC^ii444»'Vay István-

hoz ^) mene férjhez, és ennek gyermekei magukat vajai Ibrányiak-
nak hivaták.

Mennyi valóság legyen ez eléadásban I b r a h im-ra vonatkozó-

lag;— el nem dönthetem, de az bizonyos, hogy IV. László király alatt

bizonyos Albertnak fia Sebestyén, mivel semmi hadfelkelésben és

nemzetgylésben meg nem jelent, e makacssági htlenségen veszté el

1 b r á n y földét, és azt a nevezett király 1 280-ban M a r c z e 1 fiának

Sefrid ispánnak adományozá *) Ez oklevél nyomán bizonyos, hogy

l b r á n y földje (vagy helysége) már ekkor létezett, tehát jóval elbb,

mintsem a törökkeli viszonyaink kezddtek ,• és innen valószín, hogy

nevezett Sefrid ispán (Comes) lön az I b r á n y család akpitója.

>; Sohmitt ArcK. Epp. Strigon. II 12. Péterfi Conc. Hung. I. 212. - Me-

mória Basilícae Strigon. 82. 133

*) Lehoczky Stemmatogr. II. 194.

•) Mint alább látandjuk, itt Lehoczkyaál a nevekben is tévedésben van,

mert 1-ör bz Ibrányi családnak a Vay- és Péchy-ekkeli pörükben felmutatott

genealógiájuk szerin> Kállay Simonnak leánya E r z s e Ibrányi Gergely nek

(és nem Lukács nak; volt neje ; 2-or ezen Gergelynek leánya Margit (nem

Kata) lön Vay Istvánnak, az Ibrányiak sének, nejévé.

*j Fejér Cod. Diplom. tom, V. vol. 3. pag. 32.
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A régi ibrányi I b r á n y i család fiága nem sokáig turtá fen ma-

gát, A XV. század elején Ibrányi Gergelynek ') már csak i5gy

András nev Oa , ki mag néikül halt el , és egy leánya Mar g i t

volt. Nevezett Margit-ot 14H-dik év táján vette noiil vajai ^ s^y J^Uxn
vezetéknevet , magát vajai Ibrányi nak nevezé , és igy lön ujola^^ (í*uaM

az Ibrányi család megalapítója. A csaiádia következleg alakult

:

Ibrányi Gergely.
(Kállai Erzse)

Margit
(Vay Istvánná)

1414. 1417.
,

^A„-- W-,

vajai Ibrányi István

CMárky Margit)

András

t

1. László
.„„...A.

János.

I. Miklós 1523.

(Szamos-ujlaky
Poteníiana)

Idósb I. Ferencz.

1) Chapy Anna.

2) Lónyay Krisrtina)
-A_<_,

Bálint—/^

Pál. II. László'

t t

.iános

(Rákóczy
Anna)

Miklós,

t
Zsófia

1590.

(Cheraei
Pál)

Anna Kata
1590. (Tatay

(Bornemisza Istvánul

V. Vincze László)

11. FerencK.
alországbiró

1582.

III. László
1626. 1653.

(DóczvAima)

Hl. Ferencz.

j^nna János.
íVay Ábrahám) f

László.

Ezredes^ 1 1707.

V. László. . L«tván Julianna
f ' (Kléry Fortnnatns)

Károly
(Krajik
Mária)

Antal.

1897.

Teréz
(Kelíz)

IJ. Wk\6s
178Q- kir. tanács.

Szabolcs V. alisp.

(b. Véesey Mária)

István.

w^mmm

János József. Farkas
1807. (Kállay Szabolcs v.

Szabolcs V- fóbiró. Francisca) alispán,
(ntlen). (Becski Erzse)

egy leány.

*) Fejér Cod. DIplom. tom. X. vol. Víí . pag. 739. szerint Ibrányi A wd r á s

Mihály III. mklós
(Irinyi Szabolcs v. fójegyzö

Juliaiuia) f 1807.

(gr. Klobusiczky
Mária.

r

és Gergely 1435- ben Szabolcs megyei C h n r helységnek és Zárd halastó-

nak birtokába, a mellyet Darahynak fiától Jánostól zálogczimen bírtak, —
a leleszi Convent által iktattattak be.
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Mint emiitök : a régiebb Ibrányt-ak kihalván , a családfáo lát-

ható Ibrányi Gergelynek leányát Margitot Vay István vévé nÖül,

és ennek a fia í s t v á n és utódai magukat vajai I b rá n y i-aknak ne-

veztetek, és a Vayak részére 1418-ban kelt paílos-jogi kiváltság-levél-

ben, valamint e Vay-aknak és Ibrányi-aknak egyenl czimeröket meg-

ujjitó 1507-ki királyi adománylevélben is nevezett Istvántól szánaa-

zott Lászlónak fiai is név szerint betétettek, és birtokukat Vaján meg-

tartották ').

I. Lászlónak fia I. Miklós 1526-ban a Szapolyai által tartott

tokai gylésen részit vett ^). Nejétl Szamos-újlaki Potentianától há-

rom gyermekét látjuk a táblázaton : Idsb Ferenczet, kinek eszeni

Chapy Annától és Lónyay Krisztinától fia Miklós elhalván, csak

leányai maradtak : ezek közül A n n á tói Bornemisza máskép Vinoze

Lászlónétól leány ágon a péchujíalusi Péchy család szakad le.

I. Miklósnak második fia Bálint, gyermekeiben kihalt. A har-

madik fiu János, kinek neje Rákóczy Anna volt, a jelenkorig ter-

jeszté le ágazatát. Ennek fia

II. F e r e n c z híres törvénytudó , és alországbiró volt. öt kül-

dötte Miksa császár Erdélybe a Fogaras vára és földe iránt Báthori

István és Békés Gáspár között támadt pernek elintézésére ^), és 1582-

ben az országgylés által a Szepességre az ország határainak meg-

vizsgálására küldetett *) 1560-ban többed magával Kis-Madán, Póka-

Teleken , és Tkés-pusztán Szatmár vármegyében királyi adományban

birtokot nyert *). Neje rosályi Kún Magdolna •) volt. Fia

Ili. László 1635-ben az országgylés által a száraz vámok el-

- törlésére kiküldött választmány tagjául neveztetett "^X Neje Dóczy

Anna volt ; ettl fia líl. F e r e n ez , kinek Anna leányát Vay Ábra-

hám vezeté oltárhoz ; fiai a mag nélkül kihalt János és ÍV. Lász-

ló, ki -Rákóczi ezredese volt, és 1707-ben a trencsini ütközetben esett

el ^). Három gyermeke közúl csak István hagya maradékot.

') Sziiinay A. Szatmár várm. II. 367. -Vay L^zló : Német Hivség 369. 1.

*) Jászay Pál a M. nemz. napjai a mohácsi vész után, 81. lap.

3) Szirmay id. h. II. 367.

*) 1582-ki 6. törv. ez.

*) Szirmay Szatmár várm. II. 92.

«) Ugyanott II. 82.

') 1635-ki 72. törv. ez.

'^) Szirmay Szatmár várm. II 368. — Cott. Zemplia not hisi 292.
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Istvánnak három fia volt : a) István magnélkül halt el ; i) K á-

r o 1 y , és c) II. M i k 1 ó s.

Károly nak nejétl Krajnikfalvi Krajuik Máriától íia Antal

(1807.) és leánya Teréz Keltznö maradt.

II. M i k l ó s a rault század végén sok ideig Szabolcs vármegye

alispánja, utóbb (1780-ban) kir. tanácsos volt. Nejétl báró Vécsey

Máriától gyermekei következk

:

1) János Szabolcs várraegye fszolgabirája volt. Ntlen.

2) József, kinek neje Kállay Francziska.

3) Farkas elbb Szabolcs vármegyei alispán ^), utóbb (1807-

benja tiszántúli kerületi tábla ülnöke. BirtSzatmárbanNagy-Géczben.

Neje szántói Becsky Erzse.

4) Mihály, kinek neje Irinyi Julianna.

5) III. Miklós Szabolcfl várraegye fjegyzje volt. Meghalt

1807-ki febr. ö-én. Nejétl gróf Klobusiczky Máriától egy leánya

maradt.

Azonban mint adatainkból látjuk, e családfán a most él nemze-

dék hiányzik , de hiányzanak még a családnak már régebben él neve-

zetes tagjai is. Hlyének

Ibrányi György, ki 1474-ben a budai káptalannak énekl

kanonokja volt ^).

Ibrányi István 1507-ben esztergám! kanondk *>

Ibrányi Péter, ki egyike volt 1523-ban azon bíráknak, kik

Kesserew Mihály bosznai püspököt nrokonával egyeztetek *).

Ismét István^), ki talán testvére volt í. M i k 1 ó s-nak, kivel

1517-ben Szatmár megyei Ders faluban , Hodászon és Kántor-Jánosi-

ban részbirtokot nyert királyi adományban; ^) és ugyan csak Miklós-

sal a tokai gylésen is jelen volt 1526-ban '').

Ibrányi Ferencz 1 604-ben császári hadi-tiszt *),

Ibrányi Mihály 1649-ben Rákóczy György erdélyi hadainak

hadnagya ®); utóbb 1649-ben váradi alkapitány, a midn t Rákóczy

*) 1807-ki 31. törv. ez.

•) Szirmay Szatmár virm. 11. k 367. lap.

*) Ugyanott.

*) Tudományos gyjt. 1836-ki X. köt. 106. 1.

*) Talán ugyan egy a följebb esztergami kanonokkal.

•) Szirmay Szatmár várm. II 81. 8S. 89. 1.

') Jászay id. h. 81.

*) Wolfg. Bethlen tom. VI. p. 117.

•) Szirmay Szatmár II. 367.
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György 47 10 tallér-, és f)45 arany átadásáról nyugtatá '), Legmkább
Kemény János alatt táborozott *) ; ós egy ízben Faclidua által kemé-

nyen megveretett. Ennek íia volt íbrányi Adámj ki 1661-ben tö-

rökfogságba esett *).

Idek család. ílly nev családból lí. Ulászló király alatt élt

I d e k László. Erre és aranyadi Any&s Mihályra bizta Várdai Péter

kalocsai érsek a maga Zárka nev várának oltalmazását, melyért nekik

elre bizonyos összeg pénzt is fizetett. Azonban mindketten hanyagon

teljesitvén tisztöket, egyszer midn a várból eltávoztak, azt Kis Hor-

vát János elfoglalta. Ez okból Várday Péter panaszára Ulászló király

Lónyai Pál által mindkettjök javait a vigyázatlanságuk által okozott

kár térítéséül elfoglaltatá *)

Iff'Ju Cft^lád. (Kihalt) Az Tffju család Magyarországról

szakadt Erdélybe. Iffju Márton í543-ban Szatmár megyei Da-

nyád helységbei i részbirtokára királyi adományt kap ^).

íilju János, az idsb , ifjúsági korát mint katona Szigetvárá-

ban tölte , utóbb Szapoíyay János Zsigmond korában Erdélybe men-

vén, ott vitézségével elmenetelét eszközíé, és késvibb nül vévén Maj-

láth Margitot, Báthori András özvegyét, ez által nagy családi össze-

köttetésbej , és megvagyonosodik. Egyike volt ö azoknak, kiket Bá-

thori Zsigmond 1594ki aug. 31-én a kolosvári piaczon lefejeztetett *).

Háromszer sújtott hozzá a bakó, mig végre a földre ledöntve, fejét ve-

hete '), Fia János 1599-ben jegyzé el nül Jeremiás moldvai vajda

leányát ^)y de tle gyermeke nem levén, benne fl-ágon, -- nvérében

Annában pedig , ki enyingi Török Jánosnak neje volt , leányágon

halt ki a család ^).

I|^'8Z €i»alád. Doboka vármegyében Gyulán 1693'ban birto-

kos volt '"j.

*; ftegestr. Instmmentorürn. Ms. Mu»aei Nro. 2340. foi. lat. pag. Í6.

^) Kemény János önéletírása. Kiadta Szalay L. 224. 362. -- Szirmay C.

Zcmplin not. hlat. 174.

•) Szfclárdy Siralmas Krónika 473. l. — Szirmay Szatmár várni. 11. 368.

*) Bud^i Hist. lex. II.

^) Szirmay Szatmár várm. II. 222.

«) Wolph. Bethifín. tom. Hí. p. 374, 463.

.•») Ugyanott III. 472.

») Ugyanott tom. Y. p. 322. — Benkö Traasylv. Gen, í. p 52 i.

•
•) B. Bornemisza család levéltára,

'") Hodor Doboka várm. 105.
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Ig^lár CMllád. Zemplin vármegye czimerleveles családainak

egyike

Ig:lay család. S2Íntén Zemp]in vármegye nemes családa. A
czimeres nemes levelet Iglay Mihály és Simon nyerték I. Leo-

pold királytól 1686-ban *).

Czhnerük a paízs v^írös udvarában kék magyar ruhába öltözött

férfiú, fölemelt jobb kezében csizmadia-kést(crepidamcothurnariam>*)

tart. A paizs fölötti' sisak koronájából szintén ollyan fér£u emelkedik

ki
,
jobbjában vinczellér-k^st , baljában szlíürtöt tartva. Foszladék

jobbról aranykék. balról ezüst vörös.

I^iuándi" család. (Boldogasszonfai). Somogy vármegyei

nemes család, mely — ugy látszik — Komárom megyei KisJgmánd

helységbl vévé eredetét, Közülök Antal 1844-ben a dunántúli ker.

tábla ülnöke volt.

TtL^Ó család. Gömör vármegye nemes családainak egyike *).

Ig^yarió család Szabolcs vármegyének nemes rend csaíá-

dai között áll.

Közülök Igyartó Pala m. kir. udv. kamara titoknoka, 1842-ben

a marmarosi kir. kamarai igazgatóságnál els ülnökké és kir. taná-

csossá neveztetett *).

Xbász család, Gyr vármegyei czimerleveles nemes csa-

lád, melyböli Pest megyébe származását rat?gyei bizonyitványnyal iga-

zoiá Ihász Márton 1848. eltt «).

Iklódy család. (Iklódi.) Iklód magyarfalu Szatmár vár-

megyében, melynek most is birtokosai az Iklódy család, mely neve-

zetét is e helységrl vette '}.

1423-ban Iklódy István, Barla, György, Mihály,
és Bertalan egészen bidák a nevezett helységet, és annak határát

Kántor-Jánositól megkülönböztették ^}.

A régiebb századokban már az ügyészi pályán látjuk a család

tagjait, így Iklódy 14 1 6-ban István, 1426-ban Gergely, I s t v á n és

*) Szirmay C. Zemplin ot. top. 113.

*3 CoUect. Herald. Nro. 810.

») Tán ,<íi«cí.*

*) Bartholomaeides C. Gömör. pag. 145.

^) Pesti Hírlap 1842-ki 194. szám. (nov. 10.)

•) E családtól nyert közlemény eltévedvén, talán a nemzékrend a pótlék-

kötetben közölhet lesz — addig nyerend adatok nyomán.
') Szirmay Szatmár várm. II 88.

') Ugyanott
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Mihály, 1429-lien Mihály, 1460-ban G y örgy , H66 ban Bá-

lás mint prókátorok említetnek ^).

1639-ben nevezetesnek irja Szirmay : Iklódy í s t \^ á n t, ki a re-

form, vallásról a kath. vallásra térvén minorita lett, s késÖbb megölet-

vén, kanonizálása iránt folyt per ').

A családból e század elején Iklódy László birtokos Szatraár

vármegyében Iklódon kivül még Gencsen és Endréden.

Iklódy esalÁd. (Iklódi f ) Hodor szerint e kihalt család Er-

délyben Doboka megyében virágzott, és 1590-dik év táján kihalt ').

Különböznek kell a följebb tárgyalt családtól lenni azon oknál fogva,

mert emiitett irónk szerint c család a Doboka megyei Nagy- és K is-

iklód helységrl irja magát ; és ugyanott nevét Magyaros-I klód és

Iklód-Szent-Ivány puszták tartják fen. A Dengelegi családdal, melybl

Dengelegi Pongrácz 1444-ben alvajda volt, — osztályosnak iratik
;

minthogy Toldalaghy András Iklódy ivadék Dengelegi Tamás másod

unokáját Aknay Katát tartotta második házas társul.

1465-ben Iklódy István mint királyi ember (homo regius) for-

dul el a Füld helység iránt Farnasi Veres Benedek részére kelt ba-

tárjárató parancsban.

1517. Iklódy F e r e n c z birtokos és Doboka vármegye fispánja.

Ismert nemzékrendük kö\ étkez

:

Iklódy Domokos.

László.
.. /\

Osvald.

Balá$
1526. táján.

Anastasia
(czegei

VasPáL

Péter. Kata
(Líteratí György.)

Másik töredék nemzékrend imez

István
, A

Benedek
(Kodori Ág^nes.)

Péter

t
Zsófia

(Radó György).

A táblázaton álló Zsófiának Radó Györgynének leány-utódai a

Kemény, Toldalaghi stb. családokban élnek.

>) Szirmay Szatmár várra. I. 139. 140.11.

') Ugyanott II. 89.

^) Hodor Doboka várm. 105 - 107. 11
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Ilkay család. (likai.) Pozony megyei — valószinüleg kihalt

régi család, melybl 1455-ben élt Ilkay T a m á s , Ilkay Jánosnak fia,

ismét B a i á s Jánosnak fia , Péter Istvánnak , és Mihály Jánosnak

Oa, stb., kiknek részére László király Konth Miklós egykori nádornak

a Poí^^ony megyei Ilka helység iránt 1359-ben kelt itéletlevelét át-

írja, megersíti, egyszersmind a netalán Ilka helységben lappangó

minden királyi jogot is a mondott családnak adományozza ^).

Iliiey család. (VargyasiJ Székely primipilaris család, erre

vonatkozó adomány-levelét 1651-ben nyerte ^>.

Pest megyében is eléfordul az 1 1 k e y név , ha jól tudom e csa-

lád elbbi neve Varga volt, 3 szintén Erdélybl szakadt.

lllard Cisalád. Székely család , melybl lUard Ferenc z

4506-ban Marosszéknek képviselje volt az agyagfalvi gylésen ').

Illés család. Zemplin vármegyei nemes család, e század ele-

jen birtokos Megyászon *)•

Illés esal4d. (Edvi) Dunántúli nemes család, melybl több

evang. lelkész tnt fel. A múlt század végén élt Ilié s A d á in evang.

lelkész Rétiben. Ennek egyik fia Pál (szül. 1793. jun. 29-éD) szintén

lollvész NemeS'Dömölköu , iskoláinak bevégzése és a külföldi egyete-

meknek meglátogatása után 1817-ben lett pappá; jelenleg íKiperint.

levéltárnok, s egyházkerületi senior. Mint iró ugy a hittani- mint a

növelési téren ismeretessé teve nevét *). A m. akadémiának 1835-tl

lev. tagja. Egyik testvére Ádám pesti ügyvéd , birtokos (1859-töl)

Nógrádban Tolmácson.

mésy család, lllésy István 1719-ben nyerte IIL Károly

királytól czimeres nemességét.

Czimere a paizs kék udvarában zöld téren egy karó mellett zöl-

dell szlt, melyrl jobbról egy, -balról két piros szlíurt csüng. A
paizs fölötti sisak koronáján pánczélos kar könyököl , kivont kardot

tartva. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról aranykék. A patza aljáról

kétoldalról zöld ág nyúlik föl , a paizs alatt levágott végeik keresztbe

helyezvék *).

') Teleki Hunyadiak kora X. köt. 440. 1.

'3 Kslllay Székely nemz. 146. lap.

») Ugyanott 252 1.

*) Szirmay C. Zeniplíu iiot. top. 230.

*) Lásd életrajzát Ujabb Israeretektára IV. 423, A család ní^véi a „J e n a

fí u ugar ica^^ 137. lapján I II és-nek találjuk irra.

Coll ect, Herald. Nro. 419.
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VJlésy csaláÜ. A. fölebbitöl különböz. Ennek nemesség szer-

zi Illésy Pál és Gáspár és Zsigmond valának, Czimeres nemes

levelük Ili. Károly királytól 1720 ki nov. lO-én adatott ^).

Czimerük függ5Ieg kétfelé osztott paizs , a jobb oldali osztály

kék udvarában vörös mezu kar könyököl, kivont karddal ; fölötte

ftranycsüag ragyog; a baloldali arany mezben kék kiterjesztett szárny

látható. A paizs fölötti sisak koronájából jobbról vörös, balról kék sas-

szárny látszik, a vörösben arany csillag ragyog. A két szárny között

vörös ruhás kar könyölöl, kivont karddal Foszladék jobbról aranykék,

balról ezüstvöfös.

1 1 1 é s y nemes család Zemplin várraegyében is él ').

llilic csaláil. A czimeres nemes levelet 1 1 1 i t s Gábor nyerte

1751-ben M, Teréz királyasszonytól.

Czimere a paizs kék mezejében jobbról bnlra rézsútosan levonuló

fehér csíkolat , mellyen egy vörös alakú test nyúlik el. A jmiíz; fölötti

áisak koronáján vörös mez kar nyúlik föl , egy két hegy zászlót len-

getve. Foszladék jobbról ezüstkék, balról ezüstvörös ').

Illos c?f»aiád. Közülök Illos Károly í 765-ben Gyr vármegye

szoigabirája volt.

lilovay csalid. Bars megyében a múlt században élt Illo-

ay J ó z s e f és ily családfát alkotott : *)

Illoray Józ«ef
(Zichy Anna Mária)

LAszló
1770.

Anna Bora. Krisztina Klára
(Balogh Sánd.) (Cserg Mih)

Ulyé« családi. Erdély régi családa, melybl Hlye D i e n e s-

nak Ga J á n o 3 1459-ben élt *).

Illyés család. KözülOk Illyés András 1696-tól 1713-ig Er-

dély kath. püspöke volt. Czimere a paizs kék mezejében egy magyar

vitéz, fölemelt jobbjában kivont karddal rohanva egy hátulsó lábain

álló medvére.

Illyésliá^y család. (Illésházi gróff). Történeti jelességü,

tösgyökes magyar mágnás-család, melynek eredetét némely iróink *') a

*) CoUect. Herald. Nro. 410.

*) Szirmay C. Zemplin not. top. p. 113.

*) Adami Scuta Gentil tom. IV.

*) Perbeli genealógia.

*) Kállay Székely Memz. 252.

•) Lehoczky Stenmi. H. p. lí)8. — Hormayr Mednyánszky Tascheubucli

für d. vaterl. Gesch. 1821. 288-9. és 1830. 11- 13.
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Salamon nemzetségbl hozzák. A
Salamon nemzetségnek a Csallóköz

birtokosai közt már a XII. században

eléfordul okleveles nyoma V): s mint

e munka ÍV. köt 80 lapján ismli-

tcm, - Mednyánszky szerint 1238-

ban osztoztak meg a Salamon nem-

beli Salamon urnák öai Péter és

Illés ^) atyai birtokaikban, s ak-

kor ez az Illyésházy , amaz a Szer-

házy (Esterházy) ágnak lett tör-

zsévé.

Az elttem fekv családfa sze-

rint a XV. század elején 1400dik-

ban élt £ 1 i a s (magyarul Illés,)

pozsonmegyei csallóközi V a 1 1 a-ról viselvén einevét (praedicatum),

és ennek fia Mihály már Illésházi Ilié s-cek iratik, bizonyosan aty-

járól véve nevet, és az által alapított Illésháza helységtl elnevét.

A családfa az utolsó kihalt családtagig következ izeken vi-

rágzott :

Illés

1400.

I

^
1

Mihály
1444,

I. György
Poatsoii V. követ

1505.

(1. Tankliází Margit.
2. Vajas Vattai
Magdolna)

Margit
\m.

(borsai Csrit
Fái)

JI. György
t 1526.

i. Ferencz.

1540.

(borsai Csorba
Ilona)

Farkas.

t mm.
Pál.

t
Anna,

t

1. Tamás. Kata
1540. Pózon (llnnérx

V. aiisp^n Fer.)

1. cs. Pogátiy Anna
2. Földes Zsófi)

I
--^ '

1

Lásd fofvt, a köv. lufov..

Zsófia

(1» Öazlány
János

2. Marsovgzky
MiUály)

<) Fejér Cod. DIpl. tom. lí, p. 226.

*) Mednyánszky ez adatra nem idéz kútft; az elttem fekv geuealogía pe-

dig %^ li i é s 1 1400'ban éíiét, s if^j valósziiiü, Iiogy a csaiádtióv emez Ilié stöl

ti uyerte er«letét ; az Esterházyakkáli összeköttetés pedig leányágról I. T a-

mis után velxeté S2ármazjatát. Áz általam itt köalend családfa a ,Genealógiáé

autlienticae tom. I. kézh-atból való, u^izevetv^ Lehoozkyéval, és "Wa.gneréval

(Mbs. tom. LXX. p. 141) stb.
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I. Tamás, hi <t« elóbU lapon.

1540. alisp.

(1 . Cs. Pogány Anna
2. Földes Zsófia.)

ItÓlll. Ferenc* Kata III. Györg^y Brigitta 2-tól l. István

1556. 1575. 1577. (Thurn Fül.) nádor f 1609
(Pafalcy (Bosnyák 1. Erddy Anna
Zsuzsa) András) 2. Páiffy Kata.)

Zsófia

(Esterházy
Fer.)

III. Ferencz
elóbb barát.

1624.

(SzirmayJCata)

II. Tamás.
1658.

(Fornósze*
ghy Kata)

Ádám.
ásváni
pleb.

IV. Ferencz Zsófia

Báró lett. (Ocskay
éles. Párkánynál Fer )
1. Peklér Mária

2. Sárkány Erzse.)

Gáspár.
gróf.

Trencsén s Lipiö
V. f6)8pán.

t 1648.

(Thiírzó Ilona)

11. István
(tóti Lengyel

Erzse)

n&va
t

Gábor IV. György
(1. Ujfalusy kír. fóaszt

Éva 1681.

2. Tarnow (Forgách
Zsófi Mária

3. I^. Szécsy
Eva.)

Kata
(Bethlen

Péter)

Kata László
(Battbány Pál) f

Miklós
gróf, és

1687. kancellár.

(Balassa Erzse)

Ilona

(Esterkázy
Miklós)

József

f 1759
Cl. gr. Csáky Franciska
2. gr. Traua Petronella)

Anna Mária
(gr. Erddy László)

Teréz. János
(here?. Batthyány septemvir.

Ádám) ^ (gr. Batthyány
Sidonia)

Júlia
(gr. Balassa.

János)
2. gr. Herbersiein)

Fraucisca
gr. Batthyány
György)

István

kir. föasztalnok

szül. 1762— t 1738
(Gr. Barkóczy Ter.)

f

Jozefin

(gr. Windischgraetz
Fer.)

Mária
(gr. Fekete)

Illés (iának Mihály nak — mint látjuk a táblázaton, — két

gyermeke') volt I. György és Margit borsai Csorba Páloe.

*) Lehoczky szerint id h. Mátyás 1496'ban gyulafehérvári prépO't

is ennek fia ToIt.
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I. György az I505-kl rákosi országgylésen Pozson vármegye egyik

követe volt 0, és 1509-ben kir. udvarnok. Els neje Tankháasy Margit

(Tankbázy Ábrahám leánya) , a második Vajas-Vattai Györgynek leá-

nya Magdolna, Lehoczky szerint ezen Györgynek, és testvérének M á-

tyásnak ^) magbaszakadó Tankházi Ábrahám a pozsoni káptalan

eltt 200 frtot, hagyott , mivel — iigymond — midn a nevezettek is-

koláztak, és Mátyás király udvarában növelkedtek
,
jövedelmeikbl

jogtalanul költekezett.

I. Györgynek gyermekei a) lí. György a mohácsi ütközetben

1526-ban esett el; b) I. Ferencz magát Mol-Tejedi Illés-nek

irá, és neje borsai Csorba Pál leánya Ilona volt ; ettl gyermekei : Pál,

Anna, és F a r k a s , bírta Zniót (Turóczban) Tejedet (Poson megyé-

ben), és magnclkül elhalt 1550-bcn; c) Kata ivánkafalvi ílmeri (v.

Ürniény) Ferenczné; d) Zsófia elször Bars megyei Oszlány János-

nak, másod Ízben marsovai Marsovazky Mihálynak volt neje. És végre

e)I. Tamás 1540-ben Pozsony vármegye alispánja volt. Els
neje k.-magyari Földes Zsófia volt; a második (1559-ben) csebi Po-

gány Péternek leánya Anna , ki utóbb peleskei Eördögh Ferenczhez

ment nül. Az els gyermekei I. István és Zsófia Esterházy Fe-

renczné ; a másodiktól II. Ferencz, Katalin magyarbéli Bosnyák

Andrásné (1575 ben) III, György ós Brigitta Thurn Fülöp neje

1591-ben.

I. István szép esze által nagyra emelé családát. Az 1594-ki éa

1602-ki országgylésen kitünteté magát. 1603 ban a király ellen lá-

zító írások kibocsátásával terheltetett , és fleg Joó János személynök

oda mködött , hogy vétkesnek ítéltessék. István viszont más iratok

nyomán Joó Jánost ersebben vádolá, a mint ez csakugyan el is esett

;

lüésházy pedig az idézés ell Lengyelhonba menekülvén
,
javai a csáb-

rághí éfl szitnyaí uradalmak elkoboztattak , honnan visszajövet Bocskai

pártjára állott , ki javaiba is visszaállitá. £rsekujvárt menté meg a

töröktl, II. M á ty á s királyt fleg seglté a trónra, és 1608-ban már

mint kir. f udvarnok a koronázási országgylésen nádorrá válasz-

tatott. Meghalt 1609-ki máj. 5-én Bécsben; eltemettetett Bazinban ^).

•) Jászay a magyar nemzet napjai a mokácai vész utáo.

•) Lásd a foljebbi jegyzetet.

») L. Életrajzát Mednyánszky Taschenb. f. d. vaterl. Gescli, 1821. 288 —
300. I. — Fel«ö magyarorsz. Minerva 1828-ki foly. 1892. lap. és Fillértár l835-ki

40- 82im stb.

15
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Efefpálvúja adataihoz jegye?:zük még, hogy cl<5bb Fozsouj megye alls

pánja volt.' 1577-bcn kamarai tanácsos, 1586-ban vette el PálíFy Ka-

tát a dúsgazdag lepoglavai Krusich János Özvegyét. Kruslch János-

nak leáhya Katalir) gr. Dietrichstein Miksaüé volt, kinek halálával az

özvegy K a t a] i n a liptói fójgpánságot mostoha atyjára üíyésházy Ist-

vánra hagyta í 600-ban: 1608-ban egyszersmind Trencsin és Liptó megye

íoivHpánjává is neveztetett, mely megyék örökös flspánsága a családot

végs izéig iliette. Gyermekei nem maradtak íí Ferencz testvérének

a trencséni javakból 200 Irtot hagyott, és a pozsonmegyei lóczi birto-

kot; még többet hagyott ennek fiának: Gáspárnak. Atalános örököséül

nejét PálíTy Katalint teve, ki azután 16í3-ban a szectgyorgyi urodal-

mat testvére Pál^y Miklós fiainak hagyá ; Surányt süvének Bosnyák

Tamásnak, Eberhardot Fáncsi Ferencznek '}.

lí. Ferencz (lí. Tamásnak els nejétl Fataky Zsuzsától')

két fiat hagyott maga után : ÍÍI. Ferencz et és Gáspárt.
Gáspár mint nagybátyjának a nádornak f örököse a vagyonon

kívül a Trencsiu és Liptó megyei föi^páoságokban is annak utóda löu.

1610-ben Bethlen Gábornak hadvezére volt. 1619-ben részt vett a bé-

kealkudozásokban, í 621 -ben a morvaországi határszéleken Br^mova

várát foglalta el. 1626-ban Bethlen Gábor azzal bízta meg, hogy a se-

gélyére jött gróf Mansfeld és a weimari berezeg seregeit az ellenséges

megtámadások ellen fedezze, melyet jó foganattal teijesitett, mert

Vailenstein ellenségi hadvezér szemességét kijátszva, Mansfeld sere-

geit Trencsénnéí a Vagon szerencsésen átvezette ^). Agának grófságot

nyert. Meghalt 1648-ban, miután a kath. vallásról a luther. vallásra

tért '*). Nejétl betlehemfalvi Thurzó Ilonától gyermekei következk

:

fl) lí. í s tván , kinek neje lengyeltóthi Lengyel Erzse volt, egy

leányt Évát hagyván maga után, ágazata kihalt.

b) Gábor szintén Trencsin és Liptó megye fispánja,. Test^'éré-

vel Györgygyei a dobrasori és babótki birtokok végett ügyeiket az

országgylés intézi el 16i9-ben ^). 1655 ben.a szárazvámok eltörlésé-

vel megbízott országos küldöttség tagja \r)\i ^). 16G5-ben a protestáns

^) Lehoczly Stemmatog 11. p. 119.

'j Geneal. auth. tom. I. Ellenben Lehoczky szer iLut egy Htestvére Zsu-
zsa n n a volt Fataky Ferenczné.

•) Peth Gergely Krónika 207 lap.

*) Kazy Hist. R. H. tom. IL p. 12^
*) 1649-ki 88- ik törv, ez.

«) 1655-ki ?9. torv. ez.
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vallásról , melynek nagybátyja István, nádor buzgó hive volt , a kath.

hitre tért ^). Els neje (1657) divékujfalusi Üjfalusy Éva, giletinczi

Osztrosith Pál özvegye volt; a második (1663. 1665.) Tarnow Zsófia

Petronella lengyel hölgy, a harmadik Riraaszécsy Éva volt. Fia

László magnóikul halt el, leánya Katalin Batthyány Pálhoz ment nül.

c) IV. G- y ö r g y hasonlóan fispán. I. Leopold királynál tekin-

tetben állott, azonban a Tököly pártjára hajolván , egy ideig 1681-ben

fogva volt *). Már 1659. lG62-ben királyi fasztalnok-mester volt ^).

1684-ben teljesen Leopold kir. hségére tért. Nejétl gróf Forgách

Máriától egyetlen leánya Ilona Esterházy Miklós neje volt.

d) Katalin iktari Bethlen Péter neje *) kitl azonban gyerme-

kei nem maradtak. Férje 1646-ban halt meg, kit 1643-ban követett.

így a G á s p á r ága kihalván , tekintsünk a másik — legtovább

virágzott nemzedékre.

III. Ferenc z nagybátyja a nádor által annak Szerzett javaiból

kizáratván , elbb sz. ferenczi rendi szerzetes , és Füleken zárdafnOk

volt. Utóbb a szerzetet odahagyva megnsült, feleségül vévén Szirmay

Katalint^). Ettl négy gyermeke ln, úgymint l.il. Tamás, 2.

Ádám, az ásváni plébános ; 3. Zsófia Ocskay Ferenczné, és 4.

IV. F e r e n c z.

II. Tara ásnak 1649-ben báróságot nyert neje Fornószeghy

Kata volt, és némelyek szerint ettl gyermekei is voltak ^).

rV. Ferenci, miután nagybátyja Gáspár maradékai elhal-

tak, a családi javakat öröklé. Els neje Peklér Mária, Efceky Pál gyri

harminczados özvegye volt, kivel 1650-ben Egyházfalva, Nagymagyar,

Nagy-Lak, Bustelek , és Gomba helységet kapta ; maga pedig szerzé a

Mihályfalvi birtokot , és magyarbéli szlket. Második neje ákosházi

Sárkány Miklósnak Darabos Katalintól született leánya, Sárkány Er-

zsébet volt, kitl nemzé fiát M i k 1 ás t.

*) Peth Gergely krónika az l665-ik évre.

*) Kaxy Hist. R. H. lIl. p. 243. 256. t59. éa 1681-ki 53. törv. ez.

•) 1659. és 1663-ki oraziggyülsi rigzemény zái-adéka.

^) Kemény János önéletleirása^ Kiadta Szalay L. 62. lap.

*) Lelioczky szerint 1. neje Szirmay Kata, a 2-ik Keinendy Péter leánya.

— "Wagner szerint elsó neje Keméndy leány (1633), a 2-ik peícskei EardögU
Krisztina 1645-ben.

•) Wagner szerint e Tamásnak fia volt A á á ra az ásváni plébános, és leá-

nya volt Ilona.

16*
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Miklós 1678-bftn ágRr.atáfiak grófíságot nyert. 1 öST-ben a

haiárvizsgáló országos küldöttség tfigjául választatott. Utóbb kan-

c z e 1 1 á r volt 1715-1 723-ban, Nejétl Balassa Erz^ébetttSl két gyer-

meke ma-adt knn a-M ária gr. Erííídy Lászlóné, és J<j z s e í.

Kmlitctt József (1730—1759) kir, foasztalnok mester volt.

íCét neje volt : 1. gróf Csáky Frarcziska, és a 2. gr. Traun Petronella.

Ez utóbbitól születtek : egy fia János, és leányai Teréz gr. Bat-

thyány Adámné
;
J u H an n a elbb gr. Balassa Jánosnó, u(ó))b ITer-

bersteinné ; F r a n e e i s k a gr. Batthyány Györgyné.

János a hétszemélyes tábla ülnöke volt. 1791-ben az országos

codiOcaió választmány egyik tagja *). Meghalt 1800-ban. ISejétól gr,

Batthyány Sidoniától egy fia István s leányai J oze f i na (.'^zül.

1 764.) gr. Windischgratz Ferencz özvegye , és Mária gr. Feketené

születtek.

István született Pozsonyban í7C2-ki april. 30-áu. Már íí. Jó-

z.',eí' császár alatt gr. Jankóvicli János tárnok mester mellett a Hóra-

féle pórlázadás iekiizdésére küldetett. 1786- ban nül vette gr. Barkó-

czy Terézt, kitl azonban gyermekei nem maradtak. 1790-ki ország-

gylésen Trencsén vármegye országgylési követe volt: 1792-ben cs.

kir. kamarás, 1797-ben a treücsén-liptói insTjrgensek ezre(i«se , 1800-

ban atyja halála után a nevezett két megye fispánja. E minoségljeii —
iigy 1802-tl 1825-ig minden országgylésnek szónokság és bazafi-ér-

zelem által kitn tagja volt. 1801-bcn titk. tanácsos, 1808-ban arany-

gyapjas, az I813-ki vízkárok ügyében kir. biztos, c'S ez és más alkal-

makkal bkez, nemes lelk jóltevje a szenvedknek. Az í823-ki ese-

mények egyidre visszaléptetek föispárá székérl, de az 1825-ki or-

szággylés elején még is kir. foasztalnok lett. A m. akadémia alapítói

közt elkel helyet foglal, és 1830-baii ennek igazg. tanácsi tagja \dn.

E valóban nagyúri , lovagias lelklet,— irja életirója,^)—s határtalan

bkezsége, mellyel sokan méltatlanul visszaéltek , agg korában -arra

kényszeriték,bogy jószágai nagy részét elidegenítse s a nyilvános élet-

bl visszavonuljon. 1836 óta, nagy uradalmai eladása, és adósságai ki-

fizetése után, a Csalóközben keblezett sárvai uradalmában visszavo-

nulva, s fájó lélekkel töltötte végnapjait. 1837 óta beteges lett, g

l833-ki juL 30-kán a bécs-badeni fürdben, kifejlett gyomorrák kínjai

\) i791-ki 67. Írv. ez.

^) Líisd Életrajzát ujabb ismeretek tára. IV. 424 - 42"/. É» r4la s(>k jellem'

7.etes olvasLató Aszalay : Szellemi Röppentyiben.
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kOxt huaytft le Örökre szemeit benne az utolsó líycsLázy. Külsejére

nézve közép termet , izmos , vállas férfi volt , lelkes arczczal, sasorraK

és SftSszenQekkcl , s*öghajjal , mosolyra kész ajkakkal. Egykori javaii

most báró S i n a birja.

A Cíjalád grófi czimere — mint följebb a metszvény ábrázolja —
A paizs kék, udvarában egy aranykoronán álló, koronás egyfejii fekete

s»a3, kiterjesztett szárnyakkal, nyakán nyíllal átlve. A paizs fölött

grófi korona, és azon sisak , melynek koronáján a paizsbeli sas ismétl-

dik. Foszladék jobbról aranyfékete, balról ezüstíekete.

Hlyevl»l|s:yi család. Kihalt cíjalád, melybl li Ive völ-

gyi János 1505-ben kir. itélömester volt ').

XIiMért család. (Ivánkafalvi). Az ivánkafalvl llméri csa-

lád néhol í r m é 1 i-nek is iratik. A család scül Kors Benedek tar-

tatik, ki IV. Béla királytól Nyitra vármegyében II m é r helységet vagy

mezvárost kapta ^), mely késbb a mai Ür raény-nyé lön
;
és ezen

í 1 m é r i családból szárraaztatik a most virágzó Ürme n y i család is.

Az llméri törzs már Róbert Károly király korában nevezetes egyént

mutatott fel llméri János kalocsai érsekben (1301.), kit azonban né-

melyek a Forgácli család sei közé sorolnak.

Az II m é ri e k egyik ága , mely magát Ivánkafalvárói irja , kö-

vetkez esaládfát alkotott, valószinüleg kihalásáig

:

István mester
de llmér.

István. Miklós
1441.

l. Já.nos.

II. János
1465.

CBogárdy Margit)

András
(póka teleki

Zomor Verona)

Zsófia

(korom pai

Nehéz Péter)

hnre
iL-várjidi

prépost

István.

Orsolya

( í Litterati

Demeter.
Echy Egyed)

Erzae
(Pataasy
Albert)

Ferencz

(1. illyésházy
Bora.

2. Teszéry
Fruzsina)

Osvald
(Ilona)

István

1564. 90.

Anna
Sámbo-
kréthy
László)

Dorottya
(liicsényi

Muczius
Mátyás.)

*) Jáazay A magyar nemz. napjai a moh. vész után. 156 1.

») Budai Hist lex. IL
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A törzsnek fiáról Miklósról szól egy 1441 ki oklevél, mely a

Sámbokréthen lakó Simonyi család kezeinél, mint egyik leányági iva-

déknál van '). Ennek fia J á no s 1465-ben élt , D«je Bogárdy máskép

deraéiidi Brigand Miklósníik leánya volt *). Ennek fia András, s leá-

jiya Zsófi a korompai és ledniczei Nehéz Petemé a pozsonyi kápta-

lan 1549 ki oklevele szerint. A család , mint látjuk, András unokáiban

leány-ágra szállt.

Ilosvay család. (Nagy-Ilosvai ) EWnevét a Bereg megyei

liosváról veszi, melynek jelenleg is birtokában van. Törzse Tata-

mér VJachi de Ilosva, az Árpáddal kijött fbbek egyikének

utóda, állítólag 1200. táján uj adományt nyert; Öt fia öt külön hely-

ségben Ilosva, Bilke, Komlós, Dolha, és Lipese egymással határos bir-

tokokba helyezkedvén az Ilosvay, Bilkey. Komlós y. Dol-
ha y , és L i p c s e Y családokat ala-

pitá ; mint azt eme családoknak

közös czimere tanúsítja. A család

Mátyás királytól pallos-jogot (jus

gladii-t) nyert.

1505-ben élt e családból Ilos-

vay Jeromos, ki a rákosi ország-

gylésen Kraszna vármegye követe

volt 3).

lo26-ban Ilosvay János Pe-

rényi Gábor Ugocsa megyei fispán

bandériumához tartozott, melyet el-

hagyván a bereghiekhez csailako-

zott , miért a leleszi convent által

idézteié t Perén vi *).

1538-ban Ilosvay Orbán Krakóbau járt az egyetembe *).

1560-dik táján élt Ilosvay Miklós, kinek Charnavoday Fruzsi*

nától fia János volt.

1560-ban Ilosvay Mihály Szatmár vármegyében Yitka , Ká-

*) Kelecsény József által közlött nerazékrend szerint.

*; Kaprinajr Mss. B. tora. L. pag. 63.

^) Jászay Magyar nemz. végnapjai a moh. vész után 158. 1.

*) Szirmay C IJgocsa p. 15.

*) Eegestrum Bursa* Cracovienaia p. 19
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polna , Paplan és Kolcsa Iielysogben többekkel í észbirtokoí nyert ki-

rályi adományban 0-

1602-ben Thibai G-ergelynek javairól Zemplin mogyébbn Vinnán

febr. 12-én választott biróság eltt osztály kelt, Morvay Anna liosvay

Józsefoé, és neje Mon-^y Dorottya Somsey Fereacz özvegye kíSzt egy-

részrl, más részrl pedig Bornemisza Zsuzsanna Ilosvay István özve-

gye közt, mint leányainak Ilosvay Margitnak , és Katalinnak EödöníTy

György nejének gyámja között ^),

Ilosvay István i670'ben ügoosa vármegye másod alispánja ^).

György ugyanott í 708-ban másod, 1716- 171 7-ben els alis-

pán volt *).

Imre Rákóczy Ferencznek , kihez már 1703-ban hozzá állott,

egyik kurucz ezredese, majd tábornoki *}.

István váradi olvasó kanonok, deeretoram docfcor, ymeri czimz.

püspök, és egri nagyprépost volt í544-beJ3 *}.

József 1 784-ben Szatmár m^yének aladószedje ').

A XVI. század közepén élt íiosvay F e r e n c z , kinek ágazata a

múlt század végéig lehozva ^) következ.

Ferencz. Péter.

Gábor 1880
(Bílkey Aunii)

Ábrahám, BáJint. Imre Gábor Bora

f • (Ignéczj (Eende N.) (Perény (L Galgóczy
Krisztina) i Erzse) 2. Motó Fer.)

Zsuzua Mária
'

_yL

,. '*''^?\
,

(Bessenyey
| j^zséf, László. Mária

(Lövey Ádám.) Zsjgm ^
j

Viacze N.)

Klára ímre. Báiint Zsuzsa Fruzsina
T

(Szintay F«r ) (Szerdnlielyi (Zoltay) (Trencsényi
Klára) Ferencz)

Péter. Zaigmoüd. Klára Mária

_ (Körthy Miki ) (Jékey László.)

') Szlrmay Szatmár várm. 11 97. 98. és 189. II.

*) Rcgestruni Lit. Gyulafianoraui Mss. Mus. Nro 2340.

*) Szirmay C. Ugocsa. p.-53.

•j Ugyanott 54. 55.

*J Lehoczky Steramai íí. 198. — Szirmay C. Zemplin noiJiist 192.

•) Sehematismus Archi Dioecesis Agrienais anni 1854
"*) Szirmay Szatmár vÁrm. 1. 158.

*) Perbeli geneologia.
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E családfán Ferencz fiának Gábornak nejéül csebi Pogány Anna

is iratik ; s egyszersmind I m r e a Kende leány férjének unokái is fiaiul

iratnak ^).

Az Ilosvay család elvan terjedve Bereg , Bihar, Szabolcs, Szat-

már, Ugoc^a stb. megyékben. E század elején Szatniár megyében bir-

tokosul iratik Kis-Máda, Gyr-Telek, Mátyfalván, továbbá

József raaradéki birják nagyobb részben Tatárfalvát,

László maradéki Fülpösön

,

Imre Danyádon
,

Ferencz Rákóczon, Fancsikán,

József Túrczon

,

László özvegye Rákóczon

,

Péter Fels-Karaszlón birtak e század elején 1806 ban.

A Szatmár megyei reform, ágazat így áll : *j

Ilosvay László.

I

^'

\
1

László Folexiua Sándor. Krisztiaa
Biharban (b^ji Patay (óvári Pongrácz (gr. Toldy Samu.)

rZ i" ír 't'^ István.) Teréz)
Láöxlo Karoíina -^ ,._

A katb. ág Imez

:

Lila Kata

f (Luby Zsigm )

Ilosvay N.

Lila L6rincz Kristóf. Gáspár Gusztáv.
(Süerdalielyi (Jékey (Sikev Er/,«e)

Pál.) Teréz) * ^ '

' -'
stb.

Bereg megyében Kálmán, a hirlapi halálozási jelentés *} sze-

rint az ifjúság leventéje, a farsang áldozata lett 1858-ban.

A család cziniere — mint feljebb a metszvény mutatja, — egy

négyfelé osztott paizs, melynek els osztályában aranykorona, a máso-

dikban pánczélos kar kivont karddal, a harmadikban két úszó hal, a

negyedikben két élfa látszik. A paizsfölötti sisak koronájából egy ma-

gyar férfiú emelkedik ki, vállán egy rúdon két horogról két hal (ponty)

íüg le. A paizst a szokásos foszladék veszi körül.

Ilosvay néven többen az irodalmi téren is tntek fel, ámbár váj-

jon e családhoz tartoznak-e? nem tudjuk. Ilyen Ilosvay Péter a

„Toldi Miklós" versek irója, ki Kusalyköben, a Szilágyságban —

*) Wagner Mss. tora. LXX. p. 176.

«) Politikai Újdonságok 1858-ki 13. szára.

) Kiszedés után még bvebb családfát nyervén^ ez a „P ó í 1 é k k ö t e t-

ben* fog megjelenni.
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tigy látszik — iskolamester vagy falujegyzöje volt, és 1564 — 1574.

közt virágzott. Ennek azonban igaz neve Selymes, és csak elneve

volt 1 1 o s V a y, — Más Ilosvay P é t e r az , ki elbb Debreczenben,

utóbb Wittembergában tanult, és 1562-ben a praedestinatio
iránti mély gondolkozása miatt magát Csaholyban felakasztotta ^).

Ilosvay János Meisnernek latin munkáját forditá magyarra ily

czim alatt: ,,Elek, halok oh Jézus te benned, azért te

benned bizora. Krisztus urunk születésérl valókét
elmélkedések." 1639.

Usvay család. A XIIÍ. XIV. században virágzott, nevök (de

Ilsva) Gömör megye II sva, most Jolsva egykori birtokukra vi-

szonylik. 1350-ben élt

közülök Péter , ki a

Bajmócziaknák vásári

kiváltságot nyert. Fen-

nek fia Les tár (Lea-

stach), ki Zsigmond ki-

rály korában 1387-ben

f ajtónálló , utóbb Fe-

jér várraegye fispánja

^1 / és ország nádora volt ')

Czimer - pecsétét , mely

egy koronázott falevél-

bl áll , itt a rajz mu-

tatja *). — Egyik Fia

György odajárt Zsig-

mond királyíyal a kon-

stanczi gylésre , és ott

adatott kérésére az általa birt Privigye városnak vásári kiváltság. Má-
sik fia M i k lós váczi püspök volt 1419-ben. A család rokon volt a

LorántíFy családdal.

Iiubsen család. Imbsen Tivadar, Vilmos és Konrád
az 1715-ki országgylésen nyertek honfiusitáat ^).

') Toldy F. A magyar költészet története 1. 117. 139. 185 190.

*) Szirmay Szatmár várm. 11. 111.

) Bartolomaeides C. Gömör. 187. liehoczky Stemmat. lí. 198 - Hibáznak
azok, kik a de 1

1
s V a családot II 1 a v a, vagy Ilosvay családdal houÁk Öai

szeköttetésbe.

*) Eredeti okmány pecsétérl rajzolva.

*) 1715-ki 135-ik törv. ez.
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Iiuees ciialikd. (Nyujtódif.) Erdélyben a székely földön több-

féle I na e c s csaláiíot találunk.

A nyujtódi íniecs család néhány tagjait a következ nemzékrend

matatja

:

Mútváa

István Bora Müiály
háromszéki alkaplt. (Mikee
(Tomori l'etronftíia)

Judit lloria Fruzsina

f 1670. dec <maissai (kövesdí Bóér
(Apor Lázár) Jankó Mili.) Simon.)

Mátyás 1600* bar* a létzfalví országgylésen javait veszti, em-

lítetik az 1602-ki medgyesi gylésen is ^). 1603-ban Székely Mó-

zsessel harczol, és a Bárczáa Fogságba esik ^). Ugyanakkor István
fia is fogságba került, utóbb ket Básta szabadon bocsátá ^),

Mihály Mátyásnak másik tia , Székely Mózses egyik vezére,

elesett 1603-bap,

A család mint íátjuk a XVÍI. század végén halt ki *).

JíiüeCiS család. (Imecsfalvi.) líasönlóajn Háromszék most is

él primr családa ^). Családfai törzsük a XVÍI. században élt 1 m e c 3

Tamás, kitl a rault század elején történt elágazásig így j le -a

családfa

:

Tauias

Mózses
(Ddnátli Erzse)

r
Tamás,

MtSzses . I/»tván

1710. 1710.

A két utóbbi : Mózses és Istv á.n a Rákóczi forradalomban

vettek részt, és 1 7 lö-ben Moldvából jöttek haza kegyelemre *).

Jfifl^CS családi. (Vargyasi). A vargyasi Imecs család

1678 ki jun. B-án Fcjérvárott kelt czimerea levelet kapott, s az ugyan-

ott i679..jua.,U-éo kihirdettetett ').

*) Kállay Székely nemz. 253.

*) Wolph. Bethlen V. 410.

») ugyanott 498.

*) Ugyanott 364 371. 373. — Tán tévttá tehát K6vári, midn Mihályt
1630. táján Írja elhaltnak ; — Bethlen világosan b' szél róIok.

*) Kállay Székely neráz. 114. — Kváry Erdély nev. cs. 128.

•) Cserey M- Hist. 433. 1.

"Ó Kvári, Erdély nev. cs. 126.
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Imre család. (Felsö-eM) A fel85-6ri Imre család egyike

azon hatvannégy családnak ,
melyek 1'682-ben Rudolf királytól va3me-

gyei FelsíS r helységre uj kir. adományt nyertek *)•

ímro család Pest megyében is virágzott , 1715-ben Imre Já-

nos els, 1717-ben másod-alispánja volt Pest vármegyének.

luire család. (Ethfalvi.) Székely család, közülök ethfalvi

Imre öyörgy 1659-ben Sepsi székben assessor volt *).

Imre család. (Gidófalvi.) Tán egy család a följebbivel. Gi-

dófalvi Imre András 1677. táján assessor volt szintén Sepsi székben ^).

Ugyan ez idben élt Imre Miklós, ki Káinokon lakó Bedó

Istvántól egy szilvávSt kapott 1674 táján, mivel azt szekéren az ellen-

ség torkából megszabaditá *).

Itorefi'y család. (Szerdahelyi f.) A szerdahelyi DersíTy csa-

láddal egy törzsbi . a Gyr nembl (genus) ered, mint e munka Hí.

kíit. 286 lapján emlitÖk. A Xlíl. században élt Dersnek egyik Ga

Miklós (1336 — 1356) többek közt nemzé J ánost (1376.) kinek

fia volt Imre alapító és névadó törzse az Imreffy- aknák.

A család a XVI. század elején kezde emelkedni. Imr^fíy Mi-

hály 1505-kén jelen volt a rákosi országgylésen ^). Í5í4-ben II.

Ulászló királynak már fö-lovászraestere volt ^). Jelen volt Í526-ban a

mohácsi ütközetben hol török-fogságba esett, de Ibrahim nagyvezértl

szabadságát visszanyerte ''). II. Lajos király eleste után I. Ferdinánd

pártján állott , és jelen volt ennek koronáztatÁsán is, a midn már a

nagyságosok rendén állott, és a midn Nádasdy Tamással együtt Buda

várkapitányává neveztetett. Ennek fia ismét

Mihály 1552-ben élt ®), és nemzé Pétert, kinek Perneszy

Zsófiától fia voit

János, ki Erdélybe szakadt ki, Bocskai István által 1605-ben

a lippai ráczok megfékezésére küldetett ki ^). Báthori Gábor fejedelem

*) Lásd 6 ir.unka 11. köt. 34. 1.

') Kállay Székely néma. 253. 1.

*) Ugyanott

*) Ugyanott.

*) Jászay A magyar nemz. napjai a iaoh. vész után 157.

*) Wagner Diplomát. Sáros. p. 400.

'^) Jászay id. h. 455.

*) Lehoczky Stemmat. IL 200.

•> Wolgh Bethlen Hist VI. p. 317.



td6 ImrcíTy. -- Imreghy.

alatt annak egyik legkedvesebb tanácsosa — de rósz tanácsosa volt, ki

fejedelmének erkölcseit alávaló hizelgéseivel *) és kedvhajhászó csa^
dárkodásaival megvesztegetni segített. Saját nejét eladta a kéjelgö

Báthorinak , és ezért nyeré Alvinczet , Somlyót, Oiószeghet ^). 1 608 -

ban Kornis Zsigmonddal követségben járt Kassára ^) , hogy a fejede-

lemség iránt lUyésliázy István nádorral egyezkedjék, melynek követ-

keztében BárJiori a bécsi békekötést elfogadta , és némely föltételek

alatt Erdély ftgedelmének elismertetett. Jánosnak fia iámét

Mihály volt, ki családját sirba vitte.

Xinreg;liy család. (Imreghi f.) Zemplin vármegye kihalt si

törzsökös magyar családa , mely a K a p 1 o n nembl vette eredetet, és

Zemplin megyei I m r e g h helységrl kapta nevét.

A Kaplon nembl származott fmreghy Dienes nek fia A n-

d rás 1310-ben Kylvassan ,
Belvassan , és Enye-Teleke nev Szatmár

megyei birtokait elcserélte Zemplin megyei Grerebse, Géres, és P^öresi

Zemplin megyei birtokokért István bánnak Ists^án , Vid , és Miklós

fiaival *).

Késbb 1350-ben nevezett Dienes nek fiai, András és Die-

nes Szatmár megye Sályi helységet a Csaholyi család sei egyikével

Ábrahámnak Péter fiával cseréltek el.

1436-ban élt a családból Imregfay Sebestyén, 1í ibon a család-

nak magva szakadt , és többi közt Géres birtokukat utánnuk a G é-

r€S8y-ek kapták adományban *).

A családfa igy áll

:

') KetYiéuy János, Önéletírása kiadt* Sialay L. 30- l. ezt irja róla : „vl»

említett Imrefi puLlice nem átalloHa aíx^nl hiielkedni s diettkenni-: Ha — úgymond —
volt I'iogy Sátidúr^ a%, is j«6b és virlitosusabb nem volt Bátort Gábornál j ha oolt Sdn*-

dornak Parmenioja^ tanácsosa, nem alábbvaló van Háihorintli is hnre/l Jánosa.^''

*) Böjtki G. Engelnél Monumenta Ungr. p. 277. .Joannes Imre/iu$^ qui

vxorem suam Principi piosíituerat.'* — és p 34. irja : y.Quidquid enim auri argenti-

que in pvbliatm inferebaiur aeranum^ id omnc nobiUssimae duae foedu corporis

quaestu mcrelrices Deng^ilegiana, ei Imre^una^ tntn awiaci ÍKterse pmrliebanfur inso-

lentia^ etc.

«) 1608 -ki 19. törv. ez.

•} Szirmay C Zemplin. not. top. 83. 291. 293. 369.

*) Siirmay Szatmár várm. lí. 124.
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Dlenes
'^

András
1310- 1360.

Dienen.

János

Miklós
1

Sebeatyéa
1436.

Dientís

1350.

Iiiakody család. A XVII. század elején birtokos Somogy

vármegyében laakody György, ki 1608-ban Pápa várában saámol aty-

jafiával nemes Agha Mátyással *).

Yiiánesy család. Zemplin vármegye kihalt családainak

^yike *0-

ffncse család. (Baczoni.) Háromf?zéki székely nemes család.

Fészke Nagy-Racz.on. Ismert töfzsiik Incze István, ki k(^vetkez

családfát alkotott:

Incze I. István

1668.

(Pap Judit)

Máté
szül 1679. t 1742.

kolo«vári ref. pap.

(Sajgó Bogdányl Er/.ae)

Sáiuuei. Auna £rz«e. Zsuzea

f 10 éves f (Verestói

korában f GT^Ty)

II. I«tván , I Miliály

m. vásárhelyi kolosvári e«per.

tanár. 1788
1788

lU. István

e«per. Gör-
gényben

f—r
'

IT. Samu
k.^kaloiai pap
(Ócsai Bora.)

Zsjzíia

(Basané)
József
ngyvéd

János Kata Simon
sárdi (Técsi)

P*P-

1 István Dániel József Julia 11. Mihály Anna.
(Gyuiay (Kayser (Topler (Ferenczi f
ZsMzs.) Anna) (Róza) József

Látd folyt, a hét, Utfon,

*) Eredet? kézirat.

*) Szirniay CL Zempiín. not top. 83.
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I. Miály ki oz elbbi lapon.

kolosvári esper.

1788
(Pataki Sára)

Sára
(Méhes Gy.)

lU. Mihály
orvos.

(Szathraári

P. Krisztina.)

III. Sámuel
kolosv. esper.

(Baranyai Aga.)

iV. Sámuel
fogaim.

1848.

V. Mihály
titkár

1848.

Ágaea
(Bartalis

J^ nos.)

Krisztina

(Lengyel Istv.)

Mihály
orvos

.

(Albert Francziaka.)

Fáni István VI. Mihály. Krisztina
orvos növen.

A családfa törzsének Istvánnak Pap Judittól 1679-kisept.

23-án született íia Máté. Iskoláit Udvarhelyen, 1697 ti Kolosvárott

járta; azután három évig a ."^ilahi iskola igazgatását vivé. 1706-ban a

külföldi (belgiumi) akadémiákra ment, és ott Franequerában irta érte-

kezését ,,De PolytheisraoGentium." A németországi egyete-

meket is meglátogatván , hazatérése után gr. Telekj Mihály udvari

papja, majd 1708-ban szigeti pappá ln. 1709-ben nül vette bogdánji

Sajgó Erzsébetet, Sajgó Mihály volt szigeti papnak Borosjenei Anná-

tól született leányát *). 1741-ben a kolosvári ret'. koUegiomban a böl-

csészet és keleti nyelvek , utóbb négy év múlva a theologia tanárává

tétetett. 1720 ban ugyanott els pap, és curator lett. Meghált 1742-M
scpt. í9-én kora 63. évében. A táblázaton látható hat gyermeke közül

az els három nálánál elbb elhalt. Zsuzsa Verestói Gryörgynek a

kolosvári koUegiomban bölcsészet ^s mértan tanárának neje volt. I s t-

vá n , ki a leydeni akadémián is tanult, utóbb m.-vásárhelyi tanár lön.

Mihály pedig Kolosvárott tanárkodott ').

11. Istvánnak fiai közül IL Sámuel elbb Angolországban ten-

gerész tábori pap , utóbb Erdélyben koloskalotai pap és esperes, kiaek

mindnégy fía kormányi hivatalnok.

l»- 5*616 tte mondott halotti beszéd ily zira alatt: Az Izrael fiai-

tól eltemettetett, de Istentl megelevenített Mózses stb.

siathmári Pap Zsigmondtól. Kolosv. 4r. És Huszti Györgytl
„Sacerdos mysticusvir Dei etc.'' Ezek után irt rólok Benk is :

T r a n fl y 1 V. g e n e r. II. p. 460. Az ujabb nemzedék genealógiája Török Antal

köalése. — L B o d P. Magyar A t h e n á s á t is 345 lap.

') Benk Jos Transylvania gener. II. 277.



IIL látván (ÍL István fia) görgényi esperes , kinek fiát Jánost

a sárdi papot 1848-bnu az olá tábor ölte meg.

Máténak fia 1. Mihály kolosvári esperes volt . ennek fia III.

Mihály orvos , ennek ím IV. Mihály szintén orvos , és ennek fia

VI. Mihály is orvosi pályára készül.

III. S á m ú e 1 n a k fia IV. Sámuel fogalmazó és V. M i h á 1 y

titkár 1848-ban a fkormányszéknél.

In<*ze rsaJdd. (Csik-Delnei.) Csik székely család, melybl

1611-ben Intze Bálás febcsikszéki fjegyz volt *). Intze Klára
1726-ban Csató Mihályné.

Intze Gáspár 1794ben dézsmaszed a Khalmi székben.

Egy ága a családnak Alsó Fejér megyébe szakadván , ott J ó'

z s é f szolgabíró volt még 1836-ban is. Fia Domokos, leányai A g-

n e s Kovács Istvánné, Klára stb.

Xneze €«alád (Illyefalvi). Ezek közül 1775-be él István-

ná k fia S á m u e 1 ^).

Mihály 1794. Illyefalván jegyz.

Xiicxe család. (Lísznyói.) Háromszéki székely család. Közü-

lök Ferencz, Déván r^iform. lelkész és egyházi jegyz volt. Több

munkát adott ki. Meghalt 1772-ben. Hivatalában fia István követé^).

Valószínleg ennek fia István í794-ben szegénvek ügyvéde. Egy

másik I s t V á n jelenleg ügyvéd M -Vásárhelyen.

TnCTiie €Msal4d. (Száraz-ajtai). Egy ág Kraszna megyébe sza-

kadt, hol Ferencz még 1840-ben fszolgabíró. Károly 1 S-lB-ban,

3 azon innen 1 847-ig ugyanott megyei aljegyz,

Iticxe esalAd. (Martonosi). Ezek közüi M i h á 1 y gidófalvi

pap volt; ennek fia Dávid *) 1788 - 1794. vásárhelyi tanár.

Mncte esaiád. (Harasztosi.) Közülök István 1794-ben Ara-

nyos szék levéltárnoka.

liicxc család (Kis- és nagy-solymosi). Kis-solymosi Incze

Ferencz 1848ban dézsi kamarai ügyvéd.

Nagy-soly-mosi Incze Ferencz (idsb) a jénai ásványtani és alten-

burgi növénytani s magyar természet vizsgáló társulatok tagja, meg-

halt 1853-Ri mart 8-án.

^) ívállay Siékeljr nemz. 253- I. és Benkö CslkOryergyó és Kászon le-

írása 55. 1.

*) Benkö Trftuísylv. gener. II.
, ^

») Ugyanott 488.

*) Ugyanott p. 575.



t^o Incze. — Inczédy.

Xneze család. (Nagj-ajtai.) Közülök nagy-ajtai Incze Mi-

hály erdélyi fkormányszéki nyugalmazott hites j<5gyz6.

Incze család. (Zalányi). Közülök Zalányi Incze Dániel
nagy-enycdi ref. fötanoda igazgató tanára. Meghalt 1856-ban.

A háromszéki I n c z é k közül Incze Gergely Magyarországra

Krassó megyébe szakadt , és ott Miklósvár széktl 184Ö. mart. 16-án

kelt nemességi bizonyitványát 1741. aug. 2-án tartott közgylésen ki-

lrdetteté
;
jelenleg azonban Krassó megyében ily nev család nem

létezik.

Inczédy család. (Nagy-váradi, nemes és báró.) A család ma-

gát Dalmátiából eredezteti 0, honnan törzs-se I c s v i c s vagy jobban

Icsevics Márk 1480-dik év táján Mátyás kir. korában jött Ma-

gyarországra, és a törökök el-

len vitézül harczolt; s ki —
állitóíag — Dalmátiában töb-

bi közt Ince, vagy Incze
helységét is birta ; ennek fia

volt Icsevics Tamás ezre-

des, ennek fiai Mátyás és

Péter *) régi nemességüket

megersít czimeres levelet

nyertek Rudolf királytól ; és

miután Péter magnóikul

halt el, M á ty ás Bihar me-

gyébe telepedve , dalmata ne-

vét régi dalfnacziai birtokukra

emlékeztetöleg I n c z é d y-re

változtatá , és ekkor vagy ké-

sbb nagy-váradi elne-

vet véve föl.

A család leágazása következ

:

•) B. Inctédy Tólötti lialottl beszédben 1752 ben mondatik Domestica
Inizedianae FaTniliae tabularia testa'ntu r.^'

^) K6vú.ry-ni\ e P é t ^^
» liclyett G e r g e I y iu\ . vaMsziníileg hlMbóI,

meri Kváry csak Beiiko ut<n dolgozott, én a Benk által használt halotti pre*

díkaiztkat olvasam.



Inczédy. Ui

T. t á b 1 fl

Icsevics mark
1480. tájt.

Icsevic* Tamás
Eicredes

r-
Inczédy Mátyás
arnaftiút kap.

Péter

t

MihAljr

t 1658.

(1. Vadas Judit.

2. Cüókási Kata.)

iLíílétyÁé 1. Péter.

t 1678. 1 1674.

(l. Gazda
Mária

(2. Síigethy
Sára)

11. Péter
Fejér flap.
(Dió«i Drúz.)

Zsigmoud 1. Pál
(Cserey f 1704.

K riszt)

nKlára
(Szil-

v&aay
János}

György.
fö posta

táb. üln. mester
(Lipcsey (Keresz-

Klára) tes Bora)

Lásd li. tábl.

Mihá,!y Erzse
168. (6árt>8«y

Nádud* Jáuosj
vari

Anna)

Kita
(Haria-
aai

Fer.)

L. 111. tábl.

Torda v. fftbíró

(Eayedy Jul.)

Zsigmond
örnngy

László
f^korm. tnn.

1 1829 jul. U.
(b. Kemény Kata)

tll. Péter. Teréz.

Kr'isztinA Bora
(l. nyári Inczédy' latv) Benk6

2. Bttda GatfpAr) István)

ijásrló Kata Sámuel Anna Sándor Zsuzsa
(Thrtri (Toroczkay (Mohai 1. (Ztik f 1844. (Bárók
Kata) László) Kata László) (gr. Betli- János)

2. Lészay len Bora)
Lajos, J

II. tábla.
1. Pál ki ai L táiiUn.,

t 1704.

táblai ül 11.

(Li{)csey Klára)

Júlia

(Bokros
Lajos)

Karolina
(Yiiss

Fer.)

JóaMef

b. Jéisinoí$ff lett.

11. Pál

tl732
kora fí.

I. Gergely
béré

(gr. Keadeffy
Ágnes )

Zsuzsa
(ToldalagUy
Jánosáéj

lU. Pál. 11. Gergely
(Barcsai f 1816.

Ágnes.) (Barcsay Karolina)

Ágnes
(Rhédei
László)

Zsuzsa
gr. Lázár
József)

Mária
(P. Horváth

Mihály)
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tl2 íntTüéáy,

Iir. Tábla.

II. Mihály hi az l tMlán.
1685.

(Nádudvari
Anna)

I* Sámuel
báró

^jészay Anna)
r

r

11. SáiTiwel II. György István Ülihály Teiéz. Ágnes.
(Vitéz Evn) (gr. Vas Agries) <Báiifly f

/N
, ,

/v
, Agiieii.)

Teréz IV. Sámuel.
(Könczei (Haller Zsóffa)

József) 1819.

Ágnes Anna J62£%Í £rz3e Mihály
(VucpMárfc.) (Székely Ján.) (Kecx^i Ágn.) (Kecieli And.) (Haifj^udy Druzsa)

Zsigmond Zsuzsanna László. Gergely
(Simáiidi 1.) (|. K^szeghy Lászlö (Hecte J.) (TarczaJRóza)

2. Vita Símwl). ^*i;25r"3t^ To"^
(Tarcza Ján )

Inczédy I. Mihály nak , ki ]658>ban halt meg , — miat az í.

táblán látjuk. - két nej« volt ; az elsÖ Vadas Judit a második Csó-

kási Kata, Csókási Györgynek leátiya , ki által &z Inczédy-ek Bornem-

isza Annával, ApafFy Mihálynéval jutottak rokonságba ; és ez Összetíöt-

tetés volt oka , hogy nevezett Mihály oda hagyva nagyváradi cur iá-

ját ') Erdélybe telepedett , nagyobb ellépés reményében Els nejétol

gyermekei II. Mátyás, III. Péter és Zsigmond; a másodiktól

I. Pál, Cryörgy, n. Mihály, Kata Harinoai Ferencz , és E r-

zsebet Sárossy Jánosné születtek.

í. Mátyás — valamint testvérei is — Apaffy fejedelemnél állt

kegyben , vagy hivatalban. Mídn ApaíTynak egykor — mint Bethlen

Írja ^) eszébe jött az özvegy Báthori Zsófia szépsége, nejétl Bornem-

isza Annától elválást tervezve , Inczédy Mátyást küldé ahoz, hogy öt

megkérje. Azonban az éktelen házasságnak az urak igen ellene voltak.

Meghalt Mátyás magnélkiíl 1G73 ban,

í. Péter, ki 1607-ben követségben járt a^ portára ') ApaíFynál

bclí^ kamarás volt , és a lengyel királyhoz járt követségben. Meghalt

1674 l)en kora 36. évében. Els neje Gazda Mária, a második Szigeti

Sára volt. Egy fia maradt.

') Id. Lalotti beszéd. L. róla Sxalárdy Siralmas krónika 411. I.

•) Gr. Bethlen Miklós önéletírása. Kiadta Szalay László. 392.

•) Gr. Betiilea id. h. 4^ í.



IL Péter, ki Fejér vármegye fispánja volt. Ennek Diósi

Druziannától fiai Ili. Sámuel és Zsigmond ^).

III. Sámuel Torda megyének fbírája volt 1 794-ben. En) edy

Juliannától íla L á s z 1 ó , val. bel. titkos, és erdélyi kormányszéki ta-

nácsos, és a kolosvári reform, collegium igazgatója volt. Meghalt

I829.ki jul. 31-én kora 53. évében. B Kemény Katalintól (f 1844)

gyermekeit az I. táblán láthatjuk, kik közül Sám uel nevét a forra-

dalomban ismeretessé tévé 'J.

Zsigmond nak az rnagynak gyermekei P é t e r és T e r é z.

Ez ág neme s-rendü maradt.

l. Mihálynak I. Zsigmond fia Cserey Krisztinát *) vette nül,

de csak egyetlen leánya maradt Klára Szílvási Jánosné.

György (í. Mihálynak a) ApaíFy Mihály titoknoka volt. Ke-

resztesi Borbálától csak két leánya maradt. Krisztina elbb nyári

Inczédi Istvánné, utóbb Buda Gáspárné ; és Borbála Benkö Istvánné *).

I. P á 1 (I. Mátyásnak fia) kinek utódait a IL táblázat mutatja

;

elbb ApaíFy udvari kincstárnoka , majd az öszves físcalis uradalmak

igazgatója ^), végre pedig kir. táblai ülnök lön. Meghalt 1704-ben.

Nejétl Lipcsey Klárától négy gyermeke sziiletett : «) J ó z s e f, ki bá-

róságot szerezvén, nevét Józsi nczy-ra változtatá. Ezt és maradékait

lássuk a Józsinczy esMdnál — 6) IL Pál ki ntlen korában 1732-ben

halt meg ; — c) Gergely, kirl alább szólandunk ,
— és d) Z s u-

z s a n n a Toldalaghy Jánosné.

A most emiitett í. Gergely M. Terézia király asszonytól Jó-

zsef testvérével együtt báróságra emeltetvén, mig József testvére s

Hletleg ennek üai nevüket J ó z s i n c z i-ra változtaták, I. Gergely

megmaradván az I n c z é d y nevezet mellett , ágazatát e néven ter-

jeszté le Neje b. Kendeffy Ágnes volt, kitl két fia maradt: III. Pál
Barcsay Ágnes férje, magtalanul halt el, és H. Gergely.

U. Gergelynek (ki 181 6-ban halt meg) Barcsay Karolinától

szintén csak leányai maradtak : Ágnes Rhédey Lászlóné, Zsuzsan-
na gr. Lázár Józscfné, és Má r i a Petrichevioh Horv^áth Mihályné. S

igy ezen bárói vonal fi-agon kihalt.

*) Kváry szerint Zíájgmond, mert az id. halotti beazéd szerint F e r e n c z

másik fia.

«) Kvári id. h. 127.

•) Cserey Mih Hist. 37.

*) Id halotti beszéd.

*t Idéa. halotti beszéd, és Cserey M. Hist. 125—6 1.
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^4 Iiiezédy.

Hátra van még Í.Mihálynak IL Mihály nev fiáról szóla-

nunk, kinek ivadékát a ÍÍL tábls tünteti fol.

11. Mihály elbb Fö-postameater, majd kincötárnok löri Erdély-

ben, és i68»5-ben a bécsi udvarhoz í^öyetségpeo is kiUdetett^). Nejekdl

Nádudvari Áí»náíól született íia I. Sámuel, ki 3^iutén báróíiáe;ot szer-

zett, és nejé^ Lészöí Annától következ gyermekei maradtak :

a) II. Sánjuel báró, kinek Vitéz Évától csak egy hiánya Te-

réz, Könczey Józsefaé maradván , ágát bezárta.

b) II G y ö r g y báró, gr. Vass Ágnestl fía IV. S á m u e i. kinek

neie <cr. Híiller Zsóöa

c) István báró, kinek b. Bánffy Ágnestl egyik íia József nejétl

Keozeíi Ágnestl nemzé 1} Zsigmondot (kinek neje Sirnándi

leány) és 2) Z s u z s a n n á t elbb Ka^eghy Lászíónét, utóbb Vita
Sámuelnét. Másik íiának Lászlónak uíódiii a táblán láthatók.

d) MiL áiy

,

<?) T e r é z , és

f) Ágnes, magnóik ül haltak el.

Az ínezédv család Ana^v korában Alvinczen és Borbcreken Is

nyert jószágot , s azí;al együtt az ott fekvÖ Zrebernyik várát, mely az

e családból líií^zakadt Józsinczy családrs mene által.

A család nemesi ezimere, melyrl Inczédy III. Péter í 757- ben

vett czimeres levelet ^), a paizs kék udvarában álló arany grif, els

jobb lábával kivont kardot tartva. A ]mzs fölötti sisak koronáján pan-

ozéios kar kivont k&rdot tart. Foszladék mindkét oldalról arany-kék.

A bárói czimer — mely a bárói diplomában adatott , és melyet

följebb a metszvény is ábrázol , következ : a fenálló hadi paizs öt ud-

varra osztatik, ugy hogy a paizs alsó részében gúla gyanánt nyúlik bo

egy osztály. A paizs közepét pedig hatodik osztály gyanánt az si czimer

paizsa (kék mezben kardos grif foglalja el). Az 1. osztály kék meze-

jében hátulsó lábain álló oroszlán zöld koszorút tart. A 2-ik udvarban

egyfejii sns repül, fölötte három csillag ragyog. A 3-ik udvarban e'^üst

kereszt látszik. A 4-ik mezben bástya-fal fölött horgony áll Az 54k

gúla alakú alsó osztályban ismét egyfejü sas repül. A paizst bárói ko-

rona fedi , azon két koronás sisak áll, a jobb oldaliból a kardos grif, a

*) 1665-ki oct. 24. art. 1. Köváry szerint — Az idéz. luiloíti beszódben

.i^Mfígister scrinii Libellorum^ seu Reffisírator Provinciális-na k''- irfttík ; ugyan e lii •

vatalt elbb testvére György is visel, s azután lett csak titoknok.

2) Collcct Ileraia. NTro 60.



ínkoy, M9

bAÍ-oldaHból sa<?-szárny entolk edik. A sisakról szoká-903 toszladék hul-

lámzik le ^).

Siikey €í»mlád. (Pallíni.) A palíini ínkey család, meíy a

Dunántúl, söt Horvátországban is birtokoSj egyike azon vidék jeletité-

kenyebb és gazds,gahb családaiirtik.

Neraessége — állítólag — 1419-b3ii ersíttetett meg ^).

Családi köziemecy hiányában a család teljes nemisék-rendét uem

közölhetvén , csupán töredék-Ágazatot , és a család némely ismertebb

tíígjait cmlitheíena meg.

A nemzékrend egyik ágazat-töredékét képe^ egy perbeli adat

szerint a következ kimutatás :

Ferencz
(Horváth Dóra)

lakey János
(Szegedy Mária)

Gáspár Peíionelia

'TT, í
'^ c T^ ^^ ' (b. Sennvey

Karoly. Jozefa Fi aucziSKa a ^ f„ i

'

(Maithény
^'"'^^^

János.)

Inkey Ferencz országgylési követ, 18 í 2-ben a határvizsgáló

országos bizottmány tagja ^).

ínkey Ádám 2000, és János 2500 frtot ád 1812-ben a Lud>
viceára *).

ínkey Imre, ki 1827-ben a m. akadémiára ezer forintot aján-

lott *), utóbb cs. kir. kamarás, 1842-ben Zólyom vármegye fispáni

helyettesévé ^), utbb valóságos fi<ípánjává neveztetett.

ínkey József, Lajos, Zsigmond éá I f i g e n i a testvé-

rek, éiök 1857-ben,

Inkcv Ferdinánd cs. kir. kamarás 1858-ki máius 1-én tar-

totta fényes lakodalmát nejével slriteczi Deyra Ludmilla grófnÖvei.

Lakása Horvátország szélén uradalma székhelyén Raszinyán.

ínkey János nep. cs. kir. kamarás meghalt 1840-ki oct. oO-án.

Nejétl báró Majthényi Etzsébettt'SI fia Eduárd szül. 1 803-ban ; mint

cs. kir. huszár kapitány 1841-ben lett cs. kir. kamarás ; utóbb ezredes.

*) A Gzimer színei, — bár azok a metszvényen megjelölve vAsutaki — a

leírásból kíhagjrvák:, mert bizonyos rargUatás ozására jiiKCseaek aá&tKÍm.

*) Gotii. geneal. Taselienbucli d. Freyli. H. 1^59. 30i.

*) 18í2-ki 4 törv.cr.

*) 1812 ki 2. iörv. ez.

*) 1827 -ki 12. iiörv. ez.

•) „V i i á g** pol. Kir!»p 1842-ki jan. 29. 9. szám.



^46 Ittstítorís. — IpoUTy.

és 1856-ki jun. 1 7-én ausztriai birodalmi báróságra emeltetett.

Neje 1837-ki febr. 8-kától walsuganai Cibini Mathild. (Síül. 1821.

juniás 8).

lii«titorÍs család. (Mosóczi.) Aradmegyei birtokos család.

Eredetét — mmt elneve nautatja — a nyitramegyei Mo^ócz hely-

ségbl vévé. Egyik ágazata több ev^aug, lelkészt mutata fel. Ilyen volt

Institoris illés a Zsolnán lakott evang. lelkész Institoris Mihály-
oak ua. ki 1691-bei» Jenában járt az egyetemben. Hazajövet elbb L-
csén, utóbb beszterczei lelkész lön. Meghalt 1720-ban '}•

Institoris Gábor szül. 1732-ki jan. 12 én Gyöngyösön, szintén

járt Jenában. 1761-ben pappá avattatván, elbb kassai, utóbb puszta-

födémesi ev. lelkész lön. 1794 ben Pozsonyban a „H alálés utolsó
i té 1 e t elleni vigasztalások" czimü könyvecskét adott ki *j.

Mosóczi Institoris Mihály a multszázad végén pozszoiiyi ev.

lelkész volt ; és egy beszédje „G yökeretlen la'' ezim alatt nyoma-

tott ki. Meghalt 1803 ki octob. 7-én.

A család egyik ága Arad megyébe származott, hol birtokot

szerze. Ott él e század elején mosóczi Institoris Györgynek aSá-
m u e 1. Továbbá m . í hstitoris János és Ignác z..

Ez utóbb emliteitek közül János 1838— 17 'ben Arad várme-

gye fójegyzje ;
— I g n á c z pedig 1838-ban esküdt, 1841 — 47-bee al-

szolgabíró volt.

üf^py Ci^alád. (Ippi fX Kraszna megye kihalt csaiádainak

egyike. Birtokosak voltak Krasznában Ipp , Fels-Kaznacs , Cserese,

Márta, Néháza, és Szék ; Liharban Széplak, Baromiak és Kr« helysé-

gekben 1549'ben. Végivadékai, a kikben fi-ágon el is eryésztek, ezek:

l}'py István
í

'^
'

Bernát. Ilona

(Bydeskuthy
László

Birtokaikba leány-utódaik örökösödtek , mig íppra adományt

nyert Bydeakuthy László 1598-ban Báthori Zsigmondtól, a hol ma-

gát 1599-ben staíuáltatta.

I.polffy család. Kihalt család. Közülök IpoiíFy Miklós
1536-ban Szepes vár kapitánya volt '^).

Jena HungarJca 34.

*j U^y^aoit 09, — A család több ev. lelkész tagjairól. még _olv. Bartolo-

maeidea Memória Hung,, quí Wittebergae studuerunt. 243 262. 2(5.5. 1.

•*) Sperfogel Anr.al. Scepus. Wagner Aatai. Scepus tom. II. p. 186.



Iráuyossy. - Irinyi. ti7

IráiiyOMf család. n52-ben M. Tert^zia király asszonytól

nemesitetett meg. Czimere rggölegesen kétfelé osztott paiz, a jobb-

old«^i osztály ezüst udvarában a baloldalból egy kétfej fekete sasnak

fele része nyúlik ki. A baloldali osztály vörös udvart mutat, mely kö-

zepéti ogy vizirányos arany csikolat által kétfelé oszlik , é$ alól felül

egy arany kagylót mutat. A paizsfólötti sisak koronájából két egymást

elfed vörös sasszárny nyúlik ki , és annak közepén az arany kagyló

látszik. Foszladék jobbról ezüst-kék balról arany vörös 0-

Iratossy család. Zemplin vármegye czimerleveles nemes

családai sorában áll ').

1527-ben Iratossy Mihály deák Ugocsa várraegye jegy-

zje volt ').

1646-ban Iratossy János s. -újhelyi reform, lelkész *).

Irinyi CJialád. (Irinyi.) Szatmár vármegyei régi nemes csa-

lád, mely nevezetét azon megyei Iriny helységtl vette , és azon

helységnek most is birtokosa , ezenkívül e század elején közbirtokoá

még azon megyében Körtvélyes, Mezö-Petri, Endréd, Portelek, Ecscd,

Rohod, Parasznya, Mátészalka, Sándorfalu, Kocsord, GyÖrtelek hely-

ségben, továbbá Irinyi Antal Özvegye Penészlek, és Nyir-Me-

gyes;— Irinyi László özvegye Farkas- Aszó, Gebe, Kis-Hó-

dos
;
— és Mihály Hodasz helységben iratnak közbirtokosokul ^)

(1807).

A család törzsei Vid Venczel és László testvér atyafiak IV.

László magyar király alatt Csehországban Stilfrit váránál a Morva fo-

lyam mellett az ellenség királyát Ottókért földre teritvén, és annak

fiát Marcellinust elevenen megfogván, lánczra kötve szolgáltaták

ál, miért P/. László királytól 127S-ban Szatmár vármegyei Iriny
n^vü földet nyerték adományban **).

A család czimere is a följebbi jelenetre czéíoz ; t. i. a paizs udva-

rában az ifjú királyi berezeg áll fényes öltözetben, melljén csillag ra-

*) Adanii Scutn geatil. tom. IV.

^) Szirmay C Zemplin not. top. 113.

8j S/.irmay C Ugocsa p. 16 56.

*j Szirmay C Zemplin. not. top 154.

^VS/irmay Szatmár várm. 11. 21.24. 2,9.30.33. 65.80.85.91.104.106.

ll.*^. 117 120. 176. 276.

•) Ugyanott II. 32 LAjd Fejér Cod. Dipl tom» V. vol II. p. 2500.
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gyog, és lánczon lábánál verea bársony páraa iíirályi koronával és pál-

czával látszik *).

1420-ban eít frinyi Tamás, ki egészen birta I r i n y t *).

1595-ben Irinyi György Szatmár vármegye alispánja voU *>.

1597-ben í. András ugyanazon megye jegyzje *).

A. családfa egyik ágon & XVI. században (1530. táján élt) Iriim

Bereczktl következleg sarjadzott le : ^)

L tábla,

Berenzk.

Femnttz
1600.

Szatmár v, sz. biró

(Turóczi Orsoíy*.)

György 1633
Szatm. y. szbiró.

(Nftgy-idai Ij^zse)

István
fC^eg-lédy Erzse)

Zsigmond
1694

Szatmár v. »zbir6.

(fe]«/>-p«lyai Bük Kata)

lm re

1718-1732.
Szatmár v s/bjró.

(Ramocíaházy Kvn.)
r • • '"^^

'
• —I

László t 1787.

Síalmár v. alispán

(Linkner A. M'Ár^a)

ZsTiz«a

szol. 1769.

(b. Vay Lásald*

líAszM
szbiró 1784
CEördöí^li

Bora)
r-"-^ ,

3 leány.

fnire

t 1806.

föszbiró

(Bec^ky Anna)

Zeiginond
teatftr, és k;ipit.

(Zoltán JuliauDft)

Lá.szM N.
leáav.

Egy másik ágazat, melyet a följebbivel összekapcsolni adatok hiá

Dyában nem lehet, k?5v^etkezöle^ jo le a család a mai napig

;

'') Ugyanott.

*) Szirmay Szatmár várm. lí. 32.

*) Ugyanctt L 128.

*) Ugyanott I. 135.

^} B. Vay hÁszló : Német hívság 318. 371. stb.
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II. tábla.

István

(bájogi Hegen Szénás MárU)

István
1734- 1738

Szaínaár v. fpcx. biró.

(Beceky Krisztina)

I. Antal. István
Szatmár v. fszbir testr

1765 — 1778 t
(l. Magos Mária
2. Barta Erzse

)

Ferencz Icir« Anim KrisztiuA

katona tbiró (Göcz Fer.) (Göcz Ver.

f 1806. 2-dik neje.)

í tói ICata

(Vay Adájn)
11. AiUai

•f a török

háborúban-

Jfilianfia

(íbránvi

Teréz
(Eördögh
Dániel)

Tamás
(I Czóbell.)
2 Tbrányi)

Ágoston
(Halassy Luiz)

Endre. Geró.
1859.

Iréa.

István

(nyújtód i

Farkas
Htírmjna)

Judit Btirtalan _

(Bagossy hus/ár ezr.

László) (b. Vécoey 1

)

Leona.
ia59.

Szeréna,

1S59.

I. Antalnak
2-dík rejétöl gyermekei :

Klá'-.'í

(Dessewífy

Jánö:0

Igiiácz

(Kelcz i.)

Antal

Krisztina

(^Oroííz)

Aiídrás

(Ge-f-zon Terí^z)

Az í. táblán látható Ferencz 1600-ban Szatmár vármegye

szolgabirája ^). Fia György 1633-ban ugyanott szolgabíró *>. Uno-

kája Zsigmond 1 694-ben szintí'n szolgabíró ^}. Entiek fia

Imre 1718 — 1732-Ig ugyanott szolgabíró *}, és talán 6 1734-

ben háíi fÓ-adószed *). Nejétl ramocsabází Ramocsaházi EvátóJ fia

László 1746-baü jegyz, 1754-ben házi adószed, I778~17tí4-

ben másod alispán volt. Meghalt 1787-ki sept. 29- én. Nejétol udvar

bclyi Linkner Anna Máriától kíivetkezök : *)

') Szirmay Szatlimár várm l. 131.

') Ugyanott I. 152.

') Ugyanott 1. 133.

*) Ugyanott L 134.

*) Ugyanott I. 138.

•) Vay, Német hivs^ 318.
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«) Zsuzsanna szül 1769-ki febr. 7-én , egybeiselt báró Vay
Lászlóval 17?7-ki jun. 27-cn.

6) Lá sz 16 1784 ben Szatmár vármegye alszolgabirája volt. Ne-

jétl .lászlófalvi Eördögfi BorbáIá<;ál báróra leányt nemze.

€) Imre 1790 — }79S^ban al- utóbb f - szolgabíró. Meghalt

Irinyben 18064ii dec. 27-én. Nejétl tasnád-szántói Becski Annától

született fia László^ ki 1806-ban halt meg, és egy leánya.

d) Z s i g na o n d elobb m. kir. testr , utóWb a fölkel nemesség-

nél kapitány. Neje csepei Zoltán Julianna.

A II. táblázat élén álló Istvánnak neje bájogi Hegen Szénás

Mária volt. Ettl fia 1 st v á n , 1 732-ben a l-, 1734—38-ban f szolga-

bíró *), kinek tasznád-szántói Becsky Krisztinától több fia közül

I. Antal 1765—1778-ban Szatmár vármegye fszolgíibirája ')

volt. Els nejétl Mago? Mariától öt,— második nejétol Barta Erzsc-

bettSl szintén öt gyermoke maradt , mint a táblázaton láthatjuk* Els
nejétl Tamás fia terjeszté a csaladot. A másodiktól 1 g n ácz nák és

talán András nak is vannak gyermekei.

in. tábla.

Még egy égit ismerjük a családnak, melyet az elbbiekhez szán-

tén nem kapcsolhatunk. Ennek legutóbbi nemzedéket a következkben

^áthatjuk

:

Irinyr János
.síüi.irST. t 1856.

(Joannovich Róza)

János Vietoria Jóx^ef Lila Aniönia Rozália
iicmert Vuliráa s»ttl 1S22. (Goznmn (Derecskéi (Koj^ócey

veg-yész. János) f 1859. jÁnos) Antal) Mihály)
írd

(uÓtlea).

János a c^^aládapa. Zsákán szüi 1787 ki jan. ö-án és Biharban

H n.-iétai uradalom igazgatója volt közel 40 évig. Szorgalmas s erélyes

gas^a, s értelmes gazdászati író is, Birt Vértesen. Meghalt 13^56-ki

apríl I5-én ^), Egyik fia József szül. Albisen 1822-ben.— 1848 eltt

a Pesti hirlap dolgozó társa. Kiadta uti naplóját franczia- és angolor-

szági útjáról. Irta ,Béla^ regényt, és forditá ,Taraá3 báty kunyhóját'

Legutóbb szintén a joumalisticai pályán mködött s a proiestantismus

*) Síirraay Szatmár várrn. {. 134,

«) Ugyanott, 135-

^) Vneárnapi TiJRig 1858-ki 13. »zám, hol aro£kf}iP, s életrajta^All.
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érdekében kevéssel halála elÖtt egy jogtörténelmi müvet swlott ki

Meghalt hirtelea szivgyuladásban Pesten t85^ki febr. 20-án *),

Jlriuai család. (Nyárad-Gálfalvi) Elrdéljben e nevén Irniai

István 1794-ben kormányszéki irnok, 18l^ben jegyzkönyv hivatali

segéd, azon évben fogalmazóvá elémozditva.

1vóify csalikd. Közülpk Iróffi Márton a Szilágyságban

birtokos.

frsay csíalád. (Irsai.) Régi nemes család, melynek okleveles

nyoma már 1395-ben eléfordul ^). Birtokos Heves és Pest megyében

ez utóbbiban a család vezeték- s elönevét adó Irs a helységben.

Irsay János 1560-ban János választott királytól Beleznán,

Szelesztyén, Csotorofalván, Veletén, Sófalván, és Husztközön a Chiar-

iai Literati Domokos htlenség! bélyegen elkobzott rész-jószágokat, és

Marmaros megyében a huszti curiát mindkét ágra adományban kapja ^).

1715-ben Irsay András és Pá 1 többekkel, úgymint Röth István-

nal, Varacskay Andrással és Buzogány Mihálylyal a pestmegyei Alberti

puszta iránt Szeleczky Márton és nejének Sokoray Erzsébet beiktatásá-

nak Váczon febr. 7-én. A nevezett pusztát a fentebbiek birták. de 17 l5-ki

jul. 4-én N.-Szombatból Simondhich itélmester, tanácsos és kir. szc-

mélynökhez kir. parancs keit, a pusztának t^iök elvétele végett *).

1721-ki május 24-én runyai Soldos István és János Soldos Ta-

másnak fiai, és runyai Soldos Istvánnak és nejének Irsay Annának
unokái, tovább Sojdoö Menyhért és Soldos Éva Csiszár Istvánné

pe«tmegyei I r s a helységbeli réfizüket Irsay Pálnak, Varatskay

Andrásnak, és Buzogány Mihálynak 300 frtért 23 évre elzálogosítják ^).

1738-ban fehér vasárnap eltti szombaton a feljebb nevezett Sol-

dos családbéliek Irsay Pálnak 930 magyar frtért az emiitett Irs a

hélységbéli részbirtokot Ördk()sen Jxívallottak **).

1742-ben Cantate vasárnap eltti szombaton ezen bezálogitás és

bevallás ellen a bevallóknak iiai tiltakoztak ,- és

1756-ban a Soldos cs^alád a zálogba vevÖk utódaival egyességre

léptek , és a birtokrészt visszanyervén
, némely költségek fejében azt

még 3 évre a zálogosok kezében hagyták.

*) Vasárnapi újság 1859-ki 14. az.

») Fejér Cod. Diplom. tom. X. vol n. p. 268.

*) Hodor Xároly közleménye az erdélyi Irsay ág iroványaiból.

^) Uf^y^n onnan.

*) A Soldos család uk-mány-regestrumából náhun.

•) Ugyanott.
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Ennyit tudhatunk családi tudósítás nélkül a pestmegyei Irsay-
akról: azonban a családnak egyik ága Erdélybe szakadván, névszerint

Irsay János, Gábor éa István testvérek, ezeknek utódai jelenle/?

is élnek Erdélyben, és következ családfa ') szerint sarjjulztak le :

írsav N.

!. .ÍAnos

1560—70.
l. Gábor. 1 ístváu

II. Jánof 11. István i. Mihály Imre Dénes. Pá!. Simon
vég^r. 1653. 1633. 1633. f 1640 eltt

(két neje volt) (

~C '

(Deikné)

II. Gábor
1 1731. eltt.

11. Mihály
(Somod i Krisztina)

llí. István ílí János Kata II. Gábor Zsuzsa. Anna
(Széki Erzs.) 1735-48. (Pál 1731- (Déaes (Barti

I (György) Péter) ístváu)

I. József Lászsó.

17S0
1. Ferencz

1780.

.„A-—

IV. István

1 1735. eltt
(Dézsi Bora;

iíl. Gábor
(Szarvad

i

Klára)

dé^si

Ádám
1773.

S/.arvadi

Klára)
ágazat

Zsigmond
1752.

(1. Komáromi Kríszt.

2. Korody Mária)

11. Ádám Mária
(Sarmasági

Miklós)

1
^

:

í. Sámuel IV. Gábor Klára

sz 1756. 1800 ban

(Homoki Rak he I)

1
^

él
.n._. ....

I. János

i 1816.

III. József

8z. 1807. t 1S40.

(Bányfty Róza)

V, János II Sámuel Borbála

1859. él. (Ki«pál Józs.)

II. József f ] L Ferencz.

(Hontoki
Rakhel)

V. istváD. Mária
i Korda
SáJidor).

*) Családi adatokbi Hodor Károly közlése szeriafc.
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fí családfán állókra rövid megjegyzések a következk

:

n. Gábor, ki 1731-dik eltt meghalt , maros-járai elnévvel

élt, íia IV. István, kirl legtöbb adatok szóinak, 1698-ban septemb.

16-én bort árultato'tt Yiczében Doboka vármegyében gr. Apor István

számára, 80 ki, árút. Ugyan ezen évi dec. 17 én Balogh Ferencz által

Irsay István mint s;samos«j vári udvarbíró 1200 frt lefizetésérl

nyugtatik. 1700-ban febr. 6-án gr. Bánfíy Gryörgy és Apor István nyug-

tatványa szerint rationista (vagy harminczados) volt. Május 7-én Sza-

niosuj várban tiszttartó vagyis udvarbírónak neveztetik. 1704-ki sept.

26 -áu Teleky Mihály (ÍI. Rákóczy Ferencz tábornoka) a kolosvári

sósYölgyi táborból ,,Nemzetes és vitézl Irsay István szamosujvári fis-

calitas udvarbirájának'' meghagyja , togy 100 köböl búzát Sármásra

szállitasson. 1707-ki jul. 15-én Luczai János 217 m. frtról nyugtatja

Istvánt, mint beszterczei harminczadost, 17ÍO-ki febr. 14 én csebi Po-

gány Menyhért száz k sóról ad neki nyugtatványt , dec. lOén csebi

Pogány Gryörgy 210 ksóról nyugtatja. Ugyan azon évi sept. 20'án

Rhédey Ádám (Rákóczy Fer. erdélyi hadainak f-íizet mestere 3000

r. forint fizetése iránt keresi me^ Istvánt mint finsix ctort. 1718 banO 1

Alsó János katonaszij brök vásárlására perceptor Irsay Istvántól 24

frtot vesz feL 1719-ki január iO-én a szamosujvári vár pénztárából

magánosoknak és a b.-szolnokraegyei qyrásszéknek költségül kiadá-

5íokat tesz,

lí. József 1771-ben b.-szolnokmegyei szolgabíró volt.

A hatodik nemzedék között álló I. Sámuel Dézsen a reform,

iskolában kezdi iskolai pályáját és ott tanul 1775— 1778-ki april 24-ig.

Mint még taniuó 1776'ban jun. í^áu retractál. II. József császár ural-

kodása alatt a dézsi törvényszékhez figyelnek (auscultaDs) meghiva-

ttk. 1796— 1804-ig a áézsi járásban adórovó. Utóbb Dézs város had-

1^. agyául neveztetett ki, de e hivatal elfoglalása eltt meghalt 1808 dik

év eltt.

A b.-szolnokmegyei 1770 ki nemesi összeíráskor a csatád a kéte-

sek közé soroztatott, mi végre produkálniok kelletett; erre szolgált a

család-okmányok között Fasc. VI. Nro 6. található: ,.pfoductiora szol-

gáló documentumok jegyzéke."

A dézsi-ág házasság által birtokossá vált B.-Szolndí, Kolos,

és Doboka vármegyékben : Dézs város, Dézsakna, Bálványos-várailya,
Néma, Dengelegh , Borháza, Kis-Iklód, Esztény falvakban. Irsay Sá-

muelnak kis-iklódi birtokáról az országos hadi segedelemre nézve

7 írt 25 kr, évi jövedelmét olvastuk 1819-ben.
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A családi okmányok szerint a család Erdélyben összeköttetésben

állott (jelesül Torda vármegyében a kihalt Erdélyi (fl64í) erd^-

csanádt és fülpösi Szucsáki (f 1783.) és Palatkay családdal; mely

nt<>bH családból Palatkay András (1748-bftn) magát az Erdélybe be-

szakadt Irsay 1. Gábor leány-utódának l&rtotta.

Az Irsay családnak az erdélyi ágnál lévó oklevelek szerint is Ma-
gyarországon [ r s a , Alberti, Pilis és Bugyi pestmegyei, és Boczo-

nád^ Fascony (?) Birra (?) és Tisza-Szalók hevesmegyei helységekben

és pusztákban és Marmaros megyében voltak birtokaik.

Isaak cnalaid. (Kis-dobronyi.) Szatmár vármegye nemes csa-

!áda, és ott több helységben birtokos , nevezetesen ísaák Gáspár, ki

1796-ban Szatmár vármegye szolgabirája volt, birtokosnak iratik e

század elején Csenger-Ujfaln, Matoícs , Kis-Ar, Cseke, Kis-Szekeres,

Darnó, Vámos -Oroszi helységben ').

Isaák Sámuel birtokos Nagy-Ar, Darnó, Kis -Szekeres hely-

ségben; Szatmár vármegyének í79()-ben jegyzje ^), 1825—27-ben

pedig els aliüpaDJa és kir. tanácsos. Az l827-ki országgylésen követ,

és a határvizsgáló bizottmány tagja *).

Isaák nev család van Zemplin vármegyében is *); valamint

Bereg, Heves és Szabolcs vármegyékben is,

IsaáliLy család. Arad megyei család, hol Isaáky Antal, Ja-

kab, fmre és ennek fia György 1813-ban nemességükrl bizo-

nyitványt nyertek ®).

lüépy cisalád. (Magyar-Isépi.) Régi nemes család a B o g á t h-

Rad ván nembl, melynek egyik ivadéka Lukács 1247-ben osztozott

testvérével Pósával. Lukácsnak (1260-ban) hat gyermeke volt, kik él-

osztozván, mindenik az osztályban kapott birtokról vévé nevét, és így

származának a Rákóczy, Morvay, Körtvélyesy stb. kihalt családok.

*) 166^5 ki nov. .30-án Görgény-Sient-linréii a fejedelmi udvarban (ma már

már színevesztett, viaszra horitott egy darabban keresztül nyúló papirszeletre

nyomott 8 pecdét alatt) kelt azon zálogos levél, mely sreriüt fülpöii Sxucsáki

Péter és István a l^ng^lországi rabAágbóli klszabadifáaükra tordaraegyei

nagy-8iederjesi részbjrtokukat m -vásárhelyi Szilágyi Jánosnak éa nejének Szöts

£rz3éuek 200 tallirba ehálogositák. — Az eredeti oki. a/ erdélyi Irsay osaládnál.

2) Szlrmay Szatmár várm. I. 135. U. 132. 230. 235 238. 244. 247. 243.

>) Ugyanott 1. 137 II. 235. stb.

»j 1827(ki 30 törv. ez.

*) Szírmay C. Zcmplín noi top. p. 113

•) Arad várm. jegy z&kösyve lllü. száma



Ezek közül Lukácsnak fia Domokos lelfc törzse *) az T s é p y csa-

ládnak, mely a Lukács maradékaiból egyediii maradt fen Zemplén vár-

mogyébeii, liol Magyar-Isépen most is birtokos.

1 ^7 l-ben Isypi Lukács anyjának Kolusnak kiadott leány-ne-

gyedérl nyugtatja Butkai Miklóst *).

1 392-ben hépi A n d r á s és Márknak Oa M á t é osztozik atya-

fiai val ^).

i 404-ben ísépy Péter elaggott vén korában és különben is

gyermektelen lévén , Zsigmond királytól szabad végrendelkezési jo*

gotnyer*).

Iö86-ban Isépy János Radéezi István egri püspök udvarmes-

tere volt.

Bir a család (e század eleden) Zemplin vármegye Kolbása és

Lasztócz helységében is *).

ísépy László Zemplin vármegyében 1835-ben esküdt, 1843-

ban szolgabíró veit.

Adatok hiányában nem tudhatom, e család közé tartozik -e azon

ísépy György?, ki 17í9-ki máj. 21-én III ííároly királytól ozimeres

nemes levelet nyert ^). Czimere e kiváltság-levél szerint a paizs kék

udvarában egy karó melletti szltke, melyrl zöld levelek, és balról

egy piros szlfürt csüng alá. A paizs fölötti vsisak koronáján egy ga-

lamb áll, csrében egy piroa szlöíurtöt tartva Foszladék jobbról ezüst-

vörös, balról aranykék.

Egyik tagja a családnak Tsépy Pál (kamarai hajdú) Zemplin

megyétl 1829-ki mart. 24-én nyert nemesi bizonyítványt, és azt Iftkta

helyen Krassó megyében 1836-kl april. 14-ki gylésen kihirdettete^'^}.

Isold (család. Isold István lC35ben L Leopold királytól

kapta czlmeres nemes-levelét ®).

') Szírniay C Zempliu. not top. p. 80. 90. — Wagner. Ooílecak Geneat

Hist. dec. IV. p. 88.

2) Ugyanott 247.

»; Ugyanott 90.

*) Katona Hi«t. II. p. 563. és Szirmay id. h. 247. - Budai szerint I4ö2-ben

&it nyerte, hogy abaujmegyei javait Debrö István egri kapitáityra kagyltas-saf

de ez pártosság miatt htlenségbe esvén, Zsigmond király 1403 ban azt renddé,

hogy Tabajdy Bertalanra hagyliassa javait

*) Szirmay id. h. 246 269.

ö) Collect. Herald. Xro 390.

') Krussómegyei jegyzkönyv.
""} Collect. Herald. Nrd 785.



tS6 Isóó. ~ Isekuex.

Czimere a paiza kék udvarában hátulsó két lábán álló arany grif^

els jobb lábával négy darab vasíarkantyú-pengét , bal lábával pedig

zöld koszorút tait. Éhez egészen hasonló grii" emelkedik ki a paizsfö-

lötti sisak koronájából is. Foszíadék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Jsoid Istvánnak neje Katalin : Nagy Mihálynak Soós Borbá«

Iától síületett leánya volt , kitl gyernaekei : Isold István, Mária,
Mihály és János valának.

A családnak — ugy látszik — lakhelye Baramegye. Legalább

János 1722-ben Szllsön Barsmegyébea lakott.

Iftóó Ciialá«l Zemplin vármegyei czimerleveles nemes család ').

Impáiiy ciia]«Td. Több ily nevezett mutathatiuik föl, a nél-

kül, hogy ezeket egy családból szsármazottak ul állithatnók. így

Ispány János Zaránd megyébl való 1414-ben a kosztaioei Jtai-

aaira magy az érsekkel 0-

Ispány x^ndrásnak neje a XVÍI. század elején Tercsy Anna voU ').

is^i^ekiiez család, i 759-ben nyerte czimeres nemes levelét *).

Czimere a paizs kék udvarában hátulsó lábain álló arany oroszlán, els

jobb lábával meztelen pallost , a ballal pedig egy tojásdad kis paizsot

tart, melynek vörös udvarában ezüst csillag ragyog. A paizsí'ölöttl si-

sak koronájából két elefánt ormáry között, melyek közül a jobboldali

vizirányosan arany és kék, a baloldali vörös és ezüst, — egy meztelen

pallos áll hegyével fölfelé. Foszíadék jobbról aranykék, balról ezüsvörös.

A követbez 1760-ban Maria-Terézie királyasszonytól ismét kap

ozimeres levelet Iszekucz nevezet család , melynek az elbbitl

czimere különbözik. Ennek czimere függlegesen kétfelé osztott paizs,

oielynek jobb oldali estüst udvarában a paizs baloldalából egy kétfej

vörös sasnak fele testrésze látható. A baloldali Cozlály kék udvarában

zöld téren fehér bárány , és a fölött három arany csillag látható ; ugy

hogy két csillag följebb , egyik alattok áll. A paizafölötti sisak koroná-

ján vörös mezü , sárga hajtókáju kar könyököl, kivont kardot tartva.

Foszíadék jobbról ezüst-vörö^, balról ezüst- kék ^).

Issekutz Kristóf Manó 1787 ben a m. kir. udvari kanczella-

riánál lajtromozó segéd volt

*) Szirmay C. Zemplin not. top. 113.

») Lehociky Sfcemm. II. p. 202.

•) Sz.-benedeki Conv. Fasc 8. Nro 5.

*) Adami Scuta gentil. íora. IV.

*) Ugyanott.



IsUnieii. — Istók. ^7

Isekucz M a r c z e 1 , es fiai Mihály, István és András
1816-ban Arad vármegye clÖtt igazolák nemességüket ^).

Istanicli család. Istanicli János és testvéröcscsc Ivtanich

György Pozsonyban 1630-ki május 23án kelt czimeres levelet kap-

tak II. Ferdinánd királytói ^).

Msleitec család. Istenes György ]717ben III. Károly ki-

rály által emeltetfítt neme.i rangra ^).

Czimere a p&izs vörös udvarában zöld téren arany korona, mely-

lyen az éberség jelvénye a daru áll egy lábon , másik fölemelt lábával

kövecset tart. A paizsfölötti sisak koronáján két kiterjesztett fekete

sasszárny között vörös mezü kéz könyököl , három aranykalászt tartva.

Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.

Ifttók caalad. Gömör vármegye nemcsrend családa ^). Lak-

helye Lökösháza, melynek y^részét birja *).

lalYanffy család.
(baranyavári és kis - asz-

szonyfalvi). Az IstváníFy

család eredete ismeretlen

elttem; már a XVI. század

elején kis-asszonyfalvi el-

névvel Baranya vármegyé-

ben virágzott, és Istvány

István mint a nevezett

megyének köveié az 1505 ki

rákosi or:szággyülésen vett

részt *). Nevezett István-

nak atyjától Jánostól
kezdve a család leszárma-

zási fája következ

;

Ar»d virm. jegyzökönyve lS16-ik evi 81 7. szám.

*} Bazin sz. kir. város levéltárában vau az eredeti armalis.

•) Oollect. HerUd, Nro 552.

*) Kiftolommeides 0. Gömör. p. 145.

*) Fényes Geogr. Szótár III. 44. 45.

*) Jászay A magyar nemz. napjai a moIiác.«i vész után. 157.
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«58 IstvánflTy,

János
1480.

1. István
1505.

Bantnyft v. követ

II. János
kir. udvarn.

ímre Ferencz

t
László

1519.

r
János. III. István.

I. Pál
' Baranya
r. Jilisp.

(1. Gvnfai
Hedvig

2. Gsra Erzse)

Kata Annt
(Batthyányi (Macedo-
B«ned.> aiai MikMs

1540)

11 István

1 1542.

N.
(£ör BoId.)

N.
(Zokol
István)

(Lóny&y
Péter)

III. János

f
Miklós
alnádor
tört. iró

t 1615.

(Both Erzse)

IV. István
Veszprém v.

alisp. 1583.

(Jakab Jusztina)

Kata
(Markfalvay

János

Zsófia

(Dóczy
Mihály)

Éva
(Dra.skovicli Ján.)

Orsolya
(lipcliei

Dóczy Ján.)

Kata
(Keghvich.
György.)

A családfa élén álló I- Jánosnak fial. István már 1474'ben

a lengjelek ellen Boroszlónál harczolt, 1494'ben az erdélyi só-aknák

gondviselje volt. 1505-beu Baranya vármegye követe volt a ráko»i

országgylésen. 1508-ban Ulászló öt nevezte gyermekei Lajos és Má-

ria neveljéül. Több gyermeke maradt. Ezek közül Ferencz és

László magnóikul balták el. Kata Batthyány Benedek neje, Anna

Macedóniai IVÍiklósnak 1540-ben özvegye volt.

II. Já&oskir. udvarnok volt, és a mohácsi ütközetben esett el

1526'ban ^). Fia 11. István és három férjhez ment leánya maradt.

Nevezett II. Istvánt Nádasdy Tamás Jókánál Pozsony megyében a

Dunába íuUasztotta 1542-ben; miért midn nagybátyja Verbczy Ist-

ván, és többi hatalmas rokonai , mint Macedoni Péter és Batthyány

Farkas Nádasdyt megidéztetek, az I. Ferdinánd pártjára menekült *).

Ezen II. Istvánban ez ág kihalt.

Imrének két fia volt János és István. Ez utóbbi Borsod,

Gömör és Torna megyék jegyzjének iratik •).

') Petli Gerg. Krónikája 99. íap.

*) Istvanffy Hist. 1685-ki kiad. 167. Forgácli : Comment. 303.

') hehoczky Stemmat. II 203.



IstTánfiy. ZS9

I. Pál, ki Baranya megye alispánjául iratik '). 1532-beu Mo-

hács alatt Perény Péterrel együtt török-fogságba esett, honnan magát

pénzen válta ki. 1549-ben I. Ferdinánd részérl már mint királyi ta-

nácsos követül járt Martinuzzi Gryörgyhez s, kötend egyezkedés

tárgyában. 1550-ben Kszegre rendeltetett az ország határainak meg-

vizsgálására *). 1552ben adományban kapja a htlenségbe esett Ke-

resi,túry, máskép zerdahelyi Magassy János Hrtokait *). Ezután nem

sokára meghalálozott. Els neje Gyulay Hedvig, kinek anyja Batthyány

Zsófía után kapták az Istvánffyak Tótországban Viniczát. Második

neje Garai Erzsébet volt. Ezektl öt gyermeke maradt a) líl. János,

ki korán elhalt ; é) JV. I s t v á n , c) M i k 1 ó s az alnádor és történet-

író
; d) K a t a Markfalvay Jánosné, és e) Z s ó f i a Dóczy Miháiyné.

IV. István 1 573-ban Kanizsa várában Mapy Gáspár mellett

hadnagy volt, a midn a szigethi törököktl megraenekült, utób 1583-

ban Veszprém vármegye alispánja *). és Veszprém vár kapitánya volt,

és a következ évben *) Ormándi Péterrel fényes gyzelmet vett Ali

koppányi bégen, kinek hollófekete paripáját, és drága kardját neki ad-

ták vitéz társai. Neje Jakab Jusztina volt.

Miklós szül. 1535-ben. Iskoláit Bolognában, Padüaban és

Gratzban tanulta. A latin és görög nyelvet ékesen beszélte, és 21 éves

korában Oláh Miklós érsek titkára lön. 1566'ban Zrínyi alatt harczolt,

valamint utóbb is gyakrakban vett részt a hadmezején. Ezután királyi

1576-ban pedig al-nádor lett. Néhányszor követségben is használtatott.

Remek tollal latin nyelven megirta hazánk történetét Mátyás király

halálától koráig. Egy felindulás okozta szélhdés Pozsonyban az or-

szággylés alatt 1615-ben vete véget életének ^). Miklós birt slavo-

ntai javain kivül Gyr .vármegyében is (I588ban) Radván és Szent-

Viden ') ; és már ifjabb korában 1558-ban Rácz máskép Ratkovics

hehocikj Stemmat. II. 203.

*) IftöO-ki 43. törv. ez.

) Kaprioai Mss. B. tom. IV. p. 160. Ujlaky Fer. kir. helytartó adomány

-

levele.

*) Lehoczky Stemmat. II. p. 203.

*) Pctkö Gergely Krónika. 128.

•) lAsd életrajzát 8 nrciképét Hormayr Mednyanszky Taaoheabuch f . va«

terl. Geschichte 1812. lg. 337 -r 349. — Felsj^ magyarországi Minerva 1828 -ki

foly. 1892. lap. ~ Fillértár 1836-ki 40. szái, - Vasárnapi újság 1857-ki 29, sz.

Horinyi Mem. Hong. tom. II stb.

') Tudományos Gylltjteméry l829-ki Xll. köt 36. L
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%m Istváaffy,

Páíbl Komárorii megyei Lábatlan belység birtokába iktattatott Ver-

bczy István, Imre, és Lábatlan György magvaszakadtán *). Neje baj-

nai Both Erzsébet volt, kivel 35 evet élt. Ettl egy fia Pá í korán

elhalt, és a C?íarióközben Föl-Baáron temettetett el. Leányai Éva
Draskovích Jánoshoz , Orsolya lipcsei Dóczy Jánoshoz, Katalin
Keglevicli GyörgyLez mentek nül. Saját keresményét és könyvgyj-

teményét a zágrábi jesuifcáknak hagyá ^). Eltemettetett Miklós Vi»

niczán.

Miklóssal egy idÖben élt Istváníiy P á 1 rokona, ki Zrínyi mellett

esett el 1566-ban Szigetvár védelmében.

Miklósnak az alnádornak fíága kihalván, váljon testvérétl Ist-

vántól maradtak-e fi-utódok , arról nincsenek biztos adataink; és

igy azt sem állithatom , váljon azon IstváníFy Mátyás, ki 1672-ben

Gömör vármegye jegyzje volt , és összeesküvési gyanú miatt elfogat-

ván, Kassára hurczoitatván, és 1692-ben meghalváii, a megye által

40 írt költséggel temettetett el, özvegyének pedig 30 frt adatott, -^—
e családhoz tarLozott-e ?

Bizor.yos az , hogy e családbóli származását igényié a mull szá-

zad végéii (I7rj2-ben) él Istvaniíy Alajos királyi táblai jegyz, mint

ez az álfcala használt czimer pecsétérl és a ,jk i s - a s szón y fai v i**

elnév viselésébl kitnik ^).

Hasüulóan e család közé kell számitanunk a ,k is- asszony-
falvi' elónév használata miatt a jelenleg él IstváníFy József po-

zsonymegyei dévényi plébánost és stomfai iiíesperest 1857-ben ^>

A család ozimere—mint a 257. lapon a matszvéuy mutatja—füg-

glegesen kétfelé osztott paizs, a jobboldali arany osztályban liliom,

s fölötte félhold és csillag , a baloldali arany osztályban pedig korona

felett álló egyfej sas kiterjesztett szárnyakkal látható. A paizsfolötti

koronanélküli sisakon egy szárnyas sasláb emelkedik föl , körmeivel a

?5Í3ak tetejét j'ogva meg. Foszladék mindkét oldalról arany-kék.

*) Fénycü Komárom várm. 1S2. 1, liol Ba'ranyavári eluévvel iratik.

') A zágrábi jesuitáknak eltörléae után könyvtáruk a pesti egyetemi

könyvtárba került, hol Istvánffy könyvei közül löbb darab találhatö, szépen be-

kötve, s a borítékon a család czimerével ellátva- liyen a többi közt 9, j^Mhsae

Graecae Aegyptiaeae^' czimu i«.

^) Bartkolornaeides C. Göoiör. p. 763.

*) Eredeti oklevelén aláírva.

^) Sckemafcismua Cleri A. dioec. Strig. 1857. p. 135.



fsIvánlTy - IszUy 2dt

Xstvanit'y család. (Madéíalvij Erclf>lynek is van Istváníiy

nev székelj s családa , melynek néhány ízen következ a Icsüárma-

zási táblázata ')

Istvánffy Miklós
(Borsos lI'.)Ra)

Ignácz
(Csukák N.)

Jáuos
ntlen.

Péter
(Kecskeraéti

N.)

Tamás
(Bobokai

Bora.)

Ádám

István. Lás'^lú.

Antal. Jóm^f. P4J Bora f
fotörvsz. ian. (G«Í9sler

(Halmágyi János)
Bora)

. Bóza. Tamás. József. Borbáia.

Tamásnak íia P á 1 elbb fkormányszéki titkár, jelenleg fötör-

véjnyszéki tanácsos.

Xszkay csal4d. Zemplin vármegye nemes rend caaíádai kö-

zött áll *).

Xsxlay család. (Iszlói.) Erdélyben több ily nev család kö-

zött legbirtokosabb az iszlói I s z 1 a y család , mely a székely íoídön a

Nyarad mellékén él. Ismert törzse íszlay Gergely, kitÖl ilyen a le-

származás :

Gergely /

(Tombold Erzse)
i

——

^

— 1

Miklós
(Koozkán Zsuzsa)

István
.Szathmári Mária)

Mózes.Miklós. István.

(Maurer
Borbálái

Sámuel. Mária
Símén

György)

Miklós
(Vas i.

)

N.

László
fökorm.-sz titk.

1848.

(Horváth Bened.)

A c-íalád fleg Maros8zékben szerepelt. A moat él László
1 848-ig fkormányszéki titoknok; mint ntlen — Kvári szerint —
családát alkalmasint berekeszti.

') Török Antal közlése szerint.

') Sxírmay C Zemplin not. top. 113.

) Kvári Erdély nev. csaláílai. 128. 1.



tS^ lYaeson. •— lyánics.

ívácson család. cR^^^ctei.) Gyergyószéki székelj család.

Pixidariusi levelét remetei Ivácson István többekkel együtt 1646-

ban Rákóczy Györgytl kapja 0-

Ivády család. Heves várraegye emes családai közé számít-

tatik F é D y e s E. Geograpbiájában.

Iwáit család. Egyik ága a Lasztaméry kihalt Zemplin megyei

régi nemes családnak. L. Lasztaméry.

Iván család. Vasmegyei nemes család. Közülök Iván Sá-

muel 1 845-ben Vas vármegye al-adószedöje.

Xvanchicli család. ívanchich György 1 760-ban M- Te-

rézia király asszonytól nyerte czimeres nemes levelét,

Czimere a paizs kék udvarában hármas zöld halmon álló grif,

els lábaival ezüst félholdat tartva ; fölötte jobbról arany csillag ra-

gyog. A paizs fölötti sisak koronájából szintén hasonló grif emelkedik.

Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-kék ^).

Közülölf ívanchich elbb jesuita , és hittanár Nagyszombat-

ban, kiadta saját leczkéit 1773-ban. Esztergami kanonok lett 1774-ben;

és siklósi szent-háromsági apátur j meghalu. 1784-ben mint honti f6-

esperes ^).

.Ivánczy család. Valószínleg kihalt. — Ivánozy Jáaos
1559-ben a följebbviteli törvényszék ülnökévé választatik *).

ívánczy János tinnini vál. püspök volt 1625- 1630-ban ^).

Ivánics család. Ivánics György 1720-ban lU. Károly ki-

rálytól kapta czimeres nemes levelét ^).

Czimere : a paizs kék udvarának alapját arany térség foglalja el,

s azon drágaköves arany korona nyugszik , melylyen piros lábú fehér

galamb áll, piros csrében zöld galylyat tartva. A paizsfölötti sisak ko-

ronáján a leírthoz hasonló galamb áll. Foszladék jobbról ezüst-vörös,

balról arany-kék,

Ivánics család. Ivánics Ferencz 1725-beii III. Károly király

által emeltetett czimeres nemességre '').

Sz^ely Constitutio. 97. lap.

*) Adami Seuta gentil. tom. IV.

*) Memória Basilicae Strigoniensis 173. és vésett czimere a „Seuta gentí-

Héia Hungarica" gyjteményben.

*) 159-ki 38. törv. ez.

*J Az 1626~1630-ki végzeraények záradéka.

«) Collect. Herald. Nro 423.

») Ugyanott Nro 324.
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Czimere vizirányosan kétfelé osztott paizs, a fels udvar kék, as

alsó arany ; a paizs aljáról zöld téren hátulsó lábain áll egy farkas,

ugy hogy testének fele része az arany udvarban vörös, a kék udvarban

arany. A paizsfölötti sisak koronáján vörös mezü kar kivont kardot vil-

logtat. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüít-vörös.

Iv&iika család. (Draskóczi és jordánföldi,) Egyike iegré-

giebb, Turócz megyei eredet , nemes családainknak , mely magát a

Hunt Pázmán nemból származtatja,

A ,Turóczi Regest rum' *) hitelessége szerint 1391-ben

mid^n Bebek Imre országbíró azon megyében a birtokjogivizsgáló

törvényszéket tartá , T e n k-nek fia György elémutatá IV. Béla ki-

rálynak 1249-ben (octavo Idus maji) kelt adomány-levelét királyi ne-

mesek (Jobbagionum regalium) fiainak T a m ás, M á t é és B e n a ré-

szére Jordán íbldén három ekényi földrl.

Ugyan akkor Ivánkának fia András ugyancsak IV. Béla ki-

rálynak 1262-ben (sexto calend. nov.) Jordánfóldén két ekényi földrl

kopasz *) Ivánka részére kelt adomány-levelét mutatá fel ^).

Nemkülönben ugyan akkor András nak üa Barnabás az

,E r d e n* (tán erdn ?) Inrtok iránt a Turóczi Conventnak í 318-ban

Mária üdvözletének ünnepe eltti napon kelt levelét mutatá fel, mely

szerint Erdn Ivánka nak fia, és János, Ivánka, Lrinc z,

M i k 1 ó ö és J a k a b Erdennek fiai, Márknak fiát Pált, fiul és testvé-

rül fogadák, és t mintha Erdennek fia lett volna, minden atyai és örö-

kösjavakban egyenln részesnek fogadák, egyszersmind neki feleségül

Erdennek egy leányát adák *}.

Ezek szerint ezen korból ilyen leszármazási uemzékrend ^) áll

:

^) Ezen kopasz Ivánka a Forgách család seivel közösnek látszik. Lásd

t munka IV. kötet 197. lapon a 1) jegyzetben. — AzAppony család sei kö-

zötiis volt Ivánka nevii , de ez semmi viszonyban nem áll ezekkel, mert az

Appony család nem a H u n t-P á zm á r , hanem a Pech nembl (genus)

ere^. Lásd e munka T. köt. 67. lapon.

*) Ettgel Monnmentaiban Regestrum de Throch p. 64.

*) Ugyanott 97 lap.

*) Tekintve e nemzékrendre, azaFcrgáohok családfájával, melylyen

szintén Ivánka és annak fiai András, Tamás és Milván taláUiatók

,

ugy állhatna összeköttetésben, ha emiitett Ivánka nak fiaihoz András-, Ta-
más- és M i 1 V a n-Koz számíthatjuk negyedik testvérül E r d e n t is. Ezen

esetben András, ki Jordanföldérol az 1262-ki adomány-levelet fölmufatá,
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Ivánka

Érden. András

tlÁnoB, Ivánka. Lórin ez.

Mind 1318-ban.

Miklós. Jakab. N.

Azonban követve a család adatait, az Ivánka családnak törzsatyja

E r d e n, ennek fia I v á n c h, ennek fia G y ö r g y, J á n o s, I á íi k a,

Miklós, Jakab és Lörincz, kik II. András király kíséretében a

szentföldön vitézkedtek, és ott J a k a b és L r i n c z el is esett, I v á n-

ka pedig állítólag a Jordán vizében fuldokló királyt megmenté.

Visszatérvén a nt!gy megmaradt testvér 1 218-baB Draskócz-Jor-
d á n földével adományozta-

tott , mely jószágra a osalá<l

tagjai IV. Béla királytól 1249

l262'ben uj adomány-levelet

kaptak, és egyrészének mai

napon is birtokában vannak.

A család , a király életé-

nek megmentése emlékére ad-

digi — mint íratík — kék me-

zben fenálló farkas cziraere

helyett , következd czimert

használt : a paízs kék udvará-

ban egy magyar vitéx álf,

jobbjában & magyar királyok

kormánybotját fsceptrum) a

balban az ország almáját tart-

va. Régi családi képeken a

pánczélos vitézt mutató czimer paizs fölütti sisak koronájából is hasonló

vitéz emelkedik föl. Foszladék jobbról arany-kék , balról ezüst-vörös,

mint azt itt a metszvény ábrázolja. A család jelenleg szintén hasonló

ugyanazon személy lenne a Forgílcliok sei közt A n d r á s s a l, ki Ghim várát

birta, és Znio várát is épité stb. (L. e munka IV. köt. 197, !.)• Ezen Forgácli oaa-

ládbeli Andrásnak fiai között találtatik ugyan I v á n k a is, ki két fiában kihalt,

de nem emlitetik A c U i 1 1 e s, ki atyjával jordáni Andrással 126b-ben Jordán-
földére megersít adományt kapott, melyet 1391-ben Miklósnak fiai Berta

lan, Lrincz, és István, MicLInek fiai Márton, ás Istvánnak fiai Jakab és Tamás

nemkülönben Andrásnak fia Péter mutattak fel. Lásd Reg€8trun» de Thuroeh. En-

gélnél p. 102.
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czimerrel él, azon különbséggel, hogy a paizs kék mezejében a pánczé-

los és kaczagánjos vitéz helyett most vörös ruhás magyar vitéz áll, és

a paies sisakjából is ilyen nyúlik fel, kezeikben az emiitett királyi pál-

ezát, cs ország-almát tartva.

A leszármazási fa következ

:

í. t á b 1 a.

György.

Márton

[vánka.
Tiirócz V.

ispánja

Miklós.

Mátyás i^i ^ \] táhlán.
I

^^
' " I

Bálás Sebestyén

t
György

Tamás.

Bernát. Miks.

ístván.

Tiborcz

Gál

Pál.

Jakab. György. Péter.

Abaujba szakadtak.

Jakab.

t

Béna.

Gergpcly. György

Mihál^ ^ Pál

Lörincz.

t

György Gergely

t t
Mátyás Mihály Miklós
-:-—' t t
János.

'J A osaiádfa fentartásái — mint iratik — annak köszönheti, hogy a prae-

montrei szerzetesek Ivánka András halála után szintén egy IV. Bélj» királytól

származtatott adománylevelet mutatván elé, Zoio várát elfoglalták, mi végeit a

család hosszasan perlekedvén^ e per Tnrócz vármegye levéltárában mai nap is

megvagyon, a osalád tagja, érdakükben tartották leszármazásukat idrl idre
kimntatnL
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II. tábla.

Ixránka, ki nz J. táblán.

Péter
1262.

György
János,

t

Márton
- *

Mátyás
t

András
1262.

Achilles

Bertalan MikMs
i

—-^—
i

Jakab

Istváii. András, György
t Béni t

János.

f

Mihály. György

István. Ferencz. Soma, Jlbios

Pál

Soma

György. Tóbiás. János. Pál, Soma. Ferencz. József

f f Jordán*
földén.

Miklós

György. Miklós. Menyhárt.

Vidor. István. Menyhárt
'

' t t

Bálás.

L, Jll.

táblán.

Jeromos

Imre.

Bálint.

gatyás

Miklós
-\ r

GrstKL
János

János

t

Miklós
T r

György Jánoa

Ádám. János.

t

Dániel. György. Ján. Fer. Dániel
*" ^ 'János

t

András. Gzörgy
t t

»Awm

János Miklós György

Jánoi

t
András

János

György. Ferencz. DánieL
.A .A A

István

"TT^
•

György
t

——-^
t I

- -'" ^

Ferencz János

Imre.

Pál

János. András

t

Imre.

(Nedeczky
Petronella
Paláston)

Ifltván.

Ferencz.

t
Ádám.

János

János.

Gábor

József

Péter. Pál. Miklós.

Imre. Dénes.
Jordánföldén Turóczban.
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Mátyás.

t

III. tábla.

Bálás, ki a 11 tábiáH.

i
"^

.

Mátyás

Mátyás

Mátyás

t
István

Sándor

István.

t

PAl Miklós

Gábor

László.

t

...Ai

Pál.
—A—
Pál.

Péter.

Soma. János
•

""
1

József. Dániel
^

1 t
Péter ,

—*. .. I
->^ ^

• "^ •

;,
I Samu. Pál. Gábor.

József

János.

Miklós. Samu.
t I

Miklós

I. Imre
1776.

(Ged«y Zsuzsa)

Eszter Apollónia 11. Imre
(Sándor (Serabery Kis-Zelló-

Tamás László) ben
(Prónay Amál.)

Ijászló

(Péchv
Petronelfa.

«^^M#«

Zsigmond Ifi. Imre
honti képvisel forr. ezr.

1848. (nyéki
(Rudnay Etelka) Németh
r— "^ —^ Mária)
Oszkár. László.

Ida Peiio-
(báró Kaas imIU.

Móricz. Béla. György. Ödön. Etelka Ida.

t (Szilassy (Róth
István) Sándor)

Amália. Jolánta.

E harmadik táblázat mutatja a család legvirágzóbb ágát. í..

Imre 1776-ban élt, és gróf Forgách Miklós jószágainak kor-

mányzója volt Szécsényben. Gedey Zsuzsannától két leány-gyermeke

maradt. Az egyik fia

IL Imre nógrádmegyei Kis-Zellbén székel. Nejétól tót-prónai

éa blatniczai Prónay Amáliától gyermekeit a táblázat mutatja.

I. Imrének második fia L á s z 1 ó volt, kinek nejétl péch-ujfalusi

Péohy Petronellától következ gyermekei maradtak:
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d) Zsigmond I848-ik év eltfc Hont megye egyik nevesebb

ellenzéki szónoka, az 184'''g-kl pozsonyi országgylésen Korpona sz. k.

város követe, és az 1848-ki nemzetgylésen Hont vármegye egyik

képviselje. Lakik hontmegyei R-Szemeredén. rsejétl rudnói ésdivék-

ujfalusi Rudnay Etelkától, íiai : sz k á r és L á s £ I ó.

6) Imre 1846-ban a nádoriiuszároknál cs. kir. fhadnagy é.s

dandársegéd. 1848-ban forradalmi ezredes. Lakik pestmegyei Píjrmo-

son. Neje nyéki Németh Mária.

c) Ida báró Kjsas Ede c.9. kir. kapitány neje. Lakik Farmoson.

d) Petronella.

A család evang. vallásii, és a családnak másik ágából több evang.

lelkész is volt. — Abaiij megyében is — ugy látszik — most is élnek

Ivánkák, kik közül egyik e század elején Ivánka Imrének, Pál aty-

jának (Lásd II. táblán) adta el jordánföldi részét.

JtTankó Ci^alád. Szabolcs vármegye nemes családainak egyi-

ke Fényes E. Geographiája szerint.

IvanliO%lt.«i csialád. Va^ vármegye nemes családainak so-

rában áll.

Iwanocxy Cjial&d. Közülök Ivanóczi Pál Nyitra vármegye

szölgabirája volt 1649-ben ^).

Ivanaosslet család. E család 1790-ben nemesitt4^tett meg

Ivannossícs József személyében.

Czimere négy részre osztott paizs : az 1 . és 4-ik osztályban kék

udvarban két fehér folyam hullámzikj fölöttük aranycsillag ragyog. A
2- és 3-ik osztály zöld udvarában hátulsó lábaira állva ragadozó fark&s

látszik. A paizsfölötti sisak koronájából szintén a leirt farkas emelke-

dik föl. Foszladék jobbról ezüst- kék, balról ezüst-zöld *).

Iiranowtcll Cftalád. Horvát család, melybl a XVI. század-

ban élt Ivanoyich Miklós, ki a brezoviczai jószágot elidegeníti ; és

kinek három leány-gyermeke volt : Borbála Bedekovich Jánosné,

Katalin Poroly Mihályné és Anna ^).

Xvány család. (Királyfia-Karchai.) Pozsonymegyei Király-

fía-Karcsáról irja elönevét.

Czjjneréa a paizs vörös udvarában egy könyökl férfikar látszik,

átütve egy nyillal. A paizsfölötti sisak koronáján szintén kar kö-

») 1649-kí 86. törv. ez*

') Adami Scuta gentil. tom. IV.

») Ms. Musaei fol. lat. Nro 213. tab. 26.
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nyököl, kivont kardot tartva. Foszladék jobbról arany-kék, balról

ezüst-vörös.

Ivány Antal él 1 839-ben.

Xványi család. Iványi László 1794-ben k»pta oziraeres

nemesitö levelét. Nevezett László 1800-ban Pest vármegye szám-

vevje volt.

Czimere négyfelé osztott paizs , az 1 - és 4-dik osztály ezüst ndva^

rában kétfej fekete sas látszik, a 2- és 3-ik osztály kék udvarában

pedig hátulsó lábain álló koronás arany oroszlán van, els5 jobb lábával

kivont kardot és azon levágott törökfejet tart. A paizsfölötti sisak ko-

ronájából a leirt oroszlán emelkedik ki. Foszladék jobbról ezüst-fekete,

balról arany-kék *}.

Iványi család van Vasvármegyében is, hol Iványi Sámuel
1838-ban alszolgabirc volt.

Iványi család 2^mplin megyében is a nemesi rendben áll *).

Nemkülönben a XVII. században Komárom vármegyébeü is ta-

lálunk Iványi családra. 1607-ben Szentgyörgyi György hitvese Ivány

A n n a és Ivány Boldizsár ékeli rész-jószágukat Pázmándy Ferenczaek

elzálogosítják. 1 6 1 5-ben pedig nevezett Iványi Anna Szentgyörgyi

György neje apáthí pusztabéli birtokát tiz évre zálogba adja Gyárfás

Mihálynak '>.

Xvanyisf család. Ivanyisi Jakab 1713-ban Ül. Károly ki-

vály által czimeres nemes levélben nemesittetett meg *).

Czimere a vért kék udvarában zöld téren hátulsó lábain álló

grifj els jobb lábával három nyilat tart , hegyeikkel fölfelé. A paizs

fblötti sisak koronájából szintén olyan grif emelkedik ki. Foszladék

jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.

Ivaiiyos CS»al4di. Györmegyei Böny helységben a muít

században élnek Iványos E v a Gyry Péter kapitánynak neje , Ivá-

nyos Klára Roboz Pálné 1734-ben , Iványos Z s ó f i a Nagy Márton

Öavegye ;éal. Erzsébet Sáry Sámuelné. A család rokon a losonczi

Fsrkas, Kenesca, és Skublits családhoz.

Ivóes esalád. (Ragályi.) Gömör vármegye családja. Közlök
ragályi Ivócs János 1646-ban Gömörvármegye országgylési követe*).

*) Adami Scuta gentil, íom. IV.

*) Szirmay C. Zemplin. not. top. 112.

•j Fényes E. Komárom várm. 99. 158.

*) CoUect. Herald. Nro 656.

*j JÖcriolomaeidteB C. Gomör p. 244.
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Ragályi Iwocs István 1679-ben azon megye alispánja ^},

Ivsics család. Az Ivsies család 1792-ben nyert czimeres
nemes levelet.

Czimere négyfelé osztott paizs ; az J- és 4-ik osztály ezüst udva-

rában vörös magyar ruhás, fahéj szinú csizmás , kaipagos vitéz áll;

jobbjában kivont kardot, a balban magyar nemzeti szín zászlót tartva.

A 2- és 3-ik osztály kék udvarában zöld téren egy fehér vár ájl, mely-

nek tetejében egy dárda hegyén levágott törökfej szemlélheti. A paizs

fölötti sisak koronájából tigris emelkedik ki
,
jobbjában egy dárdára

szúrt törökfej, baljában nemzeti zászló látszik. Foszladék jobbról eziUt-

vörös, balról ezüst-kék ^).

Közülök Ivsics Móricz és Antal acs. kir. hadseregnél tisztek

1846.ban.

Ivuly család. (Karánsebesi.) E család Karáiisebesrl, hol

egy utcza ma is I vu ly utcza nevet visel , a török zaklatások elÖl vo-

nult Hunyad vármegyébe , és ott Hátszeg vidéken tís V.-Hunyad kör-

nyéken több helységben ma is birtokos.

Leszármazási táblázatuk következ

:

L Antal.

(Rifaiczey 1.)

11. Antal.

(Csolnakotfy J.)

Máté
(Pogány
Teréz;

Tibert.
(Pára
Verona)

Lajos.

Sándor. Ádám.
(Góla t
Berta)—A—r—

,

Teréz.

(Poncét
rnagy)

Károly
(kanonok)

1825.

Lajoa. Ilka.

János. Rakhel Zsófia

(Csulai (Farkas (Csulai
Zzuz«.) Józaef) Fer.)

A család tagjai többnyire megyei hivatalokat viseltek. Máté
alispán volt (1815), kinek testvérét H. A n t a 1 1 e század els6 éveiben az

Oláh- és Erdélyország szélein elterjedt rabló csoport magával elhur-

czolta, és kiadását a részökre biztosítandó megkegyelroezéstil, és bün-

tetlen hazatérhetéstÖl íbltételezték azon rablók néhány hunyadmegyei

tagjai. Az ígéret megtörtént , Ivuly haza menekedett , de az ígért ke-

gyelem a rablók irányában,—kiknek bandája oly igen el volt terjedve

a vidéken, — elmaradt ^).

*) Bartolomaeides * C. Gömör p. 758.

•) Adami Scnta gentil. tom. IV.

) Török Ani. közlése szerint.



Hhngytty.—Mzienczyé m
Izbiii^yay család. (Izbugyait.) Zemplin vármegyének egyik

kilialt 6s családa >). Közülök IzbugyaL Fülöp 1430.ban veszprémi

kanonok volt *).

Izdenczy család. (Monostori , báró és nemes.) Régi család,

melynek törzséül Márk iratik , ki Aba Sámuel korában élt és melyrl

egj vonalon a családfát is leszar*

maztatják. Ezt mellzve ') ; miután

teljes és hiteles családfát nem kö-

zölhetünk, töredék-adatainkat állit-

juk el:

ízdenczy Miklós Eger vára

oltalmazásában szerze érdemeket,

és ezért lö27-ben I. Ferdinánd ki-

rálytól több birtokot nyert *).

Izdénczy István százados és

öreg ember volt, mikor t 1566-ban

gr. Eck gyri kapitány a törökök

ellen Palotára küldötte,

ízdenczy András követségben is járt Konstantinápolyban

;

1638-ban Lubló vára és a 13 szepesi város visszaváltása iránt követ a

lengyel királyhoz, 1635-ben e hivataltól, minthogy Komárom vára al-

kapitánya volt fölmentetett , és helyébe Barna György neveztetett ^).

Ennek atyja Péter, anyja Palásthy Anna volt. Nvére volt Zsu-

zsanna Elefanty Lászlóné. András 1659-ben már nem élt, midn az

6 magvaszakadtán Komárom megyei Örs pusztabeli részét Sigray Já-

nos nyerte adományban. Családfai kimutatása ez :

Ízdenczy Péter

(Palásthy Auna)
r—

"

Zsuzsanna
(Elefanty László

András
1630.

török követ.

*) Szirmay C. Zemplín not. top. 83.

•) Leleszi Convent.

') Ganeal autheni. tom. I. van ily családfa, eg^yenl aTropkeum Es-

lorasianum bélivel.

) Bdai Fer. Lexik. 111. 284.

*) 1630-ki 16. 32. és 1635-ki 67. — 1638-ki 37. törv. ex. - Arczképét lásd

OrfoUus RedivivuB II. 6. táblán.



Izdenczy Márton 1685-ben mint Ttíköíj Imre hiVc, Tokaj vár
kapitánya lett *). 1709 ben II. Rákóczy Ferencz pártján az Oeconomi-
cum Consilium ülnöke volt *).

Ugyan ez id tájban élt Izdenczy GryÖrgy , kinek családja •)

így áll J

(Eödönffy Zsuzsa)

Károly. Judit. Bora. Zsuzsanna 1672.

(Dienes Györj^yné.)

A múlt század végén Izdenczy Józsefa m. kir. udv. kanczel-

larián referendarius , és áüam-minister , ki Temes várraegyében M o-

nostorra adományt nyert *) ; majd (1805. táján) sz. Istváu rend

közép-kereszteae, és b á r ó lett.

A bárók közöl 1825-ben élk János és József testvérek, kik

Monostort birják. Báró Izdenczy Józsefjeién volt az 1843-ki or-

szággylésen.

A család nemesi ága Trencsiu vármegyében székel.

A család czimere — mint följebb a metszvény mutatja - négy-

felé osztott paizs, melynek baloldali szögletébl jobbra rézsútosan egy

arany csíkolat (fascia) vonul, és azon két kinyílt (zöld leveles) piros ró-

z aa látszik. A paizs közepét ötödik osztály gyanánt egy kisebb koronás

paizs foglalja el , és annak kék udvarában aranyrózsa disztik. A paizs

1- és 4-ik osztályának ezüst udvarában zöld téren vörös grif áll, els

lábait ragadozásra nyújtva ki. A 2- ós 3-ik osztály, melyen az említett

aranycsíkolat rézsútosan átnyúlik , vörös udvart mutat. A paizsfölötti

sisak koronájából két elefánt-ormány között , melyek joboldalija vtz^

irányosan arany-kék , a baloldali vörös* ezüst,— a paizsbeU vörös grií

nyúlik ki, kivont kardot villogtatva. Foszladék jobbról arany-zöld, bal-

ról ezüst-vörös *)

Izdray család. Kihalt család, melybl 1484bcn Izdrai Pá)
mint királyi ember (homo regius) fordul el *).

*) Szinnay C Zempliu iiot. top. 140. 150. noí. hist. 257.

*) Kézirat.

*) Perbeli genealógia.

*) Lehoczky Stemmat. 11. 204.

*) Adami Souta Gentil. tom. IV.

•) Teleky Hunyadiak kora XIÍ. 267.
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Jablanczay caialáil. Pozsony vármegye nemes családa,

melybl Jablanczay Mihály táblabíró Pozsony vármegyétl 1 794 ki

máj. 3l-én nemesi bizonyítványt \révén ki , azt lakása helyén Krassó

megyében 1796 ki máj. 9-én kihirdetteté '). Jelenleg Krassóban e

család ni*m létezik.

Jabláiiczy család. Nemes család , melybl Jablánczy J ó-

zsef cs. kir. tanácsos, és a m kir. udvari kanczelláriánál titkár 1760-

1770-ben.

Jabidnczy Antal a nagyszombati kerületi tábla titkára 1787-

ben; és 1810-ben ugyanott ülnök. Neje Pamhackel Jozefa, kit^l leánya,

Francziska báró Flödn ig Károlyné.

Jablánczy Károly 1787-ben szintén a nagyszombati kcr. táb-

lánál lajstromozó tiszt.

Jablánczy Sándor 1843—47-beii a nagyszombati kerületi tábla

ülnöke volt.

Jabloiiczay család. (Máskép Jablouczai-Pethes.) Magyar-
országból szakadt Erdélybe, hol Alsó-Fejér vármegvében hivataloskod-

tak, lakván Maros-Sz.-Imrcn. József régebben szolgabíró^ 1848-ban

szintén József nev fiával, akkor már szolgabiróval az oláhok által

nagykegyetlonül öletett meg. Másik fia Elek fjegyz volt, utóbb

tartományi tiszteletbeli biztos. J. Klára Eleknek testvére Z u d o r

István hitvese.

Jábroczky család. (Jabródi.) Dalmácziábol eredt, és onnan

Magyarországba a Szepességbe származott. Jábróczky Lajosnak fia

Benedek állítólag Zsigmond királytól Pozsonyban 1411-ben (in

fest ded, S. Michaelís Archangelí) nemességet és czimert nyert '^) ér-

'; Krassó várm jegyzkönyve.
') Kapriaai Mss A. tom. XLViU. pag. 325 , hol ezen czimares levél több

egyebekkel taUllutó ; leírva egy a szepesi káptalannak transumptumjiból, me-
lyet késmárki Jábróczky Jób, DÁiiiel és .Vdám testvérek 1632-bea eszközöltet-

18
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demeiért, mert—úgymond a czimeres levél— nevezett Lajosnak egyik

fia Albert mint kir. testrségi kapitány Nikápolynál küzdött a ki-

rály mellett, és ott esett el, Benedek pedig^, ki kir. udvamok volt,

Siklóson együtt szenvedett a királlyal fogságot. E czimeres levelet

jábróczky Jób, Dán tel és Ádám testvérek kérésére a szepesi

káptalan 163S-ben sz, Sebestyén és Fábián napján átírá, és az átírás-

nál bizooyitá, hogy nevezett testvéreknek atyjok idsb Ádám, ennek

atyja S a n d r i n , ennek s v a 1 d . ennek Demeter, ennek Jónás,
ennek B e r n á d , ennek Kálmán Oj ennek Gothard, ennek Be-

nedek a czimerszerzk egyike volt.

Nevezett bárom testvérek 1653-bftii Szepes vármegyétl nemes-

ségekrl bizonyitványt nyertek *).

A bárom testvér ketteje Jób és Dániel Magyarországban ma-

radt, és a magyarországi ágat alapiták , mely Abauj megyében székel,

és melybl

Jábróczky Pál 1766 — 1773-ban a s.-pataki jesuiták Perjele

volt ^). Továbbá

Jábróczky András 1787-ben diósgyri kamarai ügyész,

Jábróczky Norbert a szepesi kamaránál tanácsos és kir. ügyi

aligazgató 1770-ben.

Jábróczky Gábornak nejétl Semsey Katalintól leánya M á-

r i a , járdánházi Kovács János kamarai igazgató neje, meghalt Nagy-

Váradon 1793-ki június 18-án *).

A nevezett testvérek harmadika Ádám Erdélybe szakadt, és

nnt ilyen 1693-ban gróf Csáky István szepesi fispántól arról kap bi-

/.oíiyitványt , hogy ö és családja valóságos nemesnek ismertetik , de

hogy a család elszegényedvén , Késmárkra vonta magát *) , továbbá

tek. E czimeres levélnek styije annyira elüt Zsigmond király egyéb 1398-tól

1425-ig kiadott czimeres leveleitl, st oly ujnbbkori irály érzik rajta már ma-
gában a cziraer leírásban is, milyent Rudolf király koráig nem találunk Igen

kívánatos volna ez okból minden kétely elliáritására az eredetit látnunk, melyet

a szepesi káptalan 1632-ben átírt.

*) E név is igen szokatlan azon korban család- történeteink szerint.

-) Kaprinai id, h.

•*) Szirniay C. Zemplin not top.

*) B. Vay L. Német hivség.

*} A ,k é s m á r k i' elnévvel nevettetik Jábrözky idsb Ádám a Pe-

fhökkel 1601-ben Jóo János személynök eltt tett egyességben is. Fiai pedig

165S ban de K <? s m a r k-V á r a 1 1 y a iratnak.



arról is bizonyít , hogy tetetver-atyaíla Jbnakés Daniéinak és

fia idsb Ádámnak, kit a Tököljiek 1681-ben lefejeztek ^).

Ezen idsb Ádám már 160l-ben Tökölj István udvari fkapi*

tanya volt ; és az emiitett évben a gersei Pethknek 2000 magyar fo-

rint fizetésére kötclezé magát, mert Peth Ferenczet megsebzé *).

A család ezen okmányalt, úgymint az 14ll'-ki armalisnák a sze-

pesi káptalan által vett 1632-ik évi transsumptumát, az 1653-ki sze-

pesmegyei nemesi bizonyitványt, az 1601 -ki sebzési díjról a Pethö csa-

láddal kötött egyesség-levelet , Csáky István 1693-ki bizonyítványát

mind eredetiben Kis János Nagy-Idán 173-ben kelt elisraervénye sze-

rint Jábróczky Gáborné Szereday Bora részére Erdélybe bevitte ^).

Es ^zek után már az emiitett okmányok nyomán, az erdélyi ágat

illetleg pedig HodorK. .,Dobo kavar megye e s mertetésé-
be n" tett közlése szerint lássuk a család nemzékrendét :

Lftjos

Benedek. Aifoert

1398. 1411. 1391.

Gothard

Kálmán
_

—

/\

Bernád.

Jónáa.

Demeter
_y\..

OsvsM

Sandrin.

Ádám 1601.

udv. fókapit.

t 1681.

Jób. Dáálel. 11. Ádám
1632—53. 1633^-53. '1632-1693.

Erdélybe megy.
('iíafiy Erzse).

Lásd folyt, a köv. Itrpon

^) K»priual id. h. — Hodomál Doboka várm. 108. Jap. ast Srdéíy\)e köl-

iöiéf már 1590-re tétetik, pedig az csak Ádám által történt ez okirat szerint,

ki 1632— 1 6934)an élt

*) Ugyanott.

} Kaprinai id. h. ar érdeklett levelek végén eredeti aláírása s pecsété

ftJatt található Kis János e nyugtája. És így az eredeti armalis magyarországi
maradt.

18*
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II. Ádám ki az elobht lapon.

1632. 1693.
Erdélybe megy.
(Kapy Erzse).

(

^
1

1. Gábor
t 1735. táján

(Szereday Bora)

Kata. II. Gábor. Mihály Jáaos. Zsigmond
b. Dujardia 179Ö. 1702. 1771. 1771.

József) p---^v-___ (Kapy Erzse)
Antíil

t 1823
(gr. Lázár
Johsuna)

ZauzsAnna
(KeezelíMih)

Gábornali fiai közül Mihály 1702-beii birtokos Doboka várme-

gyei Sz.-Miklóson , bol a só-jövedelemben Í3 részes volt. Korán elhalt,

mert alattvalói meggyilkolák 0- özvegyét b. Apor István kincstárnok

vette el.

Zsigmond a Doboka megyei fitclszéknek számfeletti bírája

177 l-ben.

J á n OS Szintén ugyanaz 177í-ben , és egyszersmind B.'Szolnok

vármegye f s rendes táblabírája. Mindkett ága kihalt.

lí. Gábor 1790 ben kir. hivatalos volt az erdélyi országgylé-

sen. Ennek íia Antal az erdélyi ágnak utolsó férfi ivadéka 1823-ban

halt meg. Nejétl gr. Lázár Johannától leánya Zsuzsanna Ke-

czeli Mihályné.

A család czirncr az emiitett armalis levél leírása szerint vizirá-

nyosan kétfelé osztott paízs , az alsó osztály arany, a fels ezüst ; az

alsó osztályból gúla gyanánt egy vérszín vörös szikla emelkedik egé-

3zeu az ezüst osztályig föl , és azon fészkében ül, s három fiát melle

vérével tápláló pellikán látszik , szétterjesztett szárnyakkal. A paizs

fölött két rostélyos sisak áll, melyek közül a jobb oldalinak koronáján

ketts kereszt vérrel befecskendeíís'e látható a baloldalinak koronájá-

ból pedig természetes gzin , kettösfarku oroszlán emelkedik ki, els

jobblábában levágott törökfejet, a balban pedig véres csákányt tart.

Jacohfffi Cftala4« 1760-ban M. Teréz királyasszonytól kapta

czimeres nemeslevelét.

Czimere vizirányosan kétfelé vágott paízs, az alsó kék osztályban

aranykoronán pánczéios kar könyököl kivont kardot és azon aranyko-

') Hodor Doboka várm 106. le
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szorút tartva ; a fels ezüst osztályba egyfejü vÖrÖs sas nyúlik fel. A
paizsfülötti sisak koronáján a leirt pánczélos kar könyököl , kardot

és azon aranykoszorút tartva. Foszladék jobbról ezüst-vörös balról

arany-kék ^).

Lásd Jakobf fi cs.

Jag^asich család. Zala vármegye nemes családa, elszakadva

Esztei^am megyébe is.

A czimeres nemes levelet Jagasich János kapta 1715-ben líl.

Károly királytól *).

A család czimere a paizs kék udvarában zöld téren jobbra for-

dulva, hátulsó lábaira ágaskodó szarvas. A paizsfölötti sisak koronáján

egyik fölemelt lábával kavicsot tartó daru áll. Foszladék jobbról ezüst-

vörös, balról arany-kék.

A család leszármazása egyik ágon, s néhány izén igy terjedt

:

Jagasits Ferencz.

(gyulai Gaa! Anna)
I

András

zalai alisp. 1770.

(1 Nagy Magd.
2. Vajda Sára)

l-töl Margit Zsófia Regina 2-tól Julianna

(Farkas (Oszterbuber Rajln (Sümegi JózseC),

László) Antal) Boldizsár)

Ferenczuek fia András 1 770-ben zalamegyei alispánul iratik ')

Jagasich Alajos 1844-ben Lippán kamarai sóházi ellenr.

Jagasich Sándor elbb uradalmi ügyész, 184% ban Eszter-

megyei országgylési követe, 1850-ik óta Esztergám megye cs. kir.

fnöke, és Ferencz József rend vitéze.

Jag^oclics család. Jagodics P e r e n c z és G y ö r g y 1714-

ben Ili. Károly által emeltettek czimeres nemességre *).

Czimerük a paizs kék udvarában zöld téren , hátulsó lábain álló,

kettsfarku oroszlán , elsÖ jobb lábával kivont kardot tartva. A paizs-

fölötti sisak koronáján veres mez kar egy vörös-zöld szin zászlót

emel. Foszladék jobbról arany-kék^ balról ezüst -vörös.

Egy-e ezzel azon Jagodics család , mely él és birtokos Krassó

vírmegycben? nem tudom. Jagodics S pasoj e 1824-ki sept. I7-én kir

') Adami Scuta gentil. tom. IV-

») Coll. Herald. Nro 614.

») Lehoczky Síeramat. I 211.

*) Collect Herald. Nro 627.
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adományben kapta Krassó vármegyében Kernyecza helységet, és ez

adoraáriylevél 1825-ki jun. 16-án Krassó vármegye közgylésén is ki-

hirdettetett. S p a s o j e - nak egyik fia P á 1 krassomegyei volt szolga-

bíró, és másik fia Péter bírják Kernyecza helységet. Ezeknek is csa-

ládjaik vannak.

Jakab t^alád. Jakab nev nemes család Magyarországban

lakozik Gömör , Szabolcs és Zemplin vármegyében , és valószínleg

több helyen is.

Vasmegyeben 1672-ben élt Jakab Pál, kinek neje Káldy Ka>

talin Békásy Miklóstól annak nagymesteri kastély részét zálogba veszi

a vasvári káptalsrn eltt.

Jakab család* (Szent-Gericzei). Erdélyi székely család, ne-

vét kétségkívül a Jakab keresztnévbl vette, mely a XIII—XV. szá-

zadbeli oklevelekben ily kifejezési alakban : v>J acobtisfiliusBecz,

vagy f i l i u s Miké'' használatban volt elannyira, hogy fleg a szé-

kely család nagy része a nem nagy számú si törzsekbl épen ez utón

származott. 1394-ben az erdélyi köztartományi gylés itéletlevelében

szintén ez eset fordul elÖ , mely szerint Szomordok-telke föMje

Almási László fiának , Jakabnak lön Ítélve, kitl származtak az almási

Jakabok, s késbb—lakhelyök és birtokuk szerint a középlaki, rákosdi,

csik-szentmártoni, bögözi, k.-szentlélek], és szent-gériezei Jakabok. Ma
legkiterjedtebb törzság a s z e n t-g e r i c z e i , melynek oklevelei nyo-

mán készült e családtörténeti rajz *).

Egy XVÍ. századbeli hiteles irományban e falu neve Szent-

Gereche; azonban már a XVII. században a középszótagbeli ^t =
«-vé, a ch'i = tZ'vé lágyítva látjuk elfordulni. KI. Károly és M.-Te*

rézia alatt pedig Szent -Léiékké valtoztaták • de e fejedelmek ha-

lála után csak hamar, a nagyobbára unitáriusokból álló falu korábbi

nevét visszakövetelte , és azóta máig S z.-G ericzének (hibásan Sz.-

Gerliczének) mondatik.

Eredetileg a Jakabok is — mint az egész székely nemzet — bir-

tokosok, szabadok és nemesek voltak, mindeniket a nemzet maga sze-

rezte magának fegyverével. KÓFbb a megyei magyar nemességet utá-

nozván, mely régi birtokaira adományt vitt, és ujabban szerzett birto-

kait adomány mellett nyerte,—a székely f« és középrendüek is uj ado-

Szirmay C Zcinplin not. top. 113.

^) És ineiynek egyik tagjától Jakab Elektl származott eme köz*

leroény.
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mánjt kezdettek kérni királyi joggal egybekötve — saját 601 székely

birtokaikra nézve , vagy pedig eredeti székely nemességök mellé czi-

merleveleket oyemi ; mert a közterhek alól csak e kett mentesitett

bármely honpolgárt. E szokásnak hódolt a Jakab nemzetség is, és

legeli Csikszentmártoni Jakab András kért- és nyert ado-

mányt 1570-ben János-Zsigmondtól Jakabfalváu, Szent-Mártonban,

Szent-Imrén, Csekefalván, és Szent-Györgyön lév székely örökségeire

nézve ; azután vajasdi Jakab Mihály fejedelmi testrt kiváltsá-

golja IGl 7-ben Bethlen Gábor a közterhektL Rákosdi Jakab Bol-

dizsár t szintúgy uj adománynyal ersíti meg birtokaiban I Apaffy

Mihály 1 677-ben, valamint szintén szent-gericzei Jakab S i-

m n is II. Rákócczy Györgytl, atyja, és a hon iránti h és engedel-

mes szolgálatiért András, Mihály, György és István fiaival

együtt 1649-ki február 10-én czimerleveles nemességet nyer, mely le-

vélben a fiak három elseje is megvan nevezve.

Czimerük : égszin kék

paizs , melynek udvarában

zöld mentébe öltözött férfi,

barna lovon ülve ábrázolta-

tik, sisakos fvel, jobbjában

dárdával , baljában kivont és

fölemelt kardot tartva. A paizs

fölött vitézi és bezárt sisak

sisak van, melyeket gyöngy*

gyei és drágakövekkel kira-

kott korona fed , a sisak csú-

csairól pedig különböz fosz-

ladék hullámzik alá , a paizs

mindkét oldalát ékesen di-

szitve.

A czimeres levél kihirdettetett 1649-ki augustus 26-án Maros-

széken, minden ellentmondás nélkül. St az M.-Terézia alatt is, midn
törvényhozási utón kivUl , si szabadságuk daczára , minden székely

családok , melyek adomány vagy czimerlevéli nemességet bizonyitni

nem tudtak, közterhek alá vonattak ; a kir. tábla 1772-dik január 29-

kén kelt Ítélete által érvényesittetett ... A sors ugy akarta, hogy II.

Rákóczy Györgynek hamar igényelnie kelljen e család hségét, mely-



%80 Jakab

nek következtében 1657-ben mind a négy uj nemes sarj követte 6t

lengyelországi hadjáratában, hárman odavesztek, s csak György, a

negyedik fiu került haza, a ki még 1662-dik elején Kemény János fe-

jedelem mellett harczolt , két fiát tatár-rabságra hurczoltak , örökre

odaveszteket ; a falu Öreg- és asszonynépe az erdkbe menekülvén, neje

egy fa odvába rejtette a nemes-levelet, csak harmadik fiók születése-

kor érezvén ösztönt és nyervén idt megkeresésére, mely hosszas ve-

szendben-lét , és nedves állapot nyoma az oklevél egy részén most is

látható, olvashatlanná tévén a szavakat.

E család vagyona, mveltsége és polgári befolyása tekintetében a

sízékely nemzet középrendéhez tartozó; kezdettl máig a középszernél

maradt, fiai a hazát saját verkkel védték, a közterheket szolgáló em-

bereik által hordozták.

így például III. András nak ágán, kinek ágán e tudósítás köz-

lje is áll, I. Elek, ennek fia II. Elek, és ennek két atyafi-testvére

vett részt a török és franezia háborúban, és ez eldöknek fölkel hu-

szár-egyén ruhái máig a család kegyektét bírják.

Szaporafiíle család lévén s az által birtokuk gyakran szerfölött

eloszolván, kényszerítve voltak házasság s tisztségek viselése által

segiteni magukon, és szerezni meg anyagi jólételük nélkülözhetlen föl-

tételeit, valamint osztályuk társadalmi elnyeit is.

így lön 5
hogy a negyedik izbeli Zsigmond és Miklós egy

testvérnek tizennégy fia közül az elsnek József nev fia S z a -

b éd r a , úgyszintén annak Györgytl származó unokája : F a r-

kas Fókába, nemkülönben a másodiknak Györgytl származó uno-

kája Gergely Kénosba házasodván
, s fiu-leány felesége által

mindhárom feles birtokhoz jutván , alapitói lettek a szabédi, pó-

k a i , k é n o 3 i mellék-ágaknak, de magukat mind Szén t-G e r i c z é-

rl Íratják.

Magán- és köztisztviseli hivatalokat számosan viseltek, volt kö-

zöttök nem egy derék udvari tiszt, uradalmi felügyel,ügyvéd, adóiró,

dúló, al- és fjegyz, egy tanár, egy hírlapi ró.

Nerazékrendjök tm ez

;
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I. tábla.

Jakab Simon.
.1649.

(Patkós Ilona)

István

t
I. András

t
I. Mihály

József. Zsigmond

István. II. András

t

György
végrend.

1694. máj. 16.

János. Gergely.
1662. tatár rabok.

1. Miklós
szül. 1668.

Lásd a II. táblán.

r

György
(1693-tól

neje Nagy
Anna)

I

József
sz. 1709.

f ifjan.

Gergely

t ifjan.

Miklós
(1720-tól

abodi Kovács
Anna)

Miklós József Gergely Miklós Sámuel
sz. 1728. t szül. 1732. sz. 1734. f
f korán. ur. feiügy. (magyarosi

(tompái Lukácsi
Botos Judit.

Rebeka)
•

'^
.

László Aima
t (Zalányi

István)

Dániel Gy'f^rgy Samu
(martonosi sz. 1740. f
GálHedv.) (Cseh Mária)

József
(Huszár Iloaa)

t

Sándor. Klára.

György
kir. táb. Írnok

Zsuzsa Kiára
(Jakab (1 b. Kemény
András) József.

2 Ozdy Gerg.)

Gergely
sz I7?0.

fÖkorm. hivat.

(kénosi Baczó
Zsuzsa)

Kénofi
j

ágazat.

József
sz. 1771 1 1827.

(Székely Róza)
4-

Károly Lajos
sz. 1803.

udvarh. sz.

Dúló, fjegyz
(Iszlay Zsuzsa)

Gergely
sz. 1817.

(Vas Rákhel)

Gyula
fz. 1837.

Lajos
sz. 1839.

Dezs,
sz. 1847.

Ida. Berta.
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II. tábla.

K Miklós, ki fti L táblán.

8Z. 1668.

Zsigmond
szül. 1Ö93.

(májtodik nejétl
születtek ;)

JdMef
1 1718.

Györpry
(TóthN.)

Zsigmond
t

II r. András
(Patkós
Sára)

L. a J]f. táblán.

11- Simon
az ó-szövet-

ség tudója,

(szabédi

Székely Kata)
I

'^
1

Ld$d I V. táblán.

Miklós
r-^-^ 1

Zsigmond
t

József
(szabédi

Székely
Krisztina)

~»-A.

Ádám
(káli Nagy

Anna)
I

;

András
urad. felügy.

adó-igazg.

tl848
(Huszár Ágn.)

Sámuel
(Jobbágy
Judit)

Lidi
(Ballá

István

özv.)

Ztutsa
(CSsont

Sámuel)

András
gazdatiszt

ntlen.

Gergely

t 1853.

Sf idor

(Nagy
Karolina)

Jószef
elesett

184a.

Farkas
ntlen,
gazda.

Sándor. József.

Farkaa
(pápai
Zolnai
Ágnes)

]mre
Torda v. tbíró

(ilenczfalvi

Szász Anna)
í

^

Imre
(Nyáradi

Bora)
,

"^
.

Károly
járáa-kiv.

Imre
katona-állomási

biztos

(Erdei Sára)
I

^
1

Klára
Jakab

János
Torda v.

aljegyz
ntlen.

József

k. i ügyv.
járás hiv.

f 1855.

(Tollas

Karolina)

András
Torda v. tbiró

t
(Lemény
Jozefa)

Simon
ügyvéd

f

"^

1

Rudolf

Anna. Kiám. Karolina. E^tzter. Lajos. Luiza. Amália.
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III. tábla.

r

III. András ki a II iáblán.

(Patkós Sára)
, I

- >« - —- -»

I Elek
(Kozma Kata)

-1

11. Elek.

maroftszéki tbiró.

(1 Borofi Teréz»

2. Ssekeres Jusztina)

IV. András
(Jakab Zsuzí?a)

'

—

,

Anna
(Tibiid Mihályné)

l-t{^l Julianna András 2-tól lil. Elek. József

(Boros Etek) (Sxekcres szül. 1820. un. pap
Beia) grófi titk. ' a tanár.

I
(Miké Róza) 1849. óta

az aug. gö"

Jusztina. 2isuzsi

(felei (iklandi

Kacsó Balogli

=MiIi.) Zsigra

)

Sándor. Bora rög szigete-

ken él.

Julianna
szül. 1857.

József

sz 1858.

Agn<»
(sx.-geri-

czei ifi.

Gál
Zsigiu)

IV. t á b I a.

II. Simon ki a II. táblán.

(szabédi Székely Klára)

III. Siníbn

marossz járás

hivatalnok.

(Geréb Mária)
I

Sándor
Rettegen.

t

Zsigmond
ifjan t

Ferenc*
1. Nagy Z.suzsa,

2. György Rákhel.
3. Csupor Anna)

Karolina
id. Gál

Zsigmond)

2 tói Jusztina
(Farkas György)

3-tól Lajos. SándorRóza Rákhel József
(Csupor (Kövesdy (Boros
Mihály) Domokos) Teréz).

III. táblán állók közül III. Elek (szül. I820.)"1848-b&n az er-

délyi kincstárnál hivatalnok és birlapiró ; 1851 óta gr. Mikó Imre tit-

kára. Neje Miké Róza.

Testvére József kolósvári unitárius másodpap és coUegiumi

tanár, 1849. óta politikai számkivetésben él az angol-görög szigeteken,

Jakab család. (Bögözi.) Erdélyben Alsó-Fejér megyében ho-

nol. Közlök Károly 1848-ban sdó-iró biztos, 1849-ben alszolgabiró

volt. János Torda városi hivatalnok.

Jakab Cftalád. (Etédí..) Közlök etédi Jakab György
1848'ban Fogaras vidék alkapitánya.
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Jakab család. (Homorod-almási.) Közlök J á n o s ügyvéd

M.»-Vásárhelyen.

Jakab család. (Közeplaki.) Kraszna vármegyében középlaki

Jakab Lajos l?94-ben megyei irnok. Károly táblai ügyvéd Kolos-

várott 1848-ban.

Ezeken kivül is vannak még Jakabok Erdélyben, kiket elönóv

nélkül találva, családi összeköttetésüket nem ismerjük. így a Szilágy-

ságban Ferencz, István, Gábor. — Torda vármegyében K á-

roly, Simon, Cryörgy, András és örökösei : Sándor, Anna,
Pálíinéj Zsuzsa Ménaságlné , Kata Fábiáiiné. — Küküll megyé-

ben J á n o s és G y rg y.

Jakabfalvy család. (Jakabfalvi.) Abauj, Borsod, Nógrád,

Pest, Szabolcs, Torna megyékben lakhelye vagy birtoka van.

Egy töredék nemzékrendet látunk a következben

:

Dániel
(Fáy Ilowa)

Dániel Borbála Erzse
(Básthy Sándor)

A nógrádmegyei ágazat leányágon Kántor család után leszár-

mazva birt Dolyánban is Ez ágból Emília Kún Józsefné.

Jakabffy család. Lakhelye Zala és Krassó vármegye. Zala

vármegyében JakabíFy Gergely 1837- 1844:-ben f-számvev.

Krassó vármegyében JakabíFy Simon és testvérei Miklós és

Kristóf Csanád vármegyétl 1793-ki jul 27-én kelt nemesi bizo-

nyítványukat azon évi nov. 5-én Krassó vármegyében kihirdettetek.

Simon Krassó vármegye alispánja s a magyar helytartóta-

nácsnál eladó volt Testvére Miklós birta Zsaguzsen helységet,

melyre nézve neje gyermekeit Imrét és Gy u Iá t fiusítattá. Ezek

1841-ben statuáltattak a nevezett helységben, a midn a királyi ember

(homo regius) Frummer József volt, ki az iktatás második napján

szélhdés következtében hirtelen meghalván, az egész félbe maradt, 3

késbben uj statutio tartatott. Másik testvére Kristóf 1836-baD

föszolgabiró , 1848-ban alispán , majd cs. kir. tanácsos
;
gyermektelen,

Lúgoson él

Imrének és Gyulának gyermekei van nak.

'

Jakabllázy család* Borsodmegyei nemes család 1647-ben

nemes Jakabliázy János és Gáspár saját letartóztatásuk és Be-

I



kény és Élés helységek lerombolása tárgyában egycsségre lépnél:

nemes DiénesGyorgy gyei ^).

Jakabházi család elfordul Erdélyben a székelyföldön is, hol

Jakabházi Pál 1679. körül udvarhelyszéki alkirálybiró volt »)

Jakcli család. Lásd itt a i>90. lapon.

Jaklin család. (Elefánti). Nyitra vármegyei Elefánt

helységrl vette elnevét; és ugy látszik — a család már kihalt.

Czimere—mint a raetsz-

véuy ábrázolja — a paizs ud-

varában hármas balom emel-

kedik j a jobboldali halom te-

tején féihold, a baloldalin csil-

lag ragyog, a középs halmon

korona áll , és abból oroszlán

emelkedik ki, els jobb lábai-

ban kivont kardot , a balban

hármas buzakalászt tart. A
paizs fölött korona van , és a

paizst szokásos foszladék veszi

körül.

A család legtöbbnyire egyliázi pályán virágzott.

Jáklin Bálás 1687-ben tini ini czimzetes, utóbb pedig 1091—
1696 ig nyltrai püspök, és kane^ellár volt.

Elefánti Jáklin Miklós egy 1693'ki július 30-án kelt oklevél

szerint Léván a várban saját házában lakott.

Jáklin István- Mi klós szepesi kanonokból 1 735-ben lett esz-

tergami énekl kanonok, majd almisi czimzetes püspök. Ötven éves ka-

nonoksága után meghalt 1787-ki január 1-én. Születése helyén Ele-

fánton templomot építtetett ^).

Ennek tán testvére elefánti Jáklin József 1760 - 177Ö'ben

a dunáninneni kerületi tábla ülnöke.

Jákö család. (Hódosi f ) Szatmár vármegyének kihalt csa-

láda , mely hajdan Hódos helységét birta , és innen irta magát h ó-

d o a i J aa k ó-nak. Nevezetesen a XV. században birta JakóJános
és F e r e n c z. Jánosnak leánya volt Orsolya, kitl Verböozy Ist-

») I647.kil08-ik törv. ezikk.

•) Kállay Székely nem. 262.

*) Memória Basilicac Strif^on 167-1Ö8.
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ván, és Tordaj Zsigmond elfoglalák, de Orsolya férjliez menvén Miko-

lay Ferenczhez, ez 1528-ban nevezett helységre I. Ferdioandtól ado-

mányt nyert '>.

JáfelS család* (Félegyházi.) Szatmár megye nemes családa,

birtokos Batiz helységben ^).

Jákó család. (Kézdi-szent-léleki.) A szent-léleki Jákó család

1761-ben M.-Teréz királyasszonytól nyerte czimeres levelét.

Czimere elször függlegesen kétfelé oszló paizs , a jobboldali

osztály kék udvarában egy aranymarkolatú karddal nyakán fölfelé át-

döfött, levágott törökfej látszik. A baloldali osztály vizirányosan van

kt'tfelé osztva, a fels vörös mezben arany irótoll, az alsó kék mezben
pedig lánggal ég máglyából egy fehér phönix (sas forma) nyúlik föl,

szétterjesztett szárnyakkal. A paizsfölötti sisak koronájábót két ele-

fánt-ormány nyúlik ki, a jobboldali vizirányosan kék-ezüst, a baloldali^

aranyTÖrös. Foszladék jobbról arany-vörös, balról ezüst-kék ^).

A család Erdély székely családa, melybl kezdi-szent-léleki Jákó

László 1794-ben Torda vármegye levéltárnoka , 1815-ben öaár kir.

dézma-beszed, egyszersmind Torda város t&nácsnoka volt

J á k ó - k laknak Ilyefalván is.

Jakc^ffy család. A JakobíFy család 1760-baii M.-Terézia

királyasszony által nemesittetett meg.

Czimere következ : a paizs egy viz-irányos fehér csíkolat által,

melylyen három vörös csillag diszlik, két részre oszlik, az alsó kék me-

zben jobbról balra három rézsútos arany csíkolat fut le ; a fels kék

udvarban a fehér csíkolatból kiemelked (növ) természetes szinu

oroszlán látszik ragadozásra készülve. A paizsfölötti sisak koronájából

két kiterjesztett kék szárny között , melyek közepén fehér csíkolaton

egy-egy vörös csillag ragyog , a paizsbelihez hasonló oroszlán emelke-

dik ki Foszladék jobbról árany-kék, balról ezüst-vörös.

A családból JakobíFy János 1787-ben Örmény városi plébános,

és gyulafejérvári kanonok volt.

Jákólfy család. (Rahói és szuhai f.) Gömör vármegye

egyik nevesebb kihalt családa. írattak Szuháról ^j és, de leginkább

*) Szlrmay Szatmár várm. 11. 392.

') Ugyanott 11. 297. és az elszóban.

•) Adami Scuta Geníil. tom. IV.

*) Ugyanott.

*) Fejér, Cod. Dipl. tora. X. vol. V. p. 500.
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R a h ó r ó 1, mely si birtokok volt. Ismert tözsük rahói Jákóffy János

a XV. század végén élt, ettl a családfa ') következleg származott le:

rahói

Jákó János

Hedvig.
1489.

(keszihóczi

Daosö lat)

Orsolya
1489.

(Zidor

Jakóffy
1482.

István

1507.

Benedicta
(Va#ylion
Demeter
Özv. 1489.)

Bora
1489.

Jusztina

1489.

Tamás

GyÖri

f 167(

(szügyi Orbonás
Anna)

I. Péter
(Soós Bora,

1577-ben már
(Névery Mátyásné)

Kata
(1. Koháry Imre.
2. Beniozky Fer.

3. Ouory Miklós)

Orsolya
1600.

(Csató
Imre)

II. Péter
(Barbarick

Dóra)

Lajos

t

Fereucí
murányi kap.

1 1639.

(Dersffy Zsuzs.)

Kata
(1. Kürthy Fer.

2. Jánoky Gásp.)

Tamásnak fia G* y ö r g y, szügyi Orbonás Ferencznek Palásthy

Orsolyától született leányát vévén nül , ezzel örökölt Hont megyében

is birtokot. Meghalt 1570-ben Özvegye élt még 1580-ban is. Gyerme-

kei: Kata elször Koháry Imrené, azután 1575-ben Beniozky Fe-

renczné, legutóbb (1579-ben) Onory Miklósné volt.—Orsolya 1600-

ban Csató Imréné. — Lajos korán elhalt. — II. Péter Barbarich

Dorottyát birta nül , ki 1596-ban már özvegy volt, és 1603-ban már

Galambos Miklósnak hitvese.

Emiitett II. Péternek gyermekéi: ö) Kata elbb Kürthy

Ferencz, utóbb Jánoky Gáspár felesége, és i) F e r e n c z , ki a Széchy

családnak Murány , Balogh és Lipcse várában kapitány volt, és 1638-

ban a lengyel határok iránt országos biztos '). Meghalt 1639-ben kora

46. évében, és eltemettetett a rahói evang. egyházban , melyet a pon-

gyeloki\!al együtt épittetett Nejétl Dersffy Zsuzsannától gyerme-

•) Perbeli hiteles nemzékrend szerint — Bartholomaeides Not. C. Gömör.
pag. 184 — 185. hibásan irja , hogy Tamásnak fia volt Péter es György,
és hogy Péternek fia lett volna Ferencz. — Nem látszott jobban tudni a dol-

got Lehoczky sem, Stemmat. II. pag. 192.

*) 1638- ki iörv. czikk.
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kei nem maradván, családja nemzedéksorát fér-ágon bezárta. Végren*

deletében a wittebergai egyetemre men ifjakról is gondoskodott.

JakUfillh család, (Orbovaif.) Horvátországból, hol Pozsega

megyében birták Orbov át, származtak fel Magyarországba, fÖleg

Trencsin vármegyébe, hol Oroszlyánkö várát birták , mint annak Örö-

kös ura,i. Már Hunyady János harczaiban 145 l-ben részt vesz a család

egyik se László, kit Serviában K u p s e - nak neveztek ^). Ennek

elóde volt J a k u s vagy is J a k a b , kinek nevétl neveztetett a család

Jakusith-nak.

Legels , ki magyar földön telepedett meg, Jaku<?ith F e r e n c z

volt , 1560-ban Gyr várának alkapitánya , midn neki levelet ir gr.

Eck gyri fkapitány '). E Ferencznek anyja Osztrosith Anna
volt. E Ferencz szerzé Oroszlyánkt és Pruszkát Trencsin vármegyé-

ben, és élt még 1577 ben. Tle a családfa ^) következ lesarjadzást vett

:

N.

Ferencz
gyri alkapit.

1560.

András

t

11. András.
báró 1606

1 1Ö23. ocfc. 26.

[ThMnó Judit)

Dorottya
(Serény
Ferencz)

György
1642 1647.

egri piiBp.

1. Imre.

1654.

(hetesi

Pethe
Róza)

János Miklós. Erzae
(Szu- t (Barkó-
nyogh czy
Kata) Lásziö)

Kata
(I. Da-
róczy
Fer.)

2. Palo-

csay
Istv.)

Anna
1645.

(Dru-

in.)

Judit S4ra
spicza. (Zay

Lór.)

Zsuy.?a

t 1676.

Cl. Balassa Bál

)

2. Tököiy Miki.

3. Sirchick Gásp.)

Judit
(Hévay
Lásiló)

Katalin f 1716.

(1. Csáky Zsigm.
2. Révay László.

3. Orelióczv Istv.

4. Sztmyogh Gásp.)

II. Imre
1 1692. nov. 26.

(Serényi Polix )

Polixéna Jozefa.

(1. gr. KoLáry János,

2. gr. Hatzfeld Antal)

Teréz-Róza
(1 Zichy Ádám.

1. Erdftdy György).

*) Katpna Hist critic. XIII. p. 788. 9G4. Lehoczky szerint.

') Tudományos gyjtemény 1830 ki XII. köt. 25 lap. — Lelioczky e Fe-

rencznek .0 u m a n u .?' melléknevet ir, mi okból ? neiu tudom. — Lehoczky a

Jaknsith ncmzékrendét nagyon összezavarja.

*) Wagner Mss tom. LXX. p. 149.
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Perenoznek fia András 1606-ban báróságot nyert '). 1607-ben

n^ul vette Thurzó György nádor leányát Juditot. 1609-ben Sileziába

követ ^). Meghalt 1623-ki octob. 26-án. Nevezett nejétl kilencz gyér-

meke született. Ezek közül

György elÖbb veszprémi, utóbb lö42-tol 1647-ig egri püs-

pök. Miöt veszprémi püspök 1638-ban a határvizsgáló bizottmány

tagja , és követ a lengyel királyhoz a lyublói vár iránt ') ; továbbá a

slavoniai és horvátországi rendek sérelmeinek megvizsgálására szintén

egyik kiküldött tag volt. Ö fogadta ismét vissza a szakadásra tért mun-

kácsi görög egyesült híveket a görög-kath. vallásra *). Családi birto-

kán trencsinmegyei Pruszkán a Ferenczes szerzeteseknek zárdát

alapi ta.

-Anna, homonnai Drugetb Já^os országbiró és Zemplén megyei

fispán (f 1645. nov. 22.) özvegye igen buzgott kath. vallása mellett.

1650-ben 6 vitte be újra Tke-Terebesre az onnan Perényi által el-

zött pálos szerzeteseket ^).

Kata, elbb Daróczy Ferencz neje ^) , utóbb „tekintetes és

és nagyságos palocsai báró Palocsay Istvánnak Dunajecz urának hit-

vese,'" meghalt 1648-ki jul l2-én '').

János nejétl Szunyogh Katától csak három leányt hagyott

hátra Ezek közül Zsuzsanna, elbb Balassa Bálintnak (?), másod-

szor Tököly Miklósnak, 8 végre Sirchich Gáspárnak neje volt. Meghalt

1676-ki január 16-án, kora 33-ik évében ^). Ennek testvére Katalin
három férjet élt túl , az ahó Csáky Zsigmond volt f 1665.), a második

Révay László, a harmadik Orehóozy István, a negyedik Szunyogh Gás-

pár volt. Meghalt 1716-bttn,

I. Imre 1654-ben élt. Neje hetesi Pethe Rozália volt, ki férje

halála után másodszor férjhez ment Pázmány Miklóshoz, ki Imregyer-

*) Lekocdcy Stemmat. I. p. 16S.

«) 1609-ki 63-ik, és 16l8-ki 12 törv. c«k.

»} 1638 ki 37. 39. 52-ik törv. czik.

*) Szirmay C. Zeinplin not. tup. 59

') Ugyanott not. hist 181. 241.

•) Wagner aíerhit.

"•) Miiit a temetésére Ratulovszky János által latinul irt ^ést-r^raek bí-

xoiiyitják. Nyomat. „Cracóbaa" 1C48.

*) Fölötte Landrovics István jesuita mondott halotti beszédet , mely

nyomva ily czim alatt „Elválasztott Juh'* stb. jelent meg ^ és otl a csaUd

ciiiuere b látható.
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^90 J«keh^.

mekeJnek gyámjává lévén, miután az árvák javait elidegenitéj e végett

I659'ben az országgylés mtézkedett ^), í. Imrének csak egy fia

maradt

Ilimre, ki 1687-ben a Vág folyamhoz országos biztosul ne-

veztetett ^) Meghalt 1692-ti nov. 3-án. Neje Serényi Polixéna volt,

kivel együtt 168'í-ben trencsinmegyei Pruszkán kórházat alapitának ^).

Csak két leányok , úgymint Polixéna 1, gr. Koháry Istvánné, 2. gr.

Hatzfeldné, és Terézia 1. gr. Zichy Adámné 2. gr. Erdédy György-

né, — maradván, ÍL Imrében a család fiágon kihalt.

Azonban nem találjuk a közölt családfán azon Jakusith Iirét,

ki í 590-ben törökfogságba esett *>, honnan szintén látható, hogy e

csíaiádfa sem teljes.

Czimerük ez: a vért alyjáról egy halom tetején korona van,

melybl farkas emelkedik ki, bárányt t^pve szét ^).

Jak€li3r család. (Kusalyi f.) Szatmár vármegyének és Er*

déiyben Bels Szolnok vármegyének egyik kihalt s csajáda. Törzse

K o d u n volt ^). kinek fia I v á n k a^ és ennek gyermekei L e w k e s és

J^akch valának.

„1345 ben íwach mester Péternek, Durug fiának fia egyrészrl,

másrészrl pedig L e w k e s és J a k c h , Ivánkának Codun fiának fiai,

Jakch helység iránt megalkudtak egymással a váradi káptalan eltt,

liogy nevezett Lewkesnek és Jachnak birtokában maradjon örökre ^),

A család korán fölemelkedék, több tagja viselt fbb hivatalt. így

Jakphnak (kitl a családnév eredt) 'egyik utóda György 1400-baa

királyi f-tárnokmester, másik utóda Mihály 1414—1428. 1437-ben

erdélyi vajda és székelyei ispánja volt ®).

Györgynek egyik fia Dienes is 143ü-ban váradi püspök volt.

Ugyan ekkor

^) 1659-ki lOO-ik törv, ez.

^) 1687- ki 16. törv. czik.

^) Fényes Geographiai szótár III. 266

*) PetkÖ Gergely Krónika 131. íap.

^) Jakusitli Kata Landrovics István halotti beszédében látíiató

» czimer.

®) Nem fudora, honnan.veíte Kvári azon állítását (Erdély nev- családai

12S. l), liogy a Jakdiy osaíád egyeredetü a Forgách családdal ? De az bizonyoí,

liogy ez állítás tévedésen alapszik.

*) Szirmay Szatraár várra. II. 274.

») Kállay Székely nemz. 133. 110. 1.



Jakeby. Wl

J á n S' is azókelyek ispánja '). László Sz^tmár vármegye f-

ispánja.

1444-ben László esPétera várnai ütközet eltt tett ország*

gylés végzéseit Szatmár vármegyének részérl aláirtak , hol Jakch

Mihály erdélyi vajda is említtetik ').

Szatmárban több helyen birt a család, nevezetesen Szent-Már-

Mártonban. Tisza-Becsén, öarbolezon birtak 1427-ben Istvánnak fiai

M i h á 1 y és László, kiktl azokat a Gachalyak perlék el. 1445-ben

Jakchy Mihályra liáromlott Atya helység is , és róla ismét a

DrágíFy-akra. Ugyancsak Mihály 1445-ben lépett Tisza-Kórod helység

birtokába is *).

1471-ben Jakch István Oroszi helységet birta Szatmár vár-

megyében.

1509-ben kusalyi Jakchy Andrásnak minden birtokai Elle-

weulgyi János nádori itélö mesternek adományoztattak. 1524-ben pe-

dig Jakchy M i h á 1 y jószágainak egy résxe DrágíTy Jánosnak, más

része Bekényi Bernát személynöknek adományoztattak *).

Kusalyi Jakchy Mihály 1526-ban mintSzapolyay híve részt vett

a tokaji gylésen is *). Neje ártánházi Bornemisza Anna volt , ettl

gyermekei Kata Parlaghy GyÖrgyné 1589. 1612-ben, Mi h ály és

Boldizsár.

A Jakchy-ak egyik ága Kászonról irá magát ; ezekbl kászoni

Jakchy László 1505~ben Bereg vármegye követe volt a rák osi or-

szággylésen ^).

A család a Szilágyságban is nagy birtokos volt. György a tár-

nokmester már birta Szilágy-Csehet, Sülelmedet, Fels-Várczát, Biká-

czát, Nyirest, Tohátat , Kusalyt , Aranymezöt . Györgytelkét , és Gör-

csön* felét; mint fiu'ági jószágokat.

Jakchy 1490-ben nótázák. László és János (1505. 15 16.) ré-

szöket DrágíFy György vévé meg zálog-czimen ''),

*) KáHayuál nlucs említve.

^) Siirmay Szatmár y^nn. II. 274.

'; Ugyanott. *

*j Ugyanott,

^) Jászay A magyar nem. napjai a mohácsi véS7. után 81—240 1.

•) Ugyanott 158. I.

') Köváry Erdély nev. családai 128. 1.
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t92 Jakchy.

Családi sírboltjuk maradványai— irja Kf-ári— Kusalyban, mely

e^y Lajdani várhely alatt fekszik, a templombaa máig is láthatók.

A család leszármazási fája következ

:

í. t á b 1 a.

Kodiin
A

Iváíika

Lewkes.
1345,

JakcK
(vagyis Jakftb)

Kufienth.

1358.

(Heem Bálás
iia neje)

János mester Miklós
Jakch de Kusaly 1378.

György
1380. 1401.

Bereg v. f6iap.

f6 táruok mest.

András
kincstárnok

1388.

Erzee Jusztina
(szekesöi (Asszony falvi

Herczeg ístv.) Istv)

istráa

1409.

Aíiliály. László

140Ö. K

-^
Lásd 11. táblán*

Miiiály. Péter
de Kusaly.

1481.

(l. Z^óSa
2. Poíentiana

Bátáori L. özvegye)
,

^
,

Ferencz
1495.

Imre.

1509.

—\

Mihály
de Kusaly

Rlára. Mihály
1.544.

(Bornemisza
Anna)

Petronella. Anna Kata Boldizsáx*

(pereclieni (Parlagliy (Révay
Bátliori György) Anna)
Elek.)

Mihály. András

t t

A II. táblázat, mely Györgytl j le a k á 3,z o n i elriev ágaza-

tot mutatja.



Jaksa. — Jaksjeb. %^

il. tábla.

György ki «» í. idllán,

1380. 1401.

Bereg v. íisp.
fótárnck.

Dienea
1430.

váradi püsp.

.) únc>s

flzékelyek

ispánja

László
erdélyi rajda

t

György
1-468.

(Semsei Afra)

kmoni
I

ágazat

László——A—,.....

János.

MiUáiy
székelyek
ispánja

1437,

AiídríU

14.^. t

Jáiv/S

/akchy de Kazon
1475.

László

J de KazoH,
1505. hereg v. köv.

ilndrás Kate
(üjhely (Dalmadi
Cecília) Miklós)

János
1507.

(Kata)

György M^gdolca
(Déefaázy

Féter)

líitvíin

(Kata)
Katái in

(kovaíói
MatKuznay
Miklós.)

Erzse
(bátorkeKÍ

EördÖg János)

Ánaa. Klára.

Jaksa család. Zemplin vármegye czimerleveles nemes csa-

ládái sorába számittatik ')•

Jak^tch CSMllád. (Nagy-Laki báró f) Nevök ii-atott J a x i t h-

nak is. Ráczorazágból származott hazánkba a Hunyadi&k i^orábazi. Leg-

alább Jaksich Demeter e korban élt, és 1471 -bea Csupor Miklós

vajda alatt ötszáz huszárt vezérlett a legyetek ellen, és zemplinmegyei

Nagy-Miliálynál gyzelmet aratott. 1476-ban a tÖri)k ellen vívott

Szendr és Posasin vidéken. 1477-ben Mátyás királyt azaustriai hadba

kiséríe. Í491-cen midn II. Ulászló király öcscse Albert ellen vívott,

ennek táborából egy góliát vitézzel párbajra kelt, és annak fejét vette.

1502-ben az iíju Hunyadi segélyére a török ellenében Márk rokoná-

val egy csapat ráczot vezérle *}. 1510 ben 6 ölte meg Minye oláh vaj-

dát, de maga is a szebeniek által meggyilkoltatott. Budai szerint alig-

*) Szirmay C Zemplin not. top. 113.

«) Pethó Gergely M. Króa. 94. 1.



Wk^ Játfcs. — Jámbor.

ha 6 volt azon Jaksich , ki 1481-ben Szerviában Kinisi Pállal har-

czolt vala 0«

Már az 1550-ben él Jaksich Péter Nagy-Lakról irta el-

nevel Leánya Skolastika Dob^ Domokos neje Ion. Fia Márk volt.

Nagylaki Jaksich Miklós 1687-ben báróságra emeltetett, s va-

lószínleg benne halt ki a család.

Azonban Nagylaki el6nevü Jaksich család jelenleg is vao;— de

hogy a följebbihez vérséges Összeköttetésben állna, — nincs róla tudo-

másom. Eme most éló nagylaki Jaksich családnak se Illés, mint az

Esztergami várban Ö cs. kir. felsége lovas és gyalog rend egyik f-

kapitánya, Bécsben 1717-ki april 22-én kelt czimeres levélben neme-

sittetett meg líL Károly által, mely czimeres levél Usztergam niyegyé

nek 1718-ki april. 2-án tartott közgylésén hirdettetett ki; és jelenleg

egyik utódánál Jaksich ürosnál , hajdúböszörményi postamesternél

riztetik *).

Az érdeklett czimerlevél szerint e család czimere következ, el-

ször a paizs vizirányosan kétfelé osztatik : a fels vörös udvarnak jobb

oldalán egy rovátkos tetej vár látszik , mellette egy pánczélos vitéz,

jobbjában zászlót tartva. A paizs alsó része függlegesen kétfelé osz-

lik, a jobbold&li kék udvarban zöldes szikián magas bástyafal és annak

tetejébl egy arany egyfejü sas emelkedik ki; a baloldali kék mezben
három ágyúgolyó és egy kard látható. A paizsíolötti sisak koronájá-

ból pánczélos férfiú emelkedik ki, jobbjában kivont kardot, a baljában

vörös zászlót tartva. Foszladék jobbról arany -kék, balról arany -vörös.

Jalies csa{«id. Jalics Kristóf 1795-ben I Ferencz király-

tól nyerte czimeres nemes-levelét.

Czimere négyfelé osztott paizs ; az 1- és 4-ik osztály arany udva-

rában zöld téren természetes szinü oroszlán áll, zöld koszorút tartva

;

a 2- és 3-ik osztály kék udvarában sr felhk (jözl a félhold látszik

kibontakozni. A paizsfölötti sisak koronájából vörös raezu, sárga öves.,

prémkalpagos magyar vitéz emelkedik ki . jobbjában ezüst buzogányt

emelve fel. Foszladék jobbról arany-vörös, balról ezüst-kék ^).

Jamlior család. Szabolcs vármegye nemes családai sorában

áll Fényes Geographiája szerint.

Peth Gergely M. krón. 85. 1. Liíid Fá'oián Arad várra.

'^) Báró Graffenned-Biirgensteiii családtörténeti adatgyüjtemétiye szerint.

*) Adami Scuta Gentil. tom. IV.



Jktxkhorfff család. (Elbb VoblraaR.) Járabor ffy elbb

Vohlman Ferencz 1801-ben L Ferencz király által emeltetett

czimerleveles nemességre.

Cziraere Öt részre osztott hadi paizs ; az ötödik osztály a |mjz3

aljáról giila gyanánt nyúlik fel . és ennek kék udvarában iaármaa zöld

dombon arany oroszlán áll, els jobb lábában rózsát tartva. A paizs 1.

és 44k osztályának vörös udvarában egészen pánczélba öltözött, sisa-

kos vitéz áll, jobbjában kivont kardot, a balban paizsot tartva. A 2. és

3-ik osztály arany udvarába balról felhbl egy kék mez férfikar, nyú-

lik be iró tollat tartva. A paizsfölötti sisak koroDájából jobbra ezüst-

vörös, balra fekete-arany strucztoU lengedez, és ezek között a paizs béli

pánczélos vitéz nyúlik fel. Foszladék ezüsí-vörös, balról arany kék 0-

Jáiuborsxky család. A Jámborszky család 1751-ben M.-

Terézia király asszonytól nyert czimeres nemeslevelet.

Cziraere vizirányosan líétfelé osztott paizs , melynek alsó vörös

udvarában hármas zöld domb középsjébl ezüát grif emelkedik ki,

jobbjában kivont kardot tartva ; a fels kék udvarban három aranv-

csiüag ragyog, felül egy, alább kett. A paizsfölötti sisak koronájából

két kiterjesztett fekete sasszárny között egy aranykereszt nyúlik fel.

Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös ^)-

A ci?alád Szepes vármegyében lakozik.

Jáii család. Birtokos G ömör, Nógrád és Pest megyében. Ira-

tik neve Jáan-nak is. Közlök

1740-ben él Ján László, kinek neje sóvári Soós Klára.

1760. táján Ján Györgynek neje szántói Szabó Zsuzsanna,

Janaky család. Valószínleg kihalt család. Janaky M i-

hály és általa fiai Miklós és János- nemkülönben testvére Ja-

naky G y ö r g y és ennek fiai G y ö r g y , J á n o s , István és M i k-

lós III. Ferdinánd királytól Pozsonyiján 1649-ki april. 5-én kelt czi-

meres nemeslevelet nyertek, mely Trencsin vármegyében hirdette-

tett ki 3).

JTanCSÓ család. (Esztelneki, gidófalvi , és kis nyujtódi ) Há-

romázcki s székely család, kik közül Jancsó Pál 163 l-ben. élt *}.

Jancsó István Kemény Jánosnak egyik vitéz hadnagya volt ^),

^) Adami Scuta Gentil. tom. IV
*) Ugyanott.

^) Az eredeti armalls Zala vármegye ievéiíárálaán van.

*) Kemény János Önéletírása. Kiadta Szalay L. 206.

*) ugyanott
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A család elönevét Háromszék három külön helységérl irta, ral^-

szinleg ágazatok «zcrint.

Az esztelneki ágazat, melybl esztelneki Jancsó F e r en c

z

1761- 1770-ben Szepes megye alispánja volt 0, Szepes vármegyébe

származott , hol most is él. Az utóbbi idkben esztelneki Jancsó Ká-
roly a kir. kúriánál kiadó 1844ben.

A gidófalvi ágazatból gidófalvi idsb Jancsó Mihály 1646 ban

a Sepsi székben assessor *).

A nyujtódi ágazat nagy részben Kezdi-Vásárhelyen tartja laká-

sát. Ott 1794'ben András, Péter, József valóságos, János,

Ferencz számfeletti városi tanácsnokok. Ugyanott 1845-ben Jancsó

Áron is tanácsnok. — Másik Jancsó Áron léczfalvi ref pap.

Nyujtódi Jancsó István 1794-ben a Fiscale Archívum re-

gestransa.

Kisnyujtódi Jancsó Domokos 1815-ben Csikszékben ügyvéd.

Jancsó János 1815-ben Hunyad vármegye levéltárnoka.

A legutóbbi idkbl emlithetk Jancsó Pala magyar színészet

egyik úttörje.

Jancsó Imre az erdélyi udvari kanczellária nyugalm. titkára.

György és Józsefa kincstáFnál fogalmazók 1848-ban. — L aj o s

kir, közügy igazgatósági lajstromozó. Mihály fkormányszéki ügy-

véd. János és József kezdi-vásárhely i városi hivatalnokok ; M á-

tyás maksai ref lelkész. J ó z s e f kolosvári városi hivatajnok jelenleg

is. Józsefa nagy-enyedi, Lajos a kolosvári ref. tanodában tanárok.

Jancsók vannak Krassó várraegyében is , hol Jancsó Antal fö%

szolgabiró volt , és Szerem megyétl nyert nemesi bizonyítványát

Krassó megyében 1790-ki octob. 20-an hirdetteté ki. Utódai azon me-

gyében is élnek, és állami szolgálatban vannak.

Jíaiiesovlcis család Gömör megye nemes családainak egyike.

Jani család. Jani Pál 1681-ben magyarországi honhusitást

nyert ^).

Jaiiicsáry család. (Dragomiresti.) Görögországból a múlt

század utolsó tizedében származott be. Birtokos Komárom és Krassó

megyében, st Temesben is , és most Fejér megyében Duna-Pentelén.

Alapitója Janicsár y Miklósba magyarországi hajózásnak és gab-

') Wagner Gar. Analecta Scepusií III, p. 248.

•) Kállay Székely nemz. 252.

») 1681-ki 82. törv. ez.
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nakereskedésnek különösen az örökös tartományokkal és külfölddel e

század elején, egyik legkitnbb és vállalkozóbb pályatörje volt. Nagy

kiterjedés s az ország négy folyamát hasitó számos hajóival tovább

félszázadnál folytatott gabnakereskedése. több, hazai érdek vállalko-

zásai és ezekben tanúsított valódi kereskedelmi szelleme, szilárd be-

csületessége, fáradliatlan tevékenysége és kereskedési széles ismerete

és tapasztaltsága által neve a keresked világban egyiránt ismertté és

tiszteltté lön. A ki e század elején a még alig pólyájában sinyl honi

hajózás és gabnakereskedés kínos állását és alárendeltségét, országos

folyamaink és partjainak szabályozatlan, ugy szólván priraitiv állapotát,

szóval azon tenger akadályokat és mostoha körülményeket ismerte vagy

ismeri , melyekkel kereskedinknek és vizi jármüveinknek közdeniök

kellett, csak is az fogja érdeme szerint méltányolni tudni azon mun-

kásságot és kitilrést, melyet Janicsáry Miklós egész életén át bebi-

zonyított.

Erdemei legfelsbb helyen is elismertetvén, 1836-ik évben kras-

sómegyei Dragomirest kincstári helységet s vele az országos ne-

mességet ,,d rag o ra i rest i" melléknévvel nyerte királyi adomány-

képpen. Meghalt 1850-ben. Számos figyermekei közül Ignácz atyja

temesvári telepén folytatja a termény nagykereskedést, többi fiai nagy-

részben mezei gazdaszattal foglalkoznak és következk ;

János.

Döme h. ügyv. 1847-

ben a posonyi országgy-

lésen Komárom városa kö-

vete.

M i h á 1 y cs. kir. lovas-

százados.

Sándor.
Szilárd.

Czimerük : fenálló hadi

paízs, melynek égszínkék

udvarában alul hármas zöld

domb emelkedik fel , 69 a

középsn máglya lángjai

között nyitott csrrel, ki-

irtott nyelvvel , és szetter-
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jesztett szárnyakkal ezüst phönix madár látszik. A paizs jobboldali

szögletében hatszegü aranycsillag ragyog. A paizsíölötti sisak korona-

jából két strucztoU leng, a jobboldali vörös , a baloldali kék , és ezek

között ismét a leirt csillag látható. Foszladék jobbról arany -kék, balról

ezüst-vörös. Mint ezt följebb a metszvény is ábrázolja.

Jauikovích család. Nógrádmegyei nemes család. Leg-

utóbbi nemzedéke igy áll :

Janikovieli Gásy^ár.

I

' ' —

—

—'^^ '

1

Autal. István Benjámin Alajos
érseki hatvani

tized- beszed. prépost
1M2. 1859.

t

Czimerök vizirányosan kétfelé osztott paizí?, a fels osztály'ban

két szltke áll ; az alsó osztályban egy rózsa virít. A paizsfölötti si-

sak koronájából szintén szltke emelkedik ki. Foszladék jobbról

arany-kék, balról ezüst-vörös.

Janka család. (Bulcsi.) Közülök Janka Laj os erdélyi udv.

kanczelláriai ügyviv 1848-ban, birtokos Doboka vármegyébeu. L.

J á D k i c s a 1 a d.

Janfcafjr €»alád. (si f.) Doboka vármegyének egyik ki-

halt s esaláda. Esi Jankafy S i m o n és szintén egy másik Simon,
nemkülönben általok Jankafy Lrincz és János 1479-ben Mátyás

királytól, — mivel régi kiváltság-leveleik elvesztek, — uj czimeres le-

vél által ersittetnek meg nemességükben. Birtak Doboka megyében

Szá'sz-uj Oss helységben ^3. 151 l-ben élt essi Jankafy Máté.
1570. táján Jankafy Orsolya bikali Vitéz Gábornak neje; és ez id-

ben a Jankafy férfi-ág az oklevelekbl már eltnik.

Jáiiky család. Jánki András, Tamás és M á r t o o

1718-ban TII. Karoly királytól kapták czimeres nemes levelüket *).

Czimerük a pajzs kék udvarában zöld téren álló vörös magyar

ruhás, sárga csizmás, prémkalpagos, kék öves magyar hadi férfiú, jobb-

jában érczbuzogányt tartva, balját oldalán í^ggo fekete hüvely kard-

jára téve. A paizsfölötti sisak koronáján vörös mez kar nyugszik, ki-

vont kardot villogtatva. Foszladék jobbról ezüst-vörös, balról arany-kék,

Magyarországban Szabolcs vármegyében él J á n k i család.

*) Hodor Dobbka várra. 1( 9. és 750. 1.

«) Collecfc. Herald Nro 510.
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Erdélyben él bulcsl Jánki nev család , mely Alsó-Fejér és

Hunyad megyében birtokos. Ebbl Jánki F e r e n c z hunyadmegyei

törvényszéki ülnök 1836-ban. Jánki Antal 1836-ban maros-ujvári só-

házi ellenr, utóbb (1848) só-pénztárnok M.-Portuson. János 1848-

ban só-hivatali irnok. M.-Solyraoson.

Állítólag a Jáuky család egy a bulcsi Janka családdal *).

L á s d J á n k a cs.

Jánky család. (Jánkr -j-.) Szatmár vármegye egyik ös csa-

láda, mély azon megyei Janka helységet bírta 1374. s 1383-b-n Jánki

László, Miklósnak fia birta nevezett helységet. Jánky Lászlói 387-

ben zenebonáskodván Temesvár táján , Grara nádor által szétveretett,

8 jószága elfoglaltatván , Gara Miklósnak adatott, ki azt a váradi káp-

talannak valíá be. 1405-ben a váradi káptalan Darahy Jáaosnak és

Tamásnak zálogitá el , de Janky Lukács váradi püspök visszafog-

lalta, mert ö ártatlan volt László bátyja támadásában, s a maga ré-

szét e miatt el nem vesztheté. Ezután a Jánky név Janka helység

történetébl letnik *).

Jankó család. Borsod, Gömör és Pozsony megyében van ily

nev nemes család. Ez utóbbiban Jankó Mihály 1837-ben fjegyz,

1846-ban els alispán, 1843-ban országgylési követ volt.

Jankó család. Erdélyben — ugy látszik — több Jankó csa-

lád volt. vagy legalább többféle ágazat. így
J.'inkó István zaláni nemes (nobilis de Zalán) 1586 ban a Kál*

nokiakkal perel Egyedniezeje iránt *).

Zágoni Jankó Boldizsár orbai székbiró 1629-ben *), ki ekkor

jószágaira fejedelmi egyezést vitt ^).

Maxai Jankó Mihály Kezdi szék bírája 1630 ban ^),

Zágoni Jankó Boldizsárt 1690 .táján Tökölyi Imre híve Mi-

kes Pál kegyetlenül kapujára akasztatta. Hasonlóan megfogatá Jankó

Tamást is, és Összevagdaltatá ; ugyanekkor Jaakó Péter futással

menekült meg; de Mikes mindenüket felprédáltatá, és ingóságait a Tö-

') Török Ant. szermt a család állítása nyomán.
*) Szirraay Szatmár várm. II. 21 3.

*) Kállay Székely nemz. 252.

*} Ugyanott
*) Ugyanott 116. I.

•) Ugyanott 252. I.

t
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kölyi táborában árverelték el ^), Ezeket mint fbb nemeseket em-

\iú Cserei.

Jankovich család. (Daruvári gróf és nemes.) Lakhelye g

birtokai Körös, Pozsega ca Vercze vármegyében. Legutóbbi isaiert tör-

zsük Jankovich Bona ve n tu r a 1722-ben IIL Károly királytól

czimeres nemeslevelet kapott *^).

Czimere a paizs kék udvarában zöld téren , egyIábon álló daru^

egyik fölemelt lábában kavicsot fcartvu. A paizsfölötti sisak koronáján

szintén olyan daru áll. Foszladék jobbról ezüst- vörös, balról arany-kék.

Bonaventurának egyik utóda volt Jankovich Antal, k? 1728-

ban született Pécsett, ki Chiolnich akkori diákvári püspök pártfogása

mellett szép tehetségeit kimívelvén , közpályára lé[)ett , és 17^ ben

Vercze vármegye ügyészi hivatalát nyerte el, 1756-ban Pozsega vár-

megye jegyzje és 1758-ban ezen megye alispánja lett. *) 17B7-ben a

a horvátországi helytartóság állítatván fel, éhez táblafaaró és taná-

csossá neveztetett ; és az a}tatos alapítványok kezelése, valamint a sía-

voniai selyemtenyésztés ügye is reá bízatott. 1770-ben Ciuolnich Jó-

zsef a fispáni hivatalról az Ö kedveért lemondván , Jankovich Antal

Pozsega vármegye fispáni helyettesévé neveztetett ki. Ilivatalosko-

dásában szerzett érdemei mindinkább szaporodván, már 1772-ki octob.

28-áti grófi rangra emeltetett , és ugyan ekkor nemesi czimere is meg-

bvittetett, mint alább a leirásból láthatjuk. 1775-ki január 30-án pe-

dig Pozsega vármegye fispánsága is reá szállíttatott 1777-ben a gö*

rög-nemegyesült vallásuaknak zsinatára királyi biztosul volt küldve,

hol eme vallásuaknak részére történt rendezésnél, valamint az 1781 -ki

april 5-ki zsinaton is, hol szintén kir. biztos volt , és hol metropolita

választatott, helyes és eszélyes eljárása által a kormány teljes megelé^

gcdését érdernlé ki , és ezért l78I-ki dee. 7én valóságos bels titkos

tanácsosi rangra emeltetett, Pozsega megye mutatja szorgalmának

nyomait, hol ennek a környéken elszórt kunyhóit Összefzte, és falusi

rendre szók tata. A vármegyét több jeles épületekkel szépité, s benne

jó or^águtakat csináltatott. Daruvárott templomot épiítetett, és nem

messze Daruvártól üveggyárat. Lipnikon és Daruvárott pedig a hasz-

ftos fürdket alapitá. — 1782-ben a hétszemélyes kir. legfelsbb tör-

Cserey Mih. Históriája 21Ö. 1.

»3 Collect. Herald Nro 344.

•) ügyláífizik 1760-ban 6 azon Jankovich Antal, ki egyszersmind K6-

röe vármegye alispánja volt.
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venyszék ülnökévé nevezfetett. A következ 1783ik évben a gör'óg-

nerac^yesüíteknek zsinatán , hol az aradi és bácsi püspökök választat-

tak, ismét kir. biztosként mködött. Alig végzé e foglalatosságát, már

1784*ben ismét a temesi bánságban ily mködésben kellett résztven-

nie, liogy aNiczky által elkezdett szabályozást folytassa, s végrehajtsa.

De nehezebb tiszt várt reá a Hóra és Kloszka oláh zendülk Iccsillapi-

tására kiküldetése által , hová mellé Papilla tábornok adatott. De e

nehéz tisztet is bevégzé, és a zendülést lecsendesité , bár a sok munka

egészségét támadá meg, melybl felgyógyulván , 1785-ben kir. kincs-

tári elnökké, és egyszersmind a sz. István rend középkeresztessev é ne-

veztetett mivel pedig a vármegyéknél bizonyos változások történtek

és a Pozsega megyei fispánság másnak adatott , Szerem megyei fis-

pánságát nyerte meg. Azonban jutalmait mind ezekben még nem érte

el, mert 1787-ben a kir. hétszemélyes tábla elnökévé és kir. ftárnok-

mesterré neveztetett. volt els , ki a hétszemélyes tábla elsÖ elnöke

lehetett, mely fényes méltóságát halálig megtarti., mely 1789-ki aug.

I9-én köszönt be. Hlt tetemei Budáról csepregi jószágába vitettek és

temettettek el ^). Neje nemeskéri Kis Katalin volt, kitl egyetlen iiok

hét éves korában elhalván, számos jószágait Jankovich János test-

vérére, ki a Nádasdy huszárezredben kapitány, utóbb (1770-ben) Po-

zsega vármegyei alispán volt, — és ennek utódaira hagyta.

Jánosnak utódai daruvári Jankovieh Izidor, kir. tanácsos, ki

magát ,d e S t r a x e m a n* is irá 1829-ben.

A legújabb idkben László 1B44-I.>en verczemegyei alispán,

1848-ban ugyanott fispán.

Gyula 1848-ban Pozsega vármegye fispánja, a forradalom

után Pozsega vármegye cs. kir. fnöke, ki 1857-ben megnyeré , hogy

néhai nagybátyja Antalnak 1772-ki sept. l2-éu adott grófi rang reá s

utódaira is ruháztassék ^). Neje gr. Montbell Alojzia.

A család grófi czimere négyfelé osztott paizs. egy közép paizs-

zsai, melynek kék udvarában a leirt nemesi czimer: a kavicsot tartó

daru áll. A paizs els ezüst udvarában zöld téren egy vadember áll,

fején s ágyékán zöld koszorúval , balkezében aranykék zászlót tartva.

A második eaztály zöld udvarában két hullámzó folyam felett egy
arauycsillag ragyog. A harmadik osztály kék mezejében egy vörös fe-

*3 Lásd életrajzát Köleriy Vincze Károly és Meícier Jalíab ; Nemzeti PJu-

tarkns II. köt. 253-259.

*} Magyarsajtó 1957-ki 97. szám. (April. 29.
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delü vár emelkedik magas toronynyal és kapuval. A 4-ik osztály vÖr4s

udvarában arany oroszlán áli , elsÖ lábaival egy aranyoszlopot tartva,

mely alatt egy ezüst félhold látszik. A paizsot gróíi korona fedi , és

azon három koronás sisak áll ; ezekbl a jobboldaliból a leirt vadember

zászlóval ; a baloldaliból á paizsbeli oroszlán az aranyoszloppal emelke-

dik ki ; a középsn a kavicsot tartó daru áll. í^oszladék a jobboldali si-

sak köri ezüst-vörös, a középs köri ezüst-kék, a baloldali köri

arany-zöld. A paizs telamonjai két arany grif, a jobboldali aranysze-

gély vörös zászlót Magyarország czimerével , a baloldali aranyszcí^

gélyü kék zászlón Slavonia czimerét tartja ^).

ügy látszik , — még e család sarjadékai közé tartoznak Janko-

vich György 1787-ben Vercze vármegye alispánja. Jankovich

Mátyás a Szerémségen tartományi biztos 1770 ben, és tán 1787-

ben a pécsi papnövelde ügyésze.

Jankovtclt család. (Jeszeniczei ) E család is Horvátor-

szágból vette eredetét, honnan a török háborgások alatt Trencsin vár-

megyébe költözött. Ott találjuk a XVII. század végén Jankovich

Miklós és András testvéreket.

Jankovich Miklós és általa érdektirsai I686ban I. Leopold

királytól nyertek czimeres nemeslevelet ').

Czimerük — mint itt a

metszvény ábrázolja , — fen-

álló hadi paizs , melynek ég-

színkék üdvarában zöld téren

hátulsó lábain álló, ketts-

farkú oroszlán nyitott torok-

kal, és kioltott nyelvvel szem-

lélhet, els jobb lábával egy

zöld borostyán - koszorút , a

a bal lábával zöld pálma-galy-

lyat tartva. A paizsfölötti si-

sak koronáján egy piros lábú

fehér galamb áll, piros csré-

ben zöld galyat tartva ; szár-

nyai szétterjesztvék. Foszla-

dék jobbról ezüst-vörös j bal-

ról arany kék.

') Adami Scuta Gentil. tom. IV*

») Collect. Herald. Nro 809.
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A családfa következleg sarjadzott le

I. t á b 1 a.

Jankovich N. —
H,

I

—...»_,_«_———
Miklós András

1686. (Erem Mária)

Lásd ÍJ. tábla. szül. 1706
(Krotunazka lengyel

grófn)
I
— '"

""—:
í

Anial Szaniszló

szül 1763 t 1847.

franczia báró
(Faleonet Mária

Lucia.

I

^
\

Anzelm.

t 1830 kora
24 évében.

IVl ielott a leszármazási táblázatot tovább folytatnók meg kell is-

mertetDÜnk András ágazatát, mely Prancziaföldre származva ki, ott

igen szép emelkedést nyert. Ugyanis Andrásnak József nev fia, ki

barsmegyei Szklenó helységben 1706-ki febr. 224a születit, mint is-

kolás gyermek Lengyelországba vitetett , és ott szembetn külseje

mellett szép tehetség is födöztetvén fel benne , Liescinszky Szaniszló

lengyel királynak bemutattatott, ki is öt kitaníttatván, idvel tanácsát

és szolgálatját is használta , és hségében ,s tapasztalásában annyira

megnyugodott, hogy t kincstári ellenrré nevezé , s többször legfbb

bizalmával is megtisztelé. 1736-ban Francziaországba szállitandó em-

bereivel s jószágainak nagy részével terhelt hajóját . gondviselésére

bizta. Nül a lengyelországi kis pecsét titkárának s braclai (Kis-Len-

gyelországban vajdaság) Crotunszka nev tárnokmester leányát, (Sza-

niszló király közel rokonát) vette el ; és folyvást nevezett királynak ol-

dala mellett , mint annak raegbizottja , Francziaország (lotharingi tar-

tománybeli Luneville városában lakott. 1736-ban Francziaországban

meghonosittatott , és ez ország jövedelmeirl számoló kamarának vég-

zése szerint a régi nemesség sorába fölvétetett. Meghalt 1768-ban.

Nevezett lengyelntl fia

A n tal Szaniszló (Péter Ferrerius) Luneville-ben született

1763ki jttl. 7-én. A jogi tanulmányok bevégzése után mint tiszt lépett

a Truchsess nev gyalogezredbe, és ott néhány évig szolgált.— 1786-

ban személyesen megjelent Magyarországban és jiil. 14-én Bars vár-
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megyétl kétségtelen nemességérl bizonyítványt vett ki. — 1789-ben

a közönséges rendek Összehívásakor a lunnevillei nemesség iisztvá-

lasztó gylésében részt vett, és ájul. 14-ki történtek után a nemesség

az állandó biztossághoz tulajdon képviseljévé választá. A polgári tör-

vényszékek felállításakor azok tagjává vála^^ztatott , és midn a város

t bizonyos kedvezmények kieszközlése végett a ministeriumhoz kül-

dené, azt sikerrel végezte; s hazatérvén a nemzetrség kormányzója

lett. Midn Lunevilleben a Royal AUemand, és Percbe katonai ezredek

között zendülés támada, azt szerencsésen lecsillapitá. 1792-ben Pária

vidékén tartózkodván , megtudá , hogy XVI. Lajos a könnyen sejtheti

förgeteg elhárítása végett pénzt szándékozik kölcsön felvenni, tizen-

ötezer frankot vitt & királynak , és e veszélyes idszakban minden hi-

vatalról lemondván a napához , Falconet asszonyhoz , az ezen nev hí-

res szobrász menyéhez fordulva, a válságos idk alatt csendes magány-

ban élt. 1808-ban a közönséges megyebeli tanácsba meghivatott, mely-

nek Ötször volt elnöke, és mint ilyen 1814- és 1815 ben XVIII Lajos

királyhoz küldetett a meurthei birtokosokra rótt rendkívüli adó eltör-

lésének eszközlése végett , a mire a királyt reá is birtA ; az orosz czár-

tól pedig kinyerte , hogy a Lotharingiára rótt négy millió ötszáz ezer

frank adónak egyharmada elengedtetett; továbbá megvolt hatalmazva,

hogy a szövetséges seregek kívánságának teljesítésére a rendes és

rendkívüli pénztárakból elegend pénzt vehessen ki. Ezen utolsó id-

szakban Bouthillíer marquis távollétében a Meurthe megyei igazgató

hivatalt viselte. Majd az uj kamara követévé választatott a megye ál-

tal, és e tisztet 1830 ig dicsséggel vitte. A Chateau-salins városi

választó gylésnek négyszer volt elnöke. 181 7-ben báróvá ne-

veztetett, és e rang diszjeleivel felékesittetett a bordeauxi her«

czeg keresztelése ünnepén , melyre, valamint X. Károly koronázására

is kivolt küldve. Mindég fizetés nélkül szolgált, s soha sem vállalt fize-

téses hivatalt, volt az, ki a kamarában azon javaslatot terjeszté elé,

hogy a követség ideje alatt hivatalt vállaló megyei követek uj válasz-

tás alá vétessenek. X. Károly király nyílt levele által megengedé nekij

hogy x\nzelm Szaníszló egyetlen egy fiának Javára , ki a törvények

doctora , és a Meurthe megyében a farkasok kiirtására ügyel hivatal

hadnagya
,
(Lieutenant de Louveterie) volt, — els szülöttségi Örökö-

dést (majorátust) alapithasson (Morimont stb.) javaiban , de nagyre-

mény fia kora 24. évében hivatali buzgóságának áldozata lett ; mert

farkasvadászatra cselédeivel együtt kimenvén, véletlenül elsült puská-

jának golyója térdét általjárta , melynek folytán 1830-ki jan. 22-éa



JankoTlch. Z05

meghalt. — Antal Szaniszló 1832-ki év nyarán magyarországi atya-

fiainak látogatására jvén , nejével Faíconct Mária Luiza asszonynyal

együtt, és több hetekig itt mulatását a magyar nemzeti múzeumnak

ajándékozott több rendbeli oklevelek és emlék pénz k által kivánta örö-

kösítcni 0- E látogatásának lett azon eredménye is , hogy francziaor-

szágí birtokainak örökösévé hasonnev rokonát óhajtván tenni, e vcgrc

Jankovich Vinczénk Vincze nev fiát választá ; ki ki is költöz*

vén, s ott Antal Szaniszlónak 1847*ben történt halála után annak ja-

vaiban és bárói rangjában örököse Ion.

Es most térjünk a II. táblázatra.

II. tábla.

I. Miklós, kiat l táblán.

^
1686.

(Rajczy Zsuzsa)

1. Ferenez. II. Miklós Gábor,
scptemvir 1760. f

(Sznnyojrli Zsuzsa)

I

'^
'—

í

Láid III. lábl

György
(Mikalóczy
(Zsófia)

Juüanria
(Závody Mik.)

Láid V.iábl.

Ferencz. I. J&nof. Andris
t

Imre
(PongrAcz

Róza)

II. JánoB
tl837.

(Teraztyanazky
Franciska)

Miiiáiy LAszIó Apollónia
kecskeméti f 1854. (Hanuoa

pléb. és prép. Nógrád v. Gábor
0Z. 1804. 1 1855. törvsz. eln. ca. k. kapit.)

(Kovács Laura)
r

Ilona. Béla.

-»

Sándor* Imre Anna Yictoria Franciska Roxália
(Vajda N.) (Kováca (Tomsics f (Litassíy

f—^^
> Zaigm.) Istv.) Bálint).

Imre.

A II. táblán I. Miklósnak gyermekei I. F c r c n c z, II. M i k 1 ó s,

é« György által itt ismét három külön ágra oszlott a család, n.íg

mint a III. táblán látszik II. Miklósnak három fia szinten három külön

ágat terjesztett le.

L Ferencznek ágazatán II. János Nógrád vármegyében Forgách

grófoknál uradalmi igazgató, s megyei táblabiró volt. Lakott Varsány-

^ Láad mindkett életrajzát Eözliaszan Esneretek tára VI. k. 499*-^. l

20
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ban. meghalt 1837-ki febr. -7-én kora 67. évébeo. Fiai: Mihály sok

ideig turai plébános, majd 1855-ben kecskeméti plébános és prépost,

de csak hamar cholerában meghalt.

László Nógrád megyénél esküdt, alszolgabiró , 1842-tl föszol-

gabiró, 1848 ban a császári kormány által kinevezett alispán, a forra-

dalmiak által elfogva, utóbb 1850-tl mogyei törvényszéki elnök. Neje

kovávSznai Kovács Laura meghalt 1 354. aprilben
;
László pedig 1854-ki

decemberben. Maradtak gyermekeik Ilona és Béla.

Ili. tábla.

ÍI. Miklós
1741. 176Q.
septemrir

(Szunyogh Zsuzsa.)

l. László
1756.

Ní5grá,d v.

(tsz biró

(Szentiványi I.)

III Miklós.

1787.

kir. táb. üln.

jászkun kapit.

(Beníczky Angelika)

József
(b. Pongrácz
Magdolna)

L. IV. tábla.

IV. Miklós
régiség' tudós

s gyjt
(KudnyáLszky

Antónia)

József
kir. tan.

Fejér v.

alisp.

1829.

Krisztina Erzse
(Tajoay (Kapuváry
Antal) Ignácz)

Anna Apollónia
(Berze- (Boro^kay
viczy Miklós)

Jeromot)

V. Miklós
b. Rucinyánszky

Flóra)

Lrincz
(b, Laliért

Vincentia)

egy leány. Gyula
(Huszár
Ilona)

Miklós. Béla. Antónia. Tiaka.

János
insurg. ezredes

(Skerlecz

Antónia)
r-'

^
1

Antal

Nógrád V. alisp.

kir. tanácsos

t 1855.

(b. Vécsey
Elef^nora)

Mária
(Muslay
Antal
fisp.

Kon.stanczia

(Taliy Antal)

Terézia
(Mocsáry

Pál.)

Istvá.i Miklós Rü/ia Autonia Anna Erzse Ilona

b. Barkóczy (Gyíirky (Károlyi (Lnby (Draskóczy (Ötlik) (Balás.)'

Rozália). (Alexandr ) János) Jó/sef) László)

A líí. táblán II. Miklós 1741-ben aranysarkantyús vitéz, 1760-

bun hétszemélyes táblai ülnök, nül birta jeszeniczei Szunyogh Zsi^

zsaniiát, ettl három Ga három külön ágat alkotott.



JankoTich. 907

í. László Nógrád megyében 1756-ban fszolgabíró volt. Nejé-

tl Szentiványi leánytól egyetlen fia János a franczia háborúk alatt

insurrectionalis ezredes. SkerleczAntoniától fia Antal eazdag birtokos

Nógrád megyében. ]882*tl másod, 1836-tól 1839-ig pedig els alis-

pán, azután cs. kir. tanácsos , és Gömör vármegye fispáni helyettese.

182 l-ben nül vette báró Vécsey Eleonórát. Meghalt 1855-ki decemb.

22 éo, kora 64. évében. Gyermekei a táblázaton láthatok.

Ilt Miklós 1787-ben kir. táblai ülnök, jászkun kapitány volt

Nejétl Beniczky Angelikától több leánya között egyik fia József
kir. tanácsos és Fejér megye alispánja volt 1829 ben. Másik fia IV.

Miklós hires régiségbuvár s gyjt volt. (Sz, 1773. f 184C.) Régi-

ségeit és ritkaságait a nemzeti múzeum számára az ország vévé meg ^).

Nejétl Rudnyánszky Antóniától két fia V. Miklós, kinek egy leá-

nya van ,és Lrincz terjeszti ágazatát.

József (IL Miklósnak fia) báró Pongráez Magdolnát vette

Qül. Utódai a IV. táblán láthatók, ésazudvardi ágat képezik.

IV. t á b 1 a.

József, ki a 11/. táblán.

(b. Pongráoz Magdolna)

Jánof.

t
Ignáoz.

t
Xavér. István

(Henczí
Jozefa)

Bora
(Fofjarassy

Jííz«ef)

• Jozefa
(1. Simonyi
2. Ordódy.)

Lajos
(Szabad-
hegyi

Johanna)

Siludor.

János. István

(Ságüy
Pauíina)

r~

Cecília

(llalassy

Edvard)

Magdolna Franciska
(b. Heller

Móricz)

Jozefa
(Tallián

Eároly)

Béla. Aladár.

Aníal.

t

V. tábla.
Oy&rgy, ki a IL táblán,

(Mikalóczy Zsófia)

Mátyás
(nándori Bene
Consfantina)

Vincze
(Molnár 2^sófía

Galábocson lak )

Vincze
Fraitcziaországban

bM
(Vaulchlcr Ludov.

Marquise)

Mária
(Petykó István)

f •—1
György

jászkun fkapit.
(kov. Kovács Iiona)

Aurél. György. Ilona.

Szaniszló. Mária.

L. Hormayr, Mednyánszky TaschejibucJa 1821. év. 329- 356» Tudom,

gyüjtem. 1817. IX. köt. 3. 1. - és 1830. YU. köt. 3. VIII. k. 3. 11.
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Az V. tábla élén I. György, L Miklósnak Hb, áll. Györgynek

fiai Mátyás nándori Beoe Constancziát vévén nül , kapa nógrád-

megyei gal&bócsi stb. részbirtokait. melyet jelenleg fia Vi n c z e, elbb

táblai ügyvéd ,
utóbb 1850. után (egy ideig) nógrád megyei törvény-

széki ülnök bír. Egyik Ga V i n c z e Francziaországban báró, mint föl-

jebb említk András ágánál. Másik fia György jelenleg jászkun f-

kapitány stb. Nejétl kovásznai Kovácb lionától gyermekei Aurél,

György j Ilon 8.

Jankovich család. (Pribéri és vuchini.) A pribén Janko-

vieb családbél János 17.87-ben királyi táblai ülnök volt. •— Antal
1825-ben ca. kir. kamarás, és helytartósági titkár.

JankoYich család. (Csalmai ) Közlök csalmai Jankovich

Mihály a munkácsi ker. tartományi biztos 1787-bcn.

Jaiíkovtcii család. Jankovich Mihály, Grabssclich Sza-

niszlóval 1655-ben együtt kaptak I. Leopold királytól czimeres nemes-

levelet ^),

Czimerük a paizs felsÖ középrészébl e paizs két oldaláig két

rézsútosan húzott vonal által három részre osztott paizs. A jobból-

dali fels vörös udvar ezüst (franczia) liliomot, a bal fels aranyosztály

kék liliomot mutat ; az alsó udvarban hármas halmon fehér galamb

áll, piros lábakkal , és piros csrében zöld gallyat tartva. A paizsíölötii

sisak koronáján pánczélos kar könyököl , kivont kardot villogtatva.

Foszladék jobbról ezüst- kék, balról arany-kék.

Jankovics család. Jankovics Athanáz 1792-ben nyert czi-

meres nemeslevelet.

Czimere négy részre osztott paizs, az ötödik osztály a paizs alyjá-

ról gúla alakban nyúlik fel. Az I. osztály vörös mezejében arany bség

szaruja látszik, belle gabna s gyümölcs özönlik ki. A 2-ik osztály kék

mezejében négy folyam hullámzik át. A 3-ik osztály kék mezejében fe-

hér bika ágaskodik. A 4-ik zöld mezben farkas látszik hátulsó lábaira

állva. A gúla alakú 5 ik osztály ezüst mezejében folyam tetején úszó

vitorlás hajó szemlélhet. A paizsfölötti sisak koronáján két szemközt

kinyúló arany oroszlán horgonyt tart. Foszladék jobbról arany-kék,

balról ezüst-kék *).

Jasikowics csaláál. Jankovics Tivadar és János 1791-

ben nemességre emeltetvén, ily cziraert kaptak

:

») Collect. Herald,

*) Adami Scuía gcntil. tom. IV.
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A paízs vizarányosan kétfelé oszlik , a fels rész kék , az nlsó fe-

hér, a paiza aljján hátulsó kétlábán koronás oroszlán áil, wgybogy a

paizs alsó fele részében kék, a felsben fehér szint mutat ; az oroszlán

els jobb lábában kivont kardot villogtat, melylyen zöld koszorú van

;

az els ballábával tart három nyilat. A paizsfölötti sisak koronájából

két sasszárny között a leirt oroszlán áll, félig fehér, félig kék színben.

A szárnyak vizirányosan kék ezüst szinüek. Foszladék mindkét oldal-

ról ezüst-kék 0«

Jankovics család. Jankovics Mihály 1794-ben nyert czi*

raeres nemeslevelet.

Cziraere négyfelé osztott paizs; az 1. és 4-ik osztály vörtís meze-

jében balról jobbra három rézsútos csíkolat vonul le ; a 2. és 3-ik osz-

tály kék udvarában hátulsó lábain álló oroszlán els lábaival arany-

csillagot tart. A paizsfölötti sisak koronáján két elefánt-ormány között,

melyek közül a jobbolilaU félig vörös, félig ezüst, a másik arany-kék,

— a paizsbéli oroszlán emelkedik ki. Foszladék jobbról czUst-vörÖs,

balról arany-kék *).

Jankovics család. (Máskép Doctorovics.) Jankovics más-

kép Doctorovics Pál és János, fiai néhai Jankovics Gryörgy po-

zsegai kereskednek , 1802-ben í. Ferencz királytól nyertek czimeres

nemeslevelett.

Cziraerük függlegesen kétfelé osztott paizs , a jobboldali ezüst

udvarban zöld téren vörös lepelben Aesculap áll
,
jobbjában zöld nö-

vényt tartva, baljával botjára támaszkodva, melyre zöld kigyó te-

kerdzik. A baloldali vörös udvarban aranyoroszlán áll, els jobb lábá-

ban kivont karddal. A paizsfölötti sis^k koronájából két kiterjesztett

fekete sasszárny között a paizsbéli oroszlán emelkedik ki. Foszladék

jobbról ezüst-vörös, balról arany-kék ^}.

Ezekbl látható, hogy hazánkban többféle Jankovich család van,

és igy elnév használata nélkül nem tudhatjuk , melyikhez tartozott

azon íQ. Jankovics László is, ki 1767-ben V^eszprém vármegye alis-

pánja volt stb.

Jankovics Antal krassómegyei táblabíró, í794-ki mart. 17-én

V^roze megyétl kiadott nemesi bisonyitványát Kra^ó várraegyében

') Adarni Scuta g«ntíl. tom. IV.

*) ügyaaott,

•) Ugyanott
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Í796-ki január 5-éQ hirdetteté ki. Utóbb fszolgabíró volt. Fiai élnek

Krassoban.

Jankovics János kapitány szintén Krassó megyében Bunya egy

részére 18 11 ki jun. 19-én Bécsben kelt adomány-levelet nyert, mely

azon megyében 1812-ki jul. 20-ki közgylésben hirdettetett ki.

Jaiióczy család Zeraplin vármegye czimerleveles családai-

nak sorában áll ').

Jánoky^ család (Jánoki és nagy-szuhai.) A Jánoky család

a Hunth Paznan nembl (genus) ered, és pedig azon ágazatból, mely-

nek leszármazása a Csery család tárgyalásánál már e munka lU. küt.

151. lapján közöltetett.

Ugyanis Demeter veszprémi püspök , Tamás mesternek fia,

Dersnek unokája szügyi Laeo Andrásnak Miklós nev fiától nemzett

unokája János ellen a nyolczados törvényszék eltt pert folytatott

azért j hogy ez utóbb emiitett János akkor midn Demeter püs-

pök, és testvérének Istvánnak fiai Miklós és Tamás Jánok hely-

ségbe beiktattak , ellentmondott ; a törvény J án ok helységet 1398-

ban csakugyan Demeternek és testvératyafiainak itélé oda ^)

1430-ban azonban a nyolczados törvényszék Ítélete folytán emii-

tett Egyed nek fia J á n o s , és a másik ágon Istvánnak fia Tamás
hontmegyei Thur , Cseri , Vajda , Bithus , és Jánok helységeken, és a

harmathi részbirtokon osztozván, ugylátszik Jánok egészen, vagy rész*

ben Egyed fiának László nak jutott, mert ez 1456 ban Jánoky Lász-

ló-nak nevezé magát, és igy — ugy látszik — volt se a Jánoky

családnak *).

Hogy ez eléadás érthettó)é legyen, szükséges itt e leszármazást

közölnünk

:

^) Szirmay C. Zemplin not. top. 113.

') Az oklevél kivonata ez : „In caosa Denietrii Epieoopi Veazprimiensis

fiUi magistri Thomae filii Ders. contra Joannem filiiira Nicolai filii Andreáé dicti

Lacode Zyg, ob contradictionera siatutionis Jánok in octavis mota adj udioatoríae

pro praefato Deraetrio Eppo , Nícolao item Thoma, et Dere filiis fratrum «uoram

toiiu"' poasesaíonis dictae Jinok emanatae 1598/*

•) „1430. Penes adjudicatoriae octavales , Dlvisio inter Joanitein filium

Aegidü, filii Bariholoraaei filii Ders, filii Demetrii filii Comitis Honth de g?nere

HtMitpaznan, ac Thomara filium Stephani, filii Thoroac, filii alterius Derg filii

praescripti Comitia Honth in possessionibus Thur, Cseri, Vajda, By tbus et Já-

nok, ac portioné in Harmath, ipsos iure emptitio eoncernentea.
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Hunt
de genere Huntpaznan

Péter.

1266.

Desiderlus
1266. vagy
Ders 1279.

/•»__

Tamás

Dem'iter
327^-80.

Gergeiv.
12á>.'

István

13B6.

Tamás
osztozó

1430.

Demeter
vesxprérai

püsp.

László
prépost
1347.

Miklós
1049.

Péter
1349.

Ders

Bertalan
de Vajda.

István

Tamás.

Egyed
de Vajda

et de Jánok

Mihály

Gergely,
literatns.

Ijászló

1442.

Gergely

Tamás
1442.

János. Mihály. László

de Jánok.
1456.

Egyednek íia László Örökös beiratképen kapta Palóczi László

országbírótól 1456-ban nógrádmegyeí Sz-Lörincz helységet (most

pusztát) V. László kir. megegyezésévei ').

De ezután a Jánoky-akról nincsenek adataink egész a XVL szá-

zad végéig , a midn élt Jánoky István, kitl a család leszármazása

egészen kihalá.«aig következleg jve le

:

Ifitván

1569. 1592.

I. Zsigmond
1672. 159^

1610.

István.

1610.

Dóra.
(Szirmay
Mih.)

Zzuzsa
(Géczy
Mih.)

Kata
(Hegyi
Ama!)

' L Gáspár.
1598.

(Sóory Sára)
r—_A#r *• —

llj. Gáspár
"^612.

Péter

1G90.

(Ablonczy
Fruzsina)

Mtliály

3610.

ill. Gáspár.
3610. 1630.

(JákóiTy
Kata)

Folyt, a kát>. lap.

'j Az oklevél kivonata : „1456. Inscriptio perennalis Comíti.? Ladislai de

Palcz Jüdicis Curiae Regiae super totali possessione Sz. lirinczi in Cotlu ííeo-

gradiensi habita, pro Ladislao filio Aegidii de J á n o k, eiusdemque kaeredibus

cum cotisensualibos Ijadislai Regis.'* Az eredeti a múlt század végén a b. HeHen-

bach cs»lád levéltárában volt, mely család — mint látni fogjuk — leány-ágon a

Jájioky-ak eg"yik utóda volt.
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ITT. Gáspár, ki ai tUhbi lapon,

1610. 16.^0.

(jAkóffy Kata)

IV. Gáspár Bora
t 1692. (Palagyi

(S/-en{iványi István)
Julianna)

Farkas. II. Zsigmond Anna-Mária
Hont V. alisp. Hont v. alisp. (Görgey Jáaos)

1693. Rákóczy senatora.
(INÍariássy Klára) f 1721.

r^T

—

"^^—:

—

I (Bartakovich
Kata)Anna- Mária

t
László.

f 1740. táján.

(Okolicsányi Anna-M.)

Juiianna Zsuzsa. Anna Róza Klára Kata Sára Magdolna
(Mocsáry (1. Szent- (b. Hei- (Szent- (1. Jób (Sréter (Battik (Draveczky
László) iniklóssy lenbach íványi András, György) Fcr.) Gáspár

2. b Eöt. Károly) Miki.) 2. Szent-

ves N.) iványi

Márton)

A családnak viszontagságairól keveset tudunk. A táblázat élén

álló Istvánnak javait a szepesi kamara foglalta el, miért 1569-

ben az országgylés az 58-ik törvényczikkelyben renddé, hogy a ka-

mura a javakat adja vissza.

I. Zsigmond al. István és I. Gáspár egymást megsebesít-

vén, ennélfogva lil. Gáspár és Péter nek fia Mihály a család

si birtokaira mintegy bélyeg (notü> czimen neveikre adoroányoztaták,

és abba be is iktattattak , azonban az iktatáskor ellenmondás tétetvén,

az ellentmondok ellen per folyt, mit nevezettek megnyertek, mint azt a

szepesi káptalanhoz intézett 1610-ben kelt mandátum praeceptorio ad-

judicatorium tanusitja. Ezen itélct-parancs szerint nevezett Mihály
és Ili. Gáspár kis-hontmegyei S z u h á máskép Nagy Szuha. Faze-

kas Zalusán, és Vallon, gömormegyei Harmacz, abaujmegyel Ja-

nók, VajdaésBythös, és hevesmegyei B a g helységbe, melyeket

I, István birt már, és részint I. Gáspár szerzett, — voltak ujoIag

be iktatandók ^),

Ebbl látjuk, hogy a Jánoky család a már följebb is elészámlált

jószágok egy részét 1430 ki osztályakor is birta, és azon 1430-ban élt

Jánoky Lászlótól származásuk is kétségtelenebb lesz.

') As eredeti az idézett Hellenbach levélt&rbao, jelenleg Ttlössinfilog a

c^^Iád val&mely leányági utdánáL
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De egyszersmind innen tudjuk meg , hogy a család nevét adó

J á n o k ') helységet ia Abauj megyében kell keresnünk.

III. Gáspár Jákófíy leányt birván nül, ezután a család Rahóa

is birtokhoz jutott, és innen némely tagjai a rahói elönevet is hasz-

nálták. Fia IV. G á 8 p á r a rahói templomot , melyet még Jákófíy Fe-

rencz építtetett, beboltoziatá 1667-ben , és a várkastélyban a falusi is-

kolától elkülönzött iskolát állított. Meghalt 1692-ki april 24.én kora

83. évében a rahói kastélyban. Gyász-zádzlóján, mely e század elején

még a rahói egyházban volt , s tán van máig is, — e szavak állottak :

^Spectabilis ac Generosus'^Dominus Casparus Já-

noky de eadem et Nagy-Szuha,castelli Raho haere-

ditaríus dominus, Comitatuum HonthjNeograd, Gö-

mör, Zólyom, aliorumque Assessor primarius, aeta-

t*8 suae anno 83. obiit in Castello Rahó 24. April.

íi. D. 1692." *) — Nejétl Szentiványi Juliannától gyermekei

:

Farkas, ki 1681-ben Tököly részérl dézsmálja a tarczali he-

gyeket, és maga részére is zsarol aszuborokat ^). 1693'ban Hont vár-

megye alispánja volt *). Nejétl Mariássy Klárától egy leánya maradt,

kiben ága kihalt.

II. Zsigmond 1698-ban Hont vármegye alispánja *). 1701-ben

S utóbb is mint Rákóczy híve a szövetkezett rendek senatora volt ^).

Meghalt 1721-ben. Nejétl Bartakovich Katalintól egy fia László
maradt , ki mint a leszármazási táblázat mutatja, bár Okolicsányi An-

na-Máriától nyolcz leánygyermeket nemze, mind férjhez menteket, —
fiágon mint utolsó , a Jánoky családot 1740 táján sírba vitte.

A család czimere — mint Jánoky Zsigmond pecsétérl látom —
következ: a paizs alyján nyugvó aranykoronából könyökkel kifelé

fordulva , két férfikar nyúlik fel , mindkett egyegy rózsaágat tartva,

melylyen három-három rózsa virít.

A család Jánoky- nftk irá magát, így láfinm Jánoky Zsigmond
aláiráfát 1704 ik évi s több leveleken ; és így a helységnek is Já n ok volna

Igaz neve ; azonban Fényesnél Geogr. Sxótár II. 147. lapon az abaujmegyei

helység neve Janók, ián roszúl ékezve.

') BartUoIomaeidea C. Gömör. p. 1S6.

') Szirmay C. Zemplin. not. top. 149.

^} Lehoozky Stemmai I. 296.

*) Ugyanott
^) OsbOBj Biariuma a széosényi gyülésrÓl
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Jáiiossy család. A Jánossy nevezet már Mátyás király ko-

rában eléfordul, midn Jánosy Gáspár 1469-ben a csehek elleni há-

borúban Viktorin cseh király fiát elíogá Madách Lászlóval, miért ado-

mányt nyerének ^).

Jánosi Miklós 1552-ben Eger vára védelmezésében elfogat-

ván, a török által kínos halállal öletett meg ')

Jánosy Pál 1654-ben Fülek vára kapitánya volt, és figyelmet-

lensége miatt & vár a török által egy szerecseny szolga árulása folytán

elfoglaltatván , 6 ugyan Balogh várába menekült , de bujában kevés

napok múlva meghalt ^).

Ezek voltak-e egymással vérséges összeköttetésben, és vclök az

alább említendk ? azt adatok hiányában nem tudhatni.

Jánosy Fábián 1637-ben Szécsény várában lovaskapitány volt;

és 1638-ban miután Terchy Mihálylya! együtt Mokcsay Katától Su-

lyok Györgynek nejétM és Vékei Máriától Nyomárkai László hitvesé

tÖl nógrádmegyei Széchcny-Kovácsi helységbeli részbirtokot megve-

vék, arra I638-ki mart. 20 kán Pozsonyban kelt adományt nyertek, és

abba a szentbenedeki convent által azon évi april. 15-én beiktattattak;

azonban az iktatásnál Ebeczky László és Madách Gáspár és György

ellentmondtak *), de ezek ellentmondásaikat 150 birodalmi forint leté-

tele után 1639-ki Letare vasárnap utáni szombaton a nevezett convent

cl6tt visszahúzták *)

Jánosy Fábián következ családfát alkotott : ®)

Fábián
loraskftpitánjT

1637.

(Lada Erz«e)
I

"^
'

—

' '

>

Pál. Tamás. Aadrás
1636. -yv—

Mihály Juáit
I

'
'

"^
í (ndgdrdi

Zsófia Gábor Horváth Andrá«)
(SötérFer.) j

f—
Bora Julianna Éva.

(Ettlire (Kiss fer.

Fer.) fart. biztos).

Tcleky Hunyadiak kora XI. 427.

«) Istvánffy Hist. 1685<ki kiad. 225. l.

•) Ugyanott 231. l.

*) Eredeti okmány.

*) ügyaaax.

') Tapolcsányi Fáinak a Tarkóyak ellen a kir. tábla eloit Eá i t y a Iiely

ség stb. iránt 1798 ban indított repulsionalis perbl.
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^j^

Fibiánnak fia P é 1 atyjának nevében is ellentmondást tett 1 638-

ban az iránt, bogy Gyürky János a monostori
.^ Boros Tamás pedig az

árokszállási pusztát elfogjalak 0-

Nevezett Kovácsiban még e században is birt J á n o s y család,

azonban ösi örökségképen, vagy pedig mint más családi ivadék?-— arra

adataink nincsenek. Utóbb nevezett Jánosy az esztergami érsekség-

nél volt Ersekujvárott tiszttartó. Több leány, s egy fiu-gyermeke él.

—

A kovácsi birtok jelenleg vétel utján Szentiványi Ferencz tulajdona.

E most emiitett Jánosyak czirnere a paizs kék mezejében repü-

lésre készül galamb , csrében zöld gallyat tartva
;
ugyan ez alak lát-

ható a paizsfölötti sisak koronáján is.

Jánosy családbelieket mutatnak fel még a következd adatok is.

Jánosy György adomány alapján Jelsith Horváth György

s neje Dubraviczky Fruzsina birtokaiba beiktattatván , ennek ellene

mondott 1657-ben Dubraviczky György és fia Márton *).

1656-ban Jánosy Mihály ellent mond Balassa Bálint statua-

tiojának S a 1 g ó és ebez tartozó birtokokra nézve, melyekre az Deren-

cseny Farkas és Verböczy Imre magszakadtán nyert adományozást ').

Jánosy Jánosnak 1650. táján neje Mocsáry Borbála volt.

Jánosi Miklós szolgabíró 1630-ban tán Veszprém megyében •).

jAnosi család. (Buzaházi.) Marosszéki székely család , hol

Jánosy Ferencz 1815-ben törvényszéki ülnök, György dul ló, és

íQ. Ferencz írnok í815-ben. — György dúló 1848-ban, J ó z s e f pe-

dig kir. táblai ügyvéd M.-Vásárhelyen.

Doboka vármegyében Jánosi Ferencz, Ágnes, Róza, Sa-

mu, és István B.-'Szolnok vármegyékben mint birtokosok fordul-

nak elé.

Jánosi család. (Falatkái), Szintén erdélyi család , közlök

Dávid kolosmegyei köztörvényszéki ülnök.

Ezen kivül még egy csomó Jánosi család van Erdélyben, külön*

fele elnévvel ; igy

g ö r g é n y i Jánosi Antal 1815-ben Kolos vármegyei fiók-tör-

vényszéki ülnök.

*) Sz 'benedeki Convcnt. Proioc. LL. p. 318. Nro 22.

») üg7*nott p. 414.

*) Ugyanott fíiscL Nro 3, anni 1656.

*) 1630-ki 3. törv. c*.
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M o s o n i Jánosi György kolosrári senator, és kolosmonostori

requisitor lö 15-ben.

Gyergyó-szentraiklósi Jánosi Márton csikszékí mér-

nök volt.

Vannak még udvarhelyi, foj falvi elnevüek stb.

Jánosy család. Szatmár vármegyében volt hajdan birtokos.

1420-ban Börvelyen Jánosy Bálint, ki Kántor nak is neveztetett,

ellentmond a Károlyiak vára állitásának 0.

1 539-ben Jánosy A d á ra szatmármegyei Ders, Hodasz, és

Kán tor- Jánosi ban uj királyi adomány mellett erösitetett meg *).

Jaiiovicll <;sal4<l. Janovich János és általa G y ö r g y és

4ndrá8 IlL Károly király által nemesittettek meg Bécsben 1722-ki

oct ^-én kelt czimeres levélben, mely 1723 ki sept 23-án Pozsony me-

gyében hirdettetett ki ^).

Játifek család. 1 768 -ban M.-Terézia király-asszonytól nyerte

czimeres levelét.

Czimere függlegesen kétfelé osztott paizs , a jobboldali osztály

vörös udvarában alul hármas zöld halom emelkedik ; és az udvar bal-

oldalról jobbra rézsútosan három ezüst folyam hullámzik. A baloldali

osztály kék udvarában arany griíT áll , els jobb lábában egy kinyílt

piros rózsát tartva. A paizsfölötti sisak koronáján pánczélos kar kö-

nyököl , buzogányt tartva. Foszladék jobbról ezüst-vörös . balról

arany-kék *).

Jailthó család Abauj
, Ung és Zemplin vármegyei nemes

család.

Jáiiy család. Közlok Jány F erén ez szerémi püspök 1681.

1687-bcn ^).

Ferdinánd Jakab samandriai czimzetes püspök Í715-

1723-ban «>

Jányoki család. Pozsony vármegyében van Jányok hely-

ség, tán errl vette nevét azon Jányoki János, kinek íiai András

*) Szirmay Szathmár várm. IL 60.

») Ugyanott II. 82. 86. 89.

•) Az eredeti armalis levél Veszprém vármegye levéltáriban van.

*) Adami Scuta gentil. tora. IV.

») 1681' és 1687 -ki törvény záradéta.

«) 171Ö- é« 1723-ki törvény záradéka.
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ésLÖrinczés Z a azi Miklós 1406-ban Zsigmond király által czi-

meres levélben megnemesitettek *).

Járay esalád. Közülök Járay János 1456-ban mint királyi

ember (homo regiiis) említtetik. ^).

Járdán család. Zemplin vármegyei czimerea nemes csalá-

dok egyike ^)

Jármi csalikd. (Szolnoki és magyar-déllöi). Eredetileg S^at-

már vármegyei Jármi helységbl veszi származását. Már 1329 ben

birta a szatraárraegyei Jármi helységet, mely tle Jármi-telek é-

nek neveztetett *).

1401 -ben Jármi Mihály Miklósnak fia rokonaival tanuvallatást

tétetett, hogy Jánosi Kántor Péter Jármi helységnek erdejét levágatta.

1414-ben is az egész helységet a Jármi család birta. Már 1429-

ben látjuk, hogy a Csaholyiak királyi adomány mellett iktattatván be,

az Ös birtok megoszlott *).

1449 bon Jármy László Tyúkodon részt kap kir. adományban.

1516 ban Jármi Bálás Jármi helységben egy nemes udvar-

helyre uj királyi adományt szerez.

1 55 l-ben Jármi Barnabás részét annak magvaszakadtán Apát-

faivy András nyerte királyi adományban *').

A család jelenleg több ágakra oszolva, Bihar, Marmaros, Szat-

már vármegyékben , söt Erdélyben is él. A magyarországiak s z o !•

n o k i , az erdélyi ág magyar-dellÖi elnévvel élnek.

Czimcrük közös , tudniillik a paizs vörös mezejében egy ágas*

kodó dámvad, nyakán nyillal átlve ').

A magyarországi szolnoki Jármi családnak—bár nem teljes

és nem korunkig lehozott — családfája következ : *)

») Fejér : Cod. Üipí. tom. X. rol. 6. pag. 678.

») Teieki Hunyadiak kora X. köt. 496. 1.

•) Szirmay C. ZetnpUn not top. p. 113.

*) Szirmay Szatmár várm. II. 105.

*) Ugyanott.

•) Ugyanott
"*) Kvári Bztrmi : Erdély nev. családai 120. — De Jármy Ferencz Sza-

bolcs várrnegyGÍ egykori alispánnak rézbe metszett czimere szeriut vadkecske,

els lábában valami virág félét tartva.

*) Wagner, Msa. tom LXX. p. 44. és Tabelláé geneal. tab. XXX. - Bos-
8áay contra Esterházy per 279, lap. Ad processum Káliayanoruui contra Jármya-
DOS inforxnatio respectu Oros, Túra et Laskod ; kinyonatatva.
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I. tábla.

Jármi I. János
(Zatay Anna)

András.
(Paxy Kata)

Kata
(Rády Péter)

Lásd ill. táblán.

II. JáhöB
1650. t.

(Báncsy Bora)

III. János.
(Szilágyi Mária)

IV. Jáno?.

Xl. Kende Év^a.

2. Uraj Klára.)
I

^
1

Lásd //. táblán

Ferencz.

(Kemecjey
Bora)

György

Miklós—^
,

Imre
(Szunyogliy
Krisztina)

Ferencz.

Ferencz

LászM
(Szunyoghy

Mária)

Mihály. Pál. L'ászló. József. Jusztina Julianna
(Fényes (Bay
László) Láftzló)

II. tábla.

Magdolna Zazusa Mária
(Némethy (Décsy (Finta

János) János) Miki.)

IV. János hi a» /. táblán.

(L Kende»Éva.
2. Uraj Klára)

Gábor
(Péchy
Kata)

Eva. Zsuzsa
(Fejér

N.)

László
(Félegyházy

N.)

Zsigmond

Julianna Irare. János Dániel. LászK' Éva. Rebeka
(Csekó Mih.) (Desán N.) (Borbély (roffi Borbély

Éva) Márton).

Ez ágazatok , és ezek sarjadékai teszik a magyarországi szol-

noki Jármi családot. Ezek közül való azon Jármi János, (ugy

látszik II. J á n o s az I. táblán) ki Barcsay Ákosnak Görgény várában

örizetére rendeltetett '}.

József (az I. táblán) e század elején birtokos Szathmár-Pa

-

rasznyán ^).

Ferencz (L táblán) birtokos e század elején Szatmár várme-

gyei Csaszlón *). És tán ez azon Ferencz , ki a múlt század végén Sza-

bolcs vármegye alispánja volt.

') Szalárdy Siralmas krónika 604. lap.

') Szirmay Szatmár várm. II. p. 104.

•) Ugyanott 212. lap.
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III. tábla.

András, ki a* I. táblán.

(Paxjr Kata)

András
(Bogdányi

Erzse)

Kata
(Melezer
Lajos)

György.

t
András

(Patttgyai

(Erzse)

I
^

1

Klára
(Megy«ri
Gábor)

Miklós. Anna
(Gúthy
Zsigm.

)

Zsigmond. FerexLCZ

1699.

(Orosz
Zsófia)

László
(Sót

Mária)

András
(Ramocsaházy

Anoa)

Ferencz
(Krucsay
Julianna)

t

Erzse
1760.

(Tahy
Ádám)

Zsófia

(Csákány
Tamás)

István

(Kis Eva)
László. Éva

(Szikszay)

Erzse

(1. Szabó Zsig.

2. Arvay)

Éva
(Török N.)

Ferenoz
(Góg Bora)

Krisztina

(Sasóczky)

György. Lajos.

Jármj Sára (niacs a táblákon) Kölcsey Bálint neje, e század

elején birtokos Szattnárban Cseke, Istvándi^ Tisza-Kórod, és Milota

helységekben ')•

Bzenfölül birtokosak a Jármiak Kis-Madán, Penyigén ') stb.

Szolnoki Jármi Ábrahám (nincs a táblákon) 1810—20 Sza-

bolcs vármegye föszolgabirája, és kir. udvarnok.

Szolnoki Jármi Imre 18^-^ 1844-ben Szabolcs vármegye alis-

pánja, és kir. tanácsos.

Azerdéljiágazat:
Az erdélyi ág a XVI. században szakadt be , és Báthori Zsig-

mondtól adományul kapva Springet , Erdalyját, ott megtelepedék.

Elbb Sövényfalvárpl irák elönevüket, majd Jármi M í
k-

1 ós (1630.) & magyar-delli praedicatumot kezdé használni, a

Maros mentén fekv ily nev birtokáról. De azért a két országbeli

család a rokonságot fentartá.

Szirmay Szatmár várm. II. 238. 240. 258. 260.

*) Ugyanott 92. 232.
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Az erdélyi Jármi család-ágazat következ leszármazási táblázat*

tal bir, melylyen több nemzedékei át a magyarországi ág is közölve

van Oi ™i i^t szintén közölve lesz , bogy a genealog látbassa : miben

különbözik az, az általam közlött három (L 11. III.) táblázaton áliótóL

IV. tábla.

T. Anílráa

1505.

1. Mihály
Erdélybe megy.

WWi^M«M

II. András
1603.

II. Mihály

János
Magyarorsz. marad.

I
^

1

János

Milliós

1603-16.30.
tábornok.

(Petr. Horváth Anna)

János. András

Mildós
1657.

Ferencz
várad i alkapít.

tl65I.
(vízaknai

Nagy Judit)

Miklós. Ferencz

Audráf.

György Fereaex.. János

Istvátt. László János. Pál. Zsigm.

Erxse Anna Ferencz Kata
(gr. K eresz* b. Radák külciiliöi (Balog

tes M.) Imre) fispán. Bold )

Alikiös Feren02. László.

Miklós
(Ktín Zi^uzsa)

Mihály
(Gálfalvi

Er/se)
I

^
1

Miklós
(Váró Ju<Ht)

Zsuzsa
(Súky Istv.)

György
(Borsai Éva)

^
,

György
(Bán Erzse)

Dániel. í^yörgy

+ (1. Rosnyíii MárU
2. Har8:\nvi Bora)

Judit
(Szent*

iványi
György)

Anna
(Szent
királyi

József)

Karolina
( Dózsa
Dániel)

Dániel

f IS53.

RüküllÓ
V. szbiió

(Sze*Ukirál)'i

Véri).

Róza Sándor
(Fofisné) (aötlen)

E táblázat élén tebát I. Andrásnak a János egy volna azon

I. J á n o s s a 1, kinek neje Zatay Anna , s kiknek utódait némi különb-

séggel a bárom els táblázaton látbatjuk.

^) Evárl Erdély ner* osaládai. 129* l
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Az erdélybe szakadt I. Mihály nak fia lí. A n d r á s , és uno-

kája Miklós 1603-ban a karánsebesi menekültek között emlí-

tetnek 0-

Miklósnak fia Ferencz a család legtevékenyebb tagja volt.

1635-ki jul. 2-án nagyváradi alkapitány lett; 1636-ban Lengyelor-

szágba küldetett. 1639-ki cet, 27-én kelt útlevelénél fogva, oda ismét

követ; 1646-ban ujolag ily minségben mködött, hol a török ellen a

lengyelekkel szövetséget köt ^). Mint a hozzá irt levelek czimébÖl lát-

hatni, egyszersmind a részekbeni hajdúk tábornoka. Rákóczy L és ÍI.

Györgytl több adományozásokat nyert, mint B.^Besenyben, hol a Jár-

miak most laknak, Déllön, Csáváson stb. Szalárdi szerint ^) „jó törvény-

ért és mezre is (értsd ; hadra) egy jó alkalmatos és kemény ember s

a Regécz váriak meghódoltatásával nevezetes levén ; ki is ugy fogott

vala tisztéhez, hogy ha élhet vala , a tiszti szerint való sok dolgokban

hasznos reformatiokat, igazításokat teszen vala a (váradi) várnak és köz-

jónak nagy hasznával, és mindenek Ítéleti szerint haszontalan tisztvise-

lnek 3 csak magahaszna keresnek nem fog vala találtatni. De csak

hamarüdn való beállása után , súlyos betegségbe esvén, die 4-ta febr.

anni 1651. Ugyan Váradon meghalván *), Kolosvárra késértetvén be,

ugyan ott is temettetett vala a piaczi nagy templomban."

Testvére Miklós 11. Rákóczi mellett Lengyelországban esett

el 1657-ben.

A legutóbbi nemzedék közül Dániel, Küküll vármegye szol-

gabirája , 1853-ki octob. 8-án halt el magtalanul. Testvére Sándor
ntlen , s igy — Kvári szerint — az erdélyi ág alkalmasint be lesz

rekesztve.

Jaross csalid. (Nemes-miticzi). Mint elneve mutatja, treu-

csinmegyei család. Közlök Jaros Vincze, sz. Egyedrl neve-

zett simighi apátur, esztergami kanonok és komáromi fesperes volt.

*) Wolf. Bethlen Hist. V. p. 461.

*) Kviri id. h 130. l. ki szériáé et oklevelek többekkel együtt Dózaa

Dániel birtokában vannak.

') Szalárdi János Siralmas krónika 253. 1.

*) Kvári szerint e Ferencz mint a osaládfán irja 1647—40 közt él, de

ez tévedés, mert Szalárdy Siralmas krdnika 253. 1. határozottan irja,

hogy magyar-delli Jármi Ferencz, ki váradi alk*pitány volt, 1651 ben febr.

4-kén halt meg.
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Meghalt 1859-ben. Egyik unokaöcscse Jaross Mór i ez birtokos ko-

máronunegyei Csehi helységben. Neje Lipovniczky Neporanczena.

Jarossy család. Sopron vármegyei nemes családnak iratik

Fényes E. (jeographiájában.

Többnyire kíimaraí hivatalt viseltek Járossy Károly kam. mér-

ni')k, másik Károly sóháxi tiszt. 1844 ben stb.

Jászay család. Abauj, Ssabolcs é^ el/ibb Zeraplin vármegyei

nemes család. Nemes Jászay ^) Tamás deák, és általa Koza máskép

Chorba Zsófia, ás fiai Gergely, Tamás, Pál és István , és leá-

nya Zsuzsanna, továbbá nagybátyja Jazay Leonard, — mint elÖbb is

nemesek , Rudolf királytól Pozsony várában l587-ki dec. 2-á,n kelt

czimeres nemeslevelet nyertek, mely Szepes megyében 1588-ki aprll.

13'án hirdtíttetett ki.

Czimerük következ : a |)aizs baloldali fels szögletébl a jobb-

oldali alsó szögletig egy vonal által kétfelé oszlik, a fels osztály kék,

az alsó vörös mezt mutat ; a paizs alyjáról egy hegyes sziklán vad-

kecske ágaskodik, els lábaival egy — a paizs aljáról fölemelked zöl-

dell sziklába kapaszkodva. A paizsfölötti sisak koronújából a leirt vad-

kecske (capra sylvestris) ni ki. Foszladék jobbról arany kék, balról

ezüs-vörös.

A Jászay család Zemplin megyében a Géressy család kihalásá-

val G é r e í? nagyobb részét birta '^).

Jászay István tarczali bíró volt, kit Spankau tábornok mivei le-

veiének elküldésével elkésett, karóba akará húzatni, de a városlak tiz

hordó aszuborral megmentek *).

Jászay Miklós 1685-ben Zempliu várraegye szolgabirája

volt ^).

Jászay Éva után 1 708-ban Golup helységben a Bodó nemesek

örököltek ^l

Egyik ágazatnak töredék-családfája következ :

V) Az armalisban így áll : „n o b i l i 8 T h o m a s L i t e r a t u s d e

J a z o w."

2) Kapnnai Mss. B. tom. XXIX, p. 255.

*'') Szinnay C Zemplin. riot, top. 291.

*) Ugyanott 146.

*) Ugyanott not. hht 265.

•) Ugyanott not. top. 231.



iiszberényl .— Jásztrábszk;y, 3^

J&szay Miklós
(Pogány Hedvig)

Péter—-A— __
Imre Ferencz

Bora Judit
(Petri Zsigra.) iKempelen

János)

László

István. Mária. Bora. László.

Imre Bora
(Barany&y
Miklós)

Jalianna
(Munkácsy
Ignácz)

Klára
(Botka
István)

Imre. Klára. Bora. Zsuzsa. Erzse. Anna. László. Miklós. Ferencz. András. Józaeí
Abauj V.

iitiigazg.

(Thúróczy
Kata)

sz. 1S09.

t 1852.

történatiró,

F^leg említést érdemel e csRládból Pál, Józsefnek abaujmegyei

föuti igazgatónak fia. Szül. Szántón 1809 -ki febr. 19-én A m. iidv.

kanczellariánál fogalmazó, utóbb titkár, kinek történeti irodalmunk so-

kat köszönhet, és még többet, ha 1852-ben dec. 29-én kora halál el

nem ragadja '). Több jeles értekezésein kivül önálló munkái : A ra a-

gjar nemzet napjai a mohácsi vész után Pest. 1846.

és M, nemzet napjai a legrégibb idtl az arany bulláig. Kiadta Toldy

Ferencz Pest 1855.

Jászay Antal 1844-ben a helytartóságnál volt fogalmazó.

Jászberényt család. Zemplin vármegye czimcrleveles ne*

mes családainak egyike *).

JafiUEtcr család. Bereg és Szabolcs vármegye nemessége so-

rában említetik Fényes E. Geographiájában.

Jásztráiiszky család* (Részegei). Szatmár vármegye ne-

mes családa. Jásztrábszky János 1720-ban iktattatott be kir. ado-

mány mellett ^) szatmármegyei egész Részege puszta birtokába,

és maradékai újra benépesítek azt. E helységtl veszi a család

elnevét.

*) Lásd életrajzát Jászay : A magyar nem^t napjai az arany bulláig.

Pest. 1855. c/. munka elötfc.

•) Szirmay C. Zeraplín. not. top. 113.

*) Szirniay Szatmár várm. 11. 28.

21*



3%4 Sásai, — Jászvitz.

Nevezett Jásztrábszky János 1724-ben adórovó, 1734-ben pe-

dig Szatmár vármegye alispánja volt '). Fia István 1770-ben ma-

gyar testr. Utódai közül e század elején Jásztráb?.zky Antal, La*

jos,és Ferencz birták az egész helységet ^). Ezek közül Lajos
következ családfát alkotott

;

Lajos
1807.

(t-sxáriti Becsky
Rozália)

ígiiácz Pál Mária
(Káüay Mária) (Sxentmarjay (Szuliányi

I
Judit) László)

Mária. Kálmán. AuréL

.f«4szi eusklkú, (Kutnári, báró f). E családot Jászi Pál 1730

— 1760. magyar kir. karaarai tanácsos alapitá , ki 1749-ben báróságot

nyert ^), kutnári elnévvel , de családát be is fejezé , nem maradván

utódai.

Báróság! czimere a paizs kék udvarában hármas zöld halmon

ágaskodó, ketts farkú oroszlán , els lábaival koronát tartva, A paizs

fölött bárói korona nyugszik , és azon sisak , melynek koi'onájából két

fekete sasszárny között ismét a paizsbeli oroszlán ni ki. Fos/Jadék

jobbról arany-kék, balról ezüst-vörÖs *)

Jau'ü'VÍÍZ C»^lkd. Jászvitz F e r e n c z 1736-ban nemesitte-

tett meg M. Terézia király-asszony által.

Gzimere a paizs kék udvarában jobbról balra hárantosan levo-

nuló szelemen, a baloldali fels szögletben arany nap, a jobboldali alsó

szögletben ezüst féliiold, és fölötte aranycsillag ragyog. A paizsfölötti

sisak koronájából két kiterjesztett fekete sas-szárny lebeg, a jobbolda-

lin az arany nap, a baloldalin az ezüst félhold , és a két szárny között

az aranycsillag fénylik^ Foszladék jobbról ezüstkék, balról aranykék ^).

A család, tagjai többnyire kormányszéki hivatalokat viseltek.

Jászvitz János Ferencz 1 760-ban a ra. kir. udvari kanczel-

lariánál titkár és kir. tanácsos.

Jászvitz Laj OS ugyanott 1760 — 1770-ben irnok, 1787-ben laj-

stromozói segéd.

*) Szirraay Szatmár várm. I. köt. 130. 137.

*) Ugyanott 11. köt. 27.

•) Lehoczky Stemmat. I- 168.

*) Adami Scuia gentiU tom. iV.

*> ügyaaott.



Javorek. ~ Jedlieska. M5

Jászvitz Antal 1770— 1787-ben szepesi kanonok.

Jászvitz József 1787-ben a kaDCzallariánál titkár es kir.

tanácsos.

Javorek család. Javorek Bálás 1642-k! febr, 8-án Bécs-

ben kelt czimere8 levélben Ili. Ferdinánd király által emeltetetett ne-

mességre ^).

Czimere a paizs kék udvarában zöld téren fehér ménen iilÓ vitéz,

vörös ruhában ^ fekete föveggel, oldalán kardja ^^igg] baljával a kan-

tárt, jobbjában pedig levágott véres törökfejet tart. A paizsfölötti si-

sak koronájából a paizsbelihez hasonló vitéz nl ki. Foszladék jobbról

vörös-fehér, balról kék-sárga.

Jávorka család. Nyitramegyeí nemes család. Közlök Já-

vorka János Nyitravármegyétl l837-ki mart. 10-én nyert nemesi

bizonyítványt. NejétÖl Annától íla Alajos (szül. Dejthéa I85l-ki

máj. 9'én) berezeg Koháry OübiH*gnál kasznár Rap|X)n ;
midn nemes-

ségét 1838 ki január 12-én Nógrád megyében is kihirdetteté *). Je-

lenleg gazdatiszt Sz.-Antalban, Családfája ez

;

János
Nyitra megyében

(Auna)
, . . — /v .—

Alajos

szül. Í801.

Matild Sándor. stb.

(férjnél).

Javorszky család. A múlt században élt. Közülök Javorszky

Gr y ö r g y , kinek rézmetszvényü ez imer-nyomatán „Georgius Ja-

vorszky nobilis ungarus'' körirat áll. Czimere a paizs udvarában ket-

tsfarku ágaskodó oroszlán , els jobb lábában kivont kardot, a balban

levágott törökfejet tart. A paizsfölötti terebélyes élÖfán egy madár ül,

csrében zöld gallyat tartva ^).

Jedllcska cnalád Jedlicska György 179 l-ben nyerte

^zimeres nemeslevelét *).

Czimere négyfelé osztott paizs ; az 1- és 4-ik osztály ezüst meze-

jében bajuszos emberfej látható válláig ; a 2- és 3-ik osztály kék meze-

jében arany gúla emelkedik fel , melynek alján a zöld téren fekete ma-

') Ipolyi Arnold közlése szerint.

'} Megyei Jegyzkönyv.

*) ,,Scuta gentilitia Hungarioa^ ozimü gy«ji.

^) Adami Scuta geutil tom. IV.



dár áll ; fölötte kétfell a kék színben aranygolyók láthatók A paizs-

fölötti sisak koronáján két keresztbe tett arany markolatú kard, és ezek

között két aranjgolyó szemlélhet. Foszladék jobbról ezüst vörös, bal-

ról arany-kék.

Tán e családból volt JedUcska Antal nagyváradi kanonok e

század elején.

A Jedlicska család Fejérmegyében is található, hol Jedlicska

Lajos Í840— 1847-ben a bicskei járásban alszolgabiró volt.

Jékej^ család. (Búlyi és Porcsalmai.) Szabolcs vármegyei

eredet birtokos nemes család. Nevezett megyében van J é k e hely-

sége, honnan irta elnevét jékei Jékey Zsigmond 1730-ban Szatmár

megye alispánja ^}. Azonban leggyakrabban még is elönevüket a sza-

bolcsmegyei B ú 1 y helységrl irák , s irja jelenleg is magyarországi

ágazat, mig az Erdélybe szakadtak szatmármegyei P o r c s a l m á r ó 1

veszik elnevüket.

Szabolcs megyébl a család fleg Szatmár megyébe szakadt át.

Itten már

1659-ben Jékey Ferenez egész Géberjén helységet kir. ado-

mányban nyerte '*). Es e helységet azóta is egészen a család birja- E
század elején búlyi Jékey Imre (1804-tl Szatmár vármegye fjegy-

zje) volt birtokosa ^).

1 729-ben Jékey Sándor szatmármegyei ökör i tó, Porcs-

alma és Ozégény helységben nyert részbirtokot kir. adományban.

(Porcsalmán Jekey Máriával Radich Zsigmond nejével *). E

Sándor 1732 — 1738-ban ott azon megye szolgabirája volt ^),

—

Ugyancsak

1 729-ben Jékey László pedig Gr y ü g y e és D a n y á d szat-

mármegyei helységekben nyert királyi adományban birtokrészt ^)

Jékey Péternek DessewíTy Erzsébettl fia Gábor; ennek

leánya Rozália Peoz Mihályné,

Egy másik családfa a szatmármegyei ágazatot ') igy mutatja

:

*> Szirmay Szatmár várm. 11. 130.

«) Ugyanott II. 229.

«) Ugyanott II. 128. l. 137.

) Ugyanott II 122. 124. 225.

*) Ugyanott I. 134.

•) ugyanott II. 217. 223.

*) Luby Károly ur szíves közlése szerint.
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Búlyi Jékey Iscván
(Aibarter N.)

Isiván
(gr. Béldy

Mária)

Menyhéi't
(Szilágyi

Júlia)

István. M^iria

(Fráter

Iiászló)

Imre
1804.

Szatmár r. fjegyz
(l. Schuler tábornok

leánya : Teréz.
2. Eördögh N.)

Upkáez
(Buday
Mária)

Gyula.

György
(ntlen)

Ferencz
(Szerdahelyi

Erzse)

^.^

Móricz
(üray
Klára)

Erzse
(llovay
Gáapár)

Júlia

(Apagyi
Barua)

Kálniáu
(Lónyay
Er/se)

Teréz Nina
(llosvay

Lrincz)

Klemeutina

Zsigmond. Iloua gyermekei
vannak.

Az erdélyi ág, — mely Porcsalmai elönevet használ, Bels^-

Szolnok vármegye birtokosai közé tartozik; és már a XVI. században

Erdélybe volt Jékey Bálás, kinek nejétl fricsi Fekete Kata íia P é-

tar vala 1640-ben.

A most él nemzedék Sándortól szakad le kt^vetkezóleg . ^)

Sándor
1730.

(ikl. Toldalaghy Mária)
r

Zsigmond
(Székely Zsuzsa)

Ágnes
1778.

(Kovács Józs.)

Zsigmond
1767-1818

(Torma Jozefa)

Sándor f
(Palaíkay
Eszter..

'V

Ferencz László Lajos Zsuzsa. Ágnes Sándor Kata
százados i 1807. (ntlen) (Rácz százados (Ráezony
1 1844. György) (Tagliabo * János)

Marietta)

Albert. Lajos.

A most élk k(5zul Sándor, huszár százados j
volt erdélyi f-

kormányzó Schváfzenberg berezeg segédtiszte.

Jekelfalassy család. (Jekelfalusi és raargit£alvai.) Szepes

vármegyének régi nemes családa. ismert tö,':'23e Hekkul, gölrjicz-

•; Kvári Erdély nev. családai l-SO,



H%9 Jekf?tftilnssy,

bányai polgár , ki IV. László királytól 1 284-ben a Kojsó (az oklevél

szerint theutonice Cochensi f e) pataktól a Jászótól Szepesbe

vezet régi útig terjed erdséget nyerte adományban '). E H e k k u l

alapitá a Göiniczbányától északra egy órányira fekv Jekelfalva
helységet, mely jelenleg is a család birtokában van, s mely valószin-

leg néroi hangváltozással H e k k u 1- (vagy Hekkel-tl) nyerte a Je-

kelfalva nevezetet.

Mint az alább következkbl gyanithatjuk , a családi levéltár

még eléggé messze felterjedö okmányok által nyújthatna adatokat régi

története és viszontagságai ismertetéséhez , minek hiányában azonban

csak a már kinyomott adatokra szoritkozhatom , és teljes családfáját

sem közölhetem.

1382-ben Lajos király Jekelíalussy Domokosnak fiát Mik-
lóst és Jakab nak fiát Lrinczet pártfogásába vévén, parancsolja

Szepes vármegyének , hogy ezeket jogaikban oltalmazzák fleg Jekel-

íalussy Máté fiától Pétertl, ki nekik sok kárt okozott *).

1385-ben a följebbi oltalmazó királyi parancsot Erzébet királyn

intézi Szepes vármegyéhez ^).

1392-ben Zsigmond király Jekelíalussy Domokos fiának M i k-

. ó s n a k cs L r 1 n c4e n ek, (ki itt roszúl szintén Domokos fiául iratik)

bizonyítványt ád, hogy a török elleúi hadjáratban részt vettek, és ket
hazaboesátá ^}.

1398-ban Bebek Detre nádor Jekelfalussy Domokos fia M iklós

és Jakab fia L r i n c z részére prorogatoriát ád ki Somosi Elek el-

lenében ^).

A család egy ága Zemplin vármegyében is birtokos e század ele-

jén , nevezetesen egyik Jekelfalussy báró Vécsey leányt vévén nül,

1805 ben mint egész Nagy-Domasa és Kelese birtokosa említtetik ^).

Jekelfalussy József cs. kir, tanácsos és kamarás — mint a ger-

sei Peihó család egyik utóda a sztropkói urodalom négyhatod részében

birtokos. Szirmay szerint igen tudományszeret és a franezia háború alatt

*) WagTier Analecta Scepusii I. p. 442. ~ Lehoczky Stemmat. II. 194. —
Fény€S Geogr. Szótár. II. 154.

») Fejér, Cod. Dipl. tom. IX. vol. V. p 692.

*) ügryanott tom X. vol I. p. 211.

*) Ugyanott tom. X. vol. II. pag. 48.

*) Ugyanott tom. X. vol. II. p. 6l7. — hol a családnév (valószínleg téves

olvasás miatt) de Jakfalva közöltetik

*) Szirmay C- Zemplin not. top. 345. 846.
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mintegy húsz ezer forint adót segedelemképen az államnak *)• A tör-

vénykönyv szerint 1808-ban busz ezer frtot adott a Ludovicea katonai

növeWére; és 1827-ben 8333 frt 20 krt a nemzeti múzeumra ^), 1812-

ben az országos határvizsgáló bizottmány tagjául neveztetett ^). 1817-

ben ööül vette gr. Csáky Annát.

A legújabb idben ismert nevet szerze a családból Jekelfalussy

Vincze, egykor rimóozi plébános , utóbb (1844. kör.) pozsonyi ka-

nonok, és a forradalmi idszakban szepesi püspök.

A osalád czimere a paizs udvarában hármas halmon könyökl kar,

mely egy tövestl kitépett élfát tart. A paizsfölötti sisak koronáján

szintén azon képlet látható.

JíeleMCSics család. Jelencsics Antal 1756-ban Mária-Te-

rézia királyasszonytól nyert czimeres nemeslevelet.

Czimere a paizs jobbról balra rézsútosan vont szelemen által két

részre oszlik, a szelemen ezüst-kék koczkákkal van fedve. A fels osz-

tály ezüst udvarába a paizs baloldalából vörös mez kar nyúlik be,

irótollat tartva. Az alsó osztály vörös udvarában négy aranykagyló

látszik. A paizsfölötti sisak koronájából fekete sas szárny lebeg, és azon

rézsútosan az ezüst-kék koczkás szelemen szemlélhet. Poszladék jobb-

ról ezüst-kék, balról arany-vörös *).

S^ieníSy család. (C^jthei +.) Csejthei Jelenffy János Leo-

nard 1745-ben a pethfalvi Pethö család magszakadtán hontmegyei

Balog helységbeli részbirtokba és Leklincz puszta birtokába iktatta-

lak, de többek elleotmondotíak ^). Családjok így áll

:

Jeleoffy László
(Földváry Júlia)

1752.

N. Judit János. József.

(Wagner János) f

Jelenik család. Gömör vármegyében a múlt században vi-

rágzott 1669-ben Jelenik András Gömör vármegye alispárja volt.

Egy külíbldí értekez mint tudomány-pártolót is emliti *).

') Szirmay C- Zemplin not. top. 96. 352.

*) 1808-ki 7. törv. öi. 1827.ki 35 . törv. ez.

•) 1812-kJ 4 törv. c*.

) Adami Scuta GentS. tom. IV.

*) Sz-benedeki Conv. Capsa H. Atóc. 2. Nro 11.

•) Bartlioiomaeides C. Gömör. p. 758.
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Másik Jelenik András, (tán az elbbinek fia) 16$5 — 1697-ben

szintén ott alispán ')•

JeilaiAell csatiad (Buzini, nemes és báró.) Horvátországi csa-

lád, melynek nemesi ágazatából két rendbeli leszármazást közölhetek : ')

Jellasich György
(Praschóczy Ilona)

r-
Ferencr

István

Dorottya
(Markovich
Gergely).

Egy másik következ:

Jella^idi György
(Gregoróczy Erzse)

Sándor

Miklós
ktr. tanácsos

t 1804.

István Vincze.
1818-

E század elején élt Jellasich Ferencz cs. kir. altábornagy, és

a 62-ik szflmu gyalog sorezred tulajdonosa, 1809-ben magyarországi

báröáágra emeltetett. Meghalt ZágráWjan 18 10-ben. Utódait a követ-

kez családfa mutatja :

Ferencz
altábornagy
báró 1809.

József Antal Gtyorgy
szül. 1801 jr 1858 szül. 1807. szül. ISIO

Jiorv. hán. órnagy altábornagy
gr. Stockau (gr. Lamberg (gr Chrisialnigg

Zsófia). Teréz) iierroina)

Fereacz-József. Mária
112.1853. «z. 1854

György Ilona Márk
sz. 1847. sz. 1862. sz. 1854

A családfan láthatók közúl legfbb szerepet játszott napjainkban

József, szül. 1801-ki oct. 16-án Péterváradon. 1819-ben kezdett ka-

tonai szolgálatot mint alhadnagy , már 1837-ben Dalmácziában kor-

mányzói segéd és rnagy a 48-ik számú gyalog (akkor b. Gollner) ez-

*) Bartholomaeides C Gömör. p. 7.59.

•) Bossányi contra Esterkázy per. 533- és 664. 1,
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redben. 1642-ben már raint ezredes vezeté ezredét a bosznyákok ellen.

1848-ban horvátországi báoná neveztetett, és egy sereg élén jött a

magyar forradalom elnyomására, mely ellen késÖbb is harczolt. A
forradalom után Horvátország: hadi s polgári kormányzója lön. Szilárd

hségéért 1854-ki april 20'án austriai birodalmi grófságra emeltetett.

Meghalt 1858-ban. 1850-beu kelt egybe gróf Stockau Zsófia császári

palota-hölgygyei, kitl gyermekei nem maradtak.

Bárói czinieruk négy részre osztott paizs arany és kék ellenke-

zleg színeit udvarokkal Az 1. osztályban zöld téren egy rovátkos és

négy l-réssel ellátott várfal áll, közepén régies fekete nyitott kapu-

val, melylyen arany A. bet látszik. A fal mögött a kaputól jobbra

egy templom látszik, melynek tornyához balra egy ház van ragasztva.

A kaputól balra három ház látszik egy sorban, és védfal mögött a kapu

irányában még egy vártorony nyúlik fel. (Achau) — A. 2-ik osztályban

zöld téíea jobbra hármas szikla emelkedik , melyek mellett balra egy

völgyben egy vár látszik két hegyes tornyával, az egyik torony mö-

gött a sziklán túl egy épület látszik ki , a másik torony a paizs bal-

oldalát érinti. (Feldkirch). A 3-ik osztályban zöld téren rézsútosan

bftlra egy kissé meghajlott szikla-lépcszet látszik, jobbra egy sziklafal

áll, mely mögött egy templom s neháDy ház a léposzet felé húzódva

szemlélhet. (Luciensteig). A 4-ik osztályban zöld téren egy magas

rovatkos védfal áll, melylyen két oszlop között egy régi kapu van,

s rajta arany Z. fénylik ; a kapu néhány lépcsönyi magason áll, és nyi-

tott szárnya arany. (Zürich). A közép paizsban zöld emelked téren

egy kivont pallos áll , hegyén egy turbános vérz török fej, valamint a

íöldtéren is még két levágott törökfej látszik , a pallost kétfell két

kettsfarku oroszlán fogja, egyik lábukkal a zöld térre, másikkal a föl-

dön hever ievágoti törökfejekre tapodva. (Buzim). A gúzson bárói

korona, és azon három koronás sisak. A középsbl kettsfarku orosz-

lán ni ki, els jobblábával kivont kardot, a másikkal egy kék, arany

körzet ország-almát tart. Foszladéka jobbról arany-kék, balról ezüst-

vörös. A jobboldali sisak koronájából egy kék magyarnadrágos, fehér

kvabátos, vörös hajtókás, fekete csákós fölfegyverzett osztrák gyalogka-

tona ni ki
,
jobb kezét esküre emelve föl , fegyverét lábához helyezve.

Foszladéka arany-kék. A baloldali sisak koronájából is olyan (de zöld

hajtókás) gyalogkatona emelkedik ki , balkezében lfegyverét, jobbjá-

ban lándzsát tartva .^)

*) Goth-gejieal. Taschenbnch der Freyh. H. 1855. 184.
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A Jeilasich családból István már 1687-ben horvátországi itc-

lmester volt *).

A nemesi ágból István, János, IguáczésVincze 18Í2-

ben több ezerét adtak a Ludoviceára ^}.

Jelsiili család. L á s d H o r v á t h.

Jeney család. (Tisza-Jeni t). E kihalt család birta hajdan

T i s z a-J e n ö t.

Már 1469-ben Jeney László és Péter révjogot nyertek

Jenre *).

1505-ben Jeney Péternek (Petri de Jen) fia László, nv^ével
Margittal a jenéi, sárszögi, gyügeri és istvánházi birtokok iránt

szerzdik.

1525-ben a gyulai Vass család Jeney László- és Lázárnak, és

Bessenyei Benedeknek javait azoknak kihalási ürügye alatt adomány-

ban fölkérik , mi végett Lászlónak özvegye , és leánya Anna sokáig

perlekedtek *). Nevezett Jeney Annát bernáthfalvi Bernáth Bernát

vette nül , és ezzel öröklé a nevezett pusztákat , mik utóbb házasság

szerint Bernáth leány után a FöWváry család jutottak,

Jfeiiei^ Cüalád. (Boros-jeni). Közlök borosjeni Jenney J á-

nos 1647— 1649-ben Gömör váraiegye jegyzje, és kétszer a nádor-

hoz küldöttje volt. Özvegye Hubay Zsuzsanna ^). Borosjeni J e ney
család Erdélyben is él. Közlök Sámuel és István 1848ban Ká-

rolyfejérvárott városi hivatalnokok. Másik ág birtokos M.-Váradgyán,

István alsó*fejérmegyei tábiabiró , fiai Ferenc z, György stb.—
Gömör megyében jelenleg is vannak Jené y-ek.

Jéney család.^Máskép M o t k a). M o t k a máskép Jeney
L r in ez, Nógrády Miklóssal és Motka Tamással együtt stb. 1655-ki

luáj. 19-éti kelt czimeres levélben neraesittetett meg, mely kiváltság-

levél Nógrád megyében Losonczon 1656-ban febr. 14-én hirdette-

tett ki «).

Jeneyek közl él Jeney Imre, kinek neje Rutkay Jozefa, birto-

kos Pest megyében.

*) 1687 ^ki törv. ez.

2) 18l2-ik 2. törv. ez.

«j Gr. Teleky, Hunyadiak kora XI. k. 399.

*) h. Kövesd i Corapendium proeessus fara. FÖldvArianae oontra .4.bbat.

Zabdrovicensem. Pestiui 1785,

*) Bartholomaeides C. GömÖr. p. 763.

•j Frotocoh C. Neograd. anni 1656.
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Jleney <;Aalád. (N.-Enyedi.) Erdély esaláa, közlök János
rnagy és az 1792-ki és I794-ki erdélyi országgylésen kir. hivatalos.

Idsb J ó z s e f a m.-vásárhelyi ev. ref. tanoda péoztárnoka. líj. József
marosszéki aljegyz és honvédrnagy volt. Hihetleg e családbeli azon

alsó -fej éri ág , mely Asszonynépén birtokos : József özvegye Pálfi

Róza, és János,— Elek 1849-ben Alsó-Fejérben szolgabiró , neje

Horváth Katalin 0.

Jenisícli esalád. Jenisch Bernát 1790-ben H. Leopold ki-

rálytól kapott czimeres levelet.

Czimere négyfelé osztott paizs,egy közép-paizszsal. Az 1- és 4-ik

osztály ezüst udvarában kiterjesztett szárny és azon négy vizirányos

ezüst csíkolat látszik. A 2- és 3-ik osztály ezüst udvarában fekete bi-

kaf^j van. A k^zép-paizs viíárányosan kétfelé osztva, felül arany, alul

fekete szint mutat , közepén franczia liliom látható ugy, hogy annak

íele az araoyosztályhan fekete, a fekete osztályban aranyszin. A paizs

fölött két koronás sisak áll ; a jobboldaliból két elefánt-ormány között

liliom látszik, és mind ez, mind az elefánt-ormányok vizirányosan félig

arany, félig fekete színek. Foszladék jobbról arany-fekete, balról

ezüst-vörös •}.

Jeri&ey család. (Mérlaki). Ismeretessé tévé közulök nevét

mérlaki Jerney János, szül. Dorozsmán a Jászkun kerületbea

1800-ki máj. 12-cn, 182 l-ben ügyvédi oklevelet nyert; s Pestre tele-

pedett. 1837-ben lev-, 1838-ban rendes tagja lön a magyar akadémiá-

nak ^). Mint történet-búvárnak számos kissebb munkáin és értekezésein

fölül legneve?:etesebb Keleti utazása a magyarok shelyeinekkinyomozása

végett. Pest 1851. 4-rét 2. köt. Meghalt 1855'ki dec. 24-én

Jersey Ibud család. Jersei Bud István, PálésJánod
1311-ben nyertek I. Károlytól nemességet '*).

J^eszenák család. (Királyfiai, báró.) Poz5M>ny vármegyében

SoBQorja mellett fekv Királyfia helységrl irja elönevét, és ott je-

lenleg is birtokos. Egy család-történetirónk szerint a család ismert se
Jeszeniczky Bálás 1540-ben Temes vármegyébl szakadt Pricsdre

Nyitra megyébe ^),holaTárdi családnak bizooyos erdÖ iránti perében a

*) Török Antal közlése szerint.

*_) Adarni Scuta Gentil. tom. IV.

») L. életrajzát Ujabb ismeretek tára IV. köt 529—530.

*) Budai F. Hist. Lexicon. U. 663.

*) Lehoczky Stemmat. 11. 194.
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Nyáryak elien ügyét képviselvén, miután ott t is terhel emberhalál

törtéut, Báthori Istvánhrz Erdélybe menekült ; itt hadi vitézségével

magát kitünteté . és egy párbajban egy töröknek fejét vette honnan

a család követke7.ö czimerét

njrerte. A paizs kék udvará-

ban zöld téren egy vasba öl-

tözött hadi férfiú áll, jobb ke-

zében kibont kardján egy le-

vágott, vérz, turbános török-

fejet tart : a balban pedig egy

buzogányt, A paizsfölötti si-

sak koronájából szintén olyan

vitéz emelkedik, a leirt török-

fejet , és buzogányt tartva.

Foszladék jobbról arany-kék,

balról ezüst-vörös 0* Mint ezt

itt a metszvény is ábrázolja.

A családot a muít század

elején Jeszenák I. Pál

emelé fel, ki mint nagy törvénytudó, és berezeg Eugennek, Schvar

zenbergnek, PálíFy Miklósnak meghatalmazottja, családjának vszép va-

gyont is szerze. Leginkább érdemeket szerze magának az által, hogy

az 1715-, 1723- és 1729-ki országgyléseken, hol a cs. kir uralkodó

háznak trón-öröködése a n ágra is kiterjesztetett, e határozat elfoga-

dására különösen és fáradhatlaniil mködött *). Mely érdemeiért III.

Károly királytól nyert pozsonyraegyei javaira királyi adományt; és

egyszersmind kir. tanácsos lett. Meghalt 1762-ben, kora 78. évében.

Testvére János szintén hires törvénytudó , és szerz ^ olt, és királyi

tanácsos. Meghalt ntlenül 1776-ban.

I. Pálnak hat gyermeke maradt: István, ki 1784-ben halt

meg; János, ki Prónay Gábor leányát Jankát birta nül, de gyer-

meke nem maradt, és özvegye utóbb Calisius János neje lön; ÍL Pál,

*) Burgstaller Collectio InBignium nob. fam. H.

*) A. fia által 1781-ben nyert bárósági diplomának erre vonatkozó szavai

etek : ^.Si^nanter enim genitor tumt JPaulus Jeszenák, qui occasMne Regni ConUtio-

rum^ sigtianter atmis 1715. 1T23. 1729, celebratorum^ ubi de stabilienda sexus foemt-

nei Domus fíosirae Ausiriacae ferfttua successione agehalur., eximiam, indefessamqut

navatit operám.*'' L. Lehoczky id. !i. 195.
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kirl alább j továbbá három leánya: egyik Gosztónyi Imréoé, a másik

SzilvAy Tstvánné, a harmadik báró Podmaniczky Sándorné.

II. Pál 1771-ben a schleswig-hoUsteini nagyherczegségnek a

cs. kir. udvarnál követségi tanácsosa és ministere, utóbb cs. kir. taná-

csos , 1*78 l-ben dec. 28-án IL József császár által báróságra emelte-

tett '). Gyermekei a bárói diploma szerint János, Pál, Karo-
lina, Anna, Ludovika, Julianna.

Az eddig emiitettek leszármazási kimutatása imez

:

Jefizenák N.

1. Pá!

](ir. tanácsos

1 1762.

I. János
kir. tanácsos

t 1776.

(nótlen)

István

t 1784
II János
(Prónay
Janka)

t

II. Pál
t.áborn

báró 1781.

N".

(Gosztony
Imre)

N.
(Szilvay
István)

Krisztina

(b. Poíimaniczky
Sán'lor)

III. János.

1806.

Hl. Pál. Karolina. Anna. Ladovíka. Julianna.

|V. János. Luiza
M. 1800. 9z. ism.

forrad, biztos (gr. Teleky
kivég. 1849. Samu),

(gr. Forgách Luiza)

IIT. János 1808-ban könyveit és földabrosz gyjteményeit »

nemzeti múzeumnak adományozá '^). Az evang. egyház kerületi és is-

kolai fölügyelöséget sok évig viselte. Fia

IV. János 1800-ki január 22-én született Pozsonyban. Iskolai

bev^zésc után utazást tett Olasz-, Franczia-, s Angolországokban, és

ez utóbbiban különösen IV. György király koronázásán hg. Esterházy

kíséretében volt. Hivatal viselésre kedve nem lévén, 1822-ben az atyai

jószágok egyikét , Szeniczet Nyitrában vette át , s ott gazdálkodott,

jobbágyaival legszebb patriarchális viszonyban élve. Szorgalmas részt

vett a nyitramegyei gyléseken, hol az ellenzékhez csatlakozott. Mint

% nyitrai evang. esperesség felügyelje, s késbben gr. Zay Károly he-

lyében az evang. egyházak s iskolák dunáninneni kerületi felügyelje,

buzgó részt vett a vallási ügyekben. „A forradalom pártja — irja rövid

') Lekoezky id. b. 19S.

«) 1808-ki7.törv.qr.
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életirója — zászlói alatt híven helytállva találta, s szerencsétlenségére

igen is munkás szerepre hiv^ta a különben csendes és roérséklett fér-

fit;— mint forradalmi biztos erteljes munkásságot fejtett ki ; miért

haditörvényszékileg halálra Ítéltetvén , I849-ki octob. 15-én kivégez-

tetett" ')• Nejétl gr. Forgách Alojziától (szül. 1810.) Öt gyermeke

maradt t J á n o » cs. kir. huszár fhadnagy s ennek fitestvére! Sándor
és Béla néhány év eltt elhalván , a család fiágon kihalt. Leányai

:

L u i z a , Draskóczy Gyuláné és G i z e 1 la.

Jeszenovszky család. Jeszenovszky Ádám, és általa

neje Benczúr Kata, és fiai György, János, Mihály elbbi pol-

gári állapotukból I. Leopold király által 169l-ki nov. 14-én Bécsben

kelt czimeres levélben nemesi rendre emeltettek.

Czimerük a paizs kék udvarában zöld téren ágaskodó oroszlán,

els bal lábát ragadozásra nyújtva ki
,
jobb lábával pedig kivont kar-

dot tart, melyet három csillag közt villogtat. A paizsfölötti sisak ko-

ronáján vörös mez kar nyugszik, kardot villogtatva, melynek hegyén

levágott törökfej vérzik. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös

A czimeres levél Árva megyében 1692-ben máj. 19-én hirdet-

tetett ki.

A család némely tagjai kormányszéki hivatalokat viseltek.

Jeszenovszky Sámuel 1770-ben visegrádi kamarai ügyész volt.

György 1810. 1825. a pécsváradi urodalomban ellenr, majd

ispán, legutóbb Bozsókon.

Mihály 1810. 1820. az országos pénztárnál ellenr.

Jeszenszky család. (Nagy^jeszeni.) Hazánk egyik legré-

giebb családa, melynek els törzse Temérdek Andrása Xíl. szá-

zadban élt , és birta a turóczmegyei Jeszen földet. ^) Fia M ág y a, (ki

Sámuel vir nobilis-nek is neveztetik), azon számos érdemeiért, me-

lyeket és egyik fia Mihály (coraes) IV. B é 1 a , V. I s t v á a , és

IV. László király alatt tett, ez utóbbi királytól 1271-ben a jeszeni

földre Örökös adomány-levelet nyert ^).

Mágya-tói kezdve a család leszármazása ^) következ

;

') L. életét Ujabb ismeretek tára IV. köt. 535.

') Bet Notitia nova Hung. II. p. 133.

'} Regeatrum de Tburcz. Engel, Monumej»ta Uiigarioa p. 61.
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r. tábla.

de Jeszen.

127!.
A- -

Mihály (Mick) István Péter
comes 1281. 1281. 1281.

~i

Márton. János István Miklós Mihály

Skolastika'' János ^MÍ!!fÍ7 '^l^
t r~7^:"—

»

,JÍ^ 1391.

Tamás
I

^
1

Miklds
(Jeseenszky
Skolastíca)

Mihály Tamás. Erzse.
~i

111. Miklós László.
Turócz V. alisp.

(1. Dolinái Bóc%
Vera.

2. Ilíasky Ágnes.)

^^
l-t6l András. István. 2-tól I. György. János. 111. István.

f fTT'ÍTT* r^-^ í Turócz v.

loCS.
(1. Govarovszky Borti.

t. Il.táki. ^' ^^ovatky Bora)

jjáazló Péter. Dániel Simon Lórincz. Gáspár. Boldizsár.
tl628. Tnróozv. Trenosin 1563. r---^ »

Moliácsaál. alisp. r. jegyz Szileziába
*'^"°*

(üthmanii N.) "' ^^^ + 1621

lAnns^í. Miklós. isiváu. Ézsaiás Tóbiás. Aiuia. Bora.
Lissabonban sz. 1574. az. 1580-
halt meg. f 1622. f 1646.

(Hanoid Éva) Bécsben.

Károly. Miksa. Kuneg^md. Ferdinánd.

Anna. Zsuzsa. István*Károly
sz. 1617.
Í-167&

22
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II. tábla.

János.

Treiieaiíi v.

IV. István

1563.

Bálint. II. György
1578-1586.

Turöcz V. alisp.

«rt^M

Jáuos. Dávid.

árvái alisp.

Krisztina

(Okolicsány
N.)

Mmn •**

Gábor,
sz.-biró r

Gáspár.

Zsigmond

Gáspár.

István.

Györgry.
A.

István

György. István,

harmiu- f
czadofl.

Zsigmond

György

György Zsigmond. János. G^bor. György.

ímro

István

pozsonyi
kamarai
tanácsos.

Ferencz
apatiir

György
i

Ferenoz. MikJds.

Mihály
alispán.

itélómest.

1687.

Miklós
táblai filn.

Mihály
Nógrád V.

sz bifó 1747.

Gáspár Antal
báró 1760
(gr. Nyáry
Mária).

István.

Sándor
1775.

Tolnai alisp.

(Perczel Bora)

György
(Friebeisz

Judit)

Lajos. Ignácz. János
tolnai alisp.

septemvir
1847.

Eiek
Bars V, alisp.

1790.

(Simonyi Teréz)

Ferencz. Sándor. József. Ernest.

.János Károly József
alezredes Bars v. alisp. föh'adn.

. kir. tan. 1834.

1815.

Miklós Elek Teréz
cs. k. kam. Bars V. (Ghyczy
rnagy alisp. József

báró. cs. k. kam. septemvir

i

—

ááiidor. Károly
1845.

Bars V.

sz.-biró

János.

A scaládfa törzsének Mágyának, kitl a család j esze ni

M ágyának neveztetett , mig a XIV. század elejétl a nagy-jeszeni

Jeszenszk y-nek íratott, egyik fia Mihály, — mint az £. Ferii-
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nand királynak 1563'ban kelt

czimeres adomány - levelében

iratik , C om e s volt , és IV.

Béla, V. István, IV. vagy

kun László király korában

ifjúságától kezdve hséges

szolgálatokat tett, és külön-

féle hadjáratokban részt vett,

több és ezek k6zt halálos se-

beket kapott, nevezetesen az

Ottokár cseh király ellen ví-

vott marchfeldi csatában ha-

lálosan megsebesíttetett. Ezen

érdemekért, ugy testvéreinek

István és Péternek h szol-

gálataikért 1281-ben is si je-

azeni földjükre megersít a-

domány - levelet nyertdc ; a

mint ezen leveleit a család

1391-ben a turóczmegyei ne-

messég birtokainak vizsgála-

takor Bebek Imre országbíró

eltt is felmutaták az akkor

él családtagok , úgymint Já-

nosnak fía Péter, és jeszení

Michknek (azaz Mihálynak)

fia János.

Mágyának fía I. Is t-

T á n térjészté le azon ág^-za-

tot. melyet itt az L és II. táb-

lázat tüntet fel. Itt látjuk, hogy egyik utóda III. Miklósa XVI.

század elején már Turócz vármegye alispánja volt. Ennek két neje

volt) az els ddinai Bócz Verona, kitl született fia A n d r á s és I s t-

ván; második neje llíasky Ágnes szüié I. Györgyöt , Jánost, és

III. Istvánt.

I. Györgynek fia IV. István (kinek ágazata a II. táblán

látható) , és UI. I s iv á n n a k gyermekei Dániel, Meny bért,

Simon, Lrincz, Boldizsár, Gáspár, Péter, Miklós,
és ö y ö r g y , mindnyájan nagy-jeszeni Jeszenszk y-ek, I Ferdi-

22*
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nand királytól Insbruckban 1563-ki máj. 7-én kelt kíváltaág-levélben

nyerik régi nemességi czimerüknek megersítését *).

A család ezen nemesi czimere, — mint följéW> az els metszvény

is mutatja,—a paizs barna advarában hármas zöld halomról egy körösfa

(tótul: j eszén) emelkedik föl, ez alatt Qgy fekete med-'e áll, hátra

néz dühös tekintettel, és kitátott torokkal, a paizs baloldalából pedig

sr fellegbl két egymásraelletti férfikar nyúlik ki, egy hosszú Ián-

zsával a medve szügyébe szúrva. Á paizsfölötti sisak koronájából a

paizsbelihez hasonló medve emelkedik ki, a leirt kcrösíát tartva. Fosz-

ladék vegyesen fekete-kék, és barna.

líl. István I Ferdinánd király korában ennek hivCj és Tu-

rócz m«gye szolgabi rája ; negyven év lefolyta alatt, fleg Koezka Pé-

ter és egyéb felkelk által , kik azon vidéken zsarnokoltak, a legna-

gyobb szenvedéseket állotta ki, s bárha fogságba is került, I. Ferdi-

nánd húségérl el nem tántorodott , de st azt halálig megtartotta.

Egyik íla László fiatal korában 1526 ban a mohácsi vészben lelte

halálát. Fiait följebb elévSzámláltuk , de ezeken fölül leányai is vol-

tak a következk : Ágn es,D or a, Kata, Zsófia, Anna, Zsu-

zsanna és Orsolya. Fiai közül Dániel 15ö3-ban Turócz várme-

gye alispánja, Simon pedig Trencsin vármegye jegyzje volt. L ö-

r i n c z Sziieziába szakadt , és ott a boroszlói kerületben a nagy sirda-

nigi urodalmat birtokolta ^). Nt az üthmann családból vett, és ettl

lettek gyermekei : 1. L r i n c z , 2. M i k 1 ó s , ki ifjúkorában Lissa-

bonban halt meg ; 3. István, 4. £zsaiás,ki Boroszlóban született

1580. márcz, 25-én; és Bécsben halt meg 1648. áec, 17-én, hagyván

maga után K á r o ly-M i k sát, Kunegundot, és Ferdinán-
dot. 5. Tóbiás. 6. Anna, 7. Bo r bál a.

E hét gyermek közúl István öröklé a sirdanigi jószágot. Szü-

letett István Boroszlóban 1574. nov. 25-én. Meghalt 1622. jan. 29-én.

Ruraberi ns Hanoid Évától gyermekei Anna, Zsuzsannaéa Ist-

váii, szül, I6l7'ben, meghalt 1673. mart. 1-én ^). Ezen ág kihalván,

a sziléziai birtok leányágon rokon más német családokra szállt.

Boldizsár szintén kiköltözött , és Boroszlóban szülelelt nejé-

tl Schiller Máriától 1566 -ki dec. 27-én fia J á n o s, a híres orvos ; és

') Mint az elttem fekv okmány liiteÍ£siieti másolata mVitatja.

*) L. Zedler Universal Lexicon. Leipzig und Halle 1735.

') L. Cunradus Silles. Tagat. p. 140. Schles. Trauen Reden, u. Abdankun-

gftr 11! p. 2? Sinapius Saliles. Ci?riosit. I. 491. ÍI. 704. stb Bel M. Notitia nova

II. p. 337.
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Rudolf királyoak is kedvelt orvosa. Utóbb a vallási zavarok korában

mint követ is járt Magyarorazágban , miért visszamenet elfogatván,

1621-ben Prágában kivégeztetett ').

ÍII. Istvánnak többi gyermekeitl is valószinleg sarjadzott le

ivadék , miután a család jelenleg is számos egymástól messze es ága-

zatokban él honunkban.

IIL István testvérének Györgynek fia IV. István, ki az

1563-ki czimer-ujitó levél egyik közös szerzje volt, szintén egy tere-

bélyes ágazatot terjeszt le. mely bárba adatainknak csekély volta miatt

nem teljes is *), a 11. táblázaton jelenleg a legjelentékenyebb család-

ágazatot mutatja fel.

IV. Istvánnak négy fia közl ÍI. Gryörgy 1578- 1586-ban

Turócz vármegye alispánja volt. Ennek öt fia közl G á b o r szolga-

bíró volt. István nak fia György harrainczados Ez ág—ugylátszik
— kibalt. Gáspár és Zsigmond szintén hagytak utódokat. Azon-

ban mostanáig lehozva csak Jánosnak, ki Trencsín vármegye jegy-

zje volt, ágazatát látjuk.

Jánosnak fia Miklós árvái alispán (1715) utóbb fispáni he-

lyettes. Ennek István fia a pozsonyi kamaránál tanácsos.

Mihály, Jánosnak a Trencsin várm. jegyznek fia, Esterházy

nádornak titkára, 1687-ben itélmester ^) , 1688-ban nógrádmegyei

Nténcs helységre nádori adományt nyert *). Utóbb kir. táblai ülnök.

Egyik fia Mihály 1744- 1750-ben nógrádmegyei szolgabíró volt ^).

Másik fia Miklós tábla-ülnök volt- Mihálynak fia A n t a 1 gr. Nyáry

Máriát vette nül, és báróságot nyert. De utódai nem maradtak. A báró-

sággal czimere is bvíttetett. T i. a paizs jobbról balra rézsútos vonal

által két udvarra osztatott, az alsó kék mezben a családi régi czimer

a kröáfa alatti medve, egy benyúló kéz által karddal fején átszúrva;

a fels vörös udvarban pedig egy magyar lovas vitéz vágtat, jobb kar-

jával kivont kardot tartva. A j^izs fölött bárói korona nyugszik, s azon

két koronás sisak áll , a jobboldalin egyfejü koronás fekete sas áll ki-

terjesztett szárnyakkal ; a másik sisak koronájából medve emelkedik

') Ide mutat az is, hogy Jeszensiky Pált, ki az 1622 -ki 36 torv.

ez. szerint szolgabíró volt, a csaiádfdn nem találjuk.

*) 1687-ki törv. ez., mely szerint a Vág vizéhez biztosul neveztetik.

») Oklevél.

*) Weszprémi Biographiae medicorum C. II. p. 97. Horányi mera. Hung.
II. p. 205.

*) Protoc. C Neográd anní 1744—Már elbb 1699 -1702 egy Jeszenszky

F e r e n c z NógrJld vármegye szolgabirája volt.
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kJ, zöld gallyat tartva. Foszladék jobbról arany-kék , balról ezüst-vö-

rös '). E czimert a második metszvény ábrázolja.

Jánosnak a trencsini szolgabírónak fia Imre mostanáig vi-

rágzó ágazatot terjesztett le. Piától Györgytl unokája Miklós két

fiat:Sándort és Eleket nemzé , kik által a barsi és tohiai ágazat

alakult.

Sándor a tolnai ág alapítója, 1775-ben Tolna megye alispánja,

1790- ben követe volt, Perczel Borbálától többi gyermekei közt fia

János szintén tolnai alispán, 1841 ben már kir. táblai, utóbb

pedig a hétszemélyes tábla ülnöke volt Gyermekei a táblázaton állanak.

Elek a barsi ágat alapitá, és 1790-ben Bars vármegye alhpánjn

volt Simonyi Teréztl gyermekei ; a) J á n o s alezredes , h) Károly
Bars V, alispán és kir. tanácsos 1815-ben. Atyja bárom fiúnak: Sán-

dor nak, Károly nak (ki 1845-ben Barsban szolgabíró volt) és J á-

nosnak, c) J ó z 3 e f 1854-ben hadnagy, d) Miklós cs. kir. rnagy,

kamarás , Leopold rend vitéze , s ausztriai birodalirá báró . e) E 1 e k

Bars várm. volt alispán, és es. k. kamarás.

A közlött családfán állókon kívül — mint öiljebb emlitÖk — a

terjedelmes családnak több ágazata is él. Egy másik fágát képezi a

családnak a k i s-j e s z e n i ágazat , mely P a u 1 o v i c z nak is nevezte-

tett, s a közös nemzetségi czimert használja.

A kis-jeszent Jeszenszky egyik ág Mihálytól ered

le, ki P a u 1 o V i c z n a k ts neveztetett. Fia Miklós Turócz várme-

gyei Kostyán helységbl a múlt század els felében 1740. táján nó-

grádmegyei Dengeleg helységbe költözött. Éralitett M i h á 1 y t ó i

kezdve ez ágazat leszármazási kimutatása imez

:

Mihály

Miklós
1740.

Turóczból Nógrádba.
(Pongfíl'ex Borbála)

Sáiidor lütváa Dániel György
katona hftdna^ prazd&tiszt RudnÓB Nyiirában

1753.1773. 1753 1753. 1753.

János Sándor István
7"^ r> ,~

' Békes-Csabán lak. Aposta^on
lak. i5akO]i< • , i

^L/n—.^-.,—

,

__J!5?ii„ Pál
'

Sáttdor ' Pest V. Egyházán

lak. Csabán jegy^ft 1841.

-i

1841.

József-Kálmán.

1841.
Károly.

~^

*) Collect. Insjgnium nob. fam- Hang.
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Miklósnak fia Si n d o r a Belezaaí lovasezredben rmester. I s l-

V á u a Bethlen gyalogezredben hadnagy, Dániel gazdatiszt b. Pod
maniczky Jánosnál, és G y ö r g y , ki Rudnán Nyitra megyében lakott,

1753-ban sept 25-én Tiirócz megyétl kétségtelen nemességükrl bi-

zonyítványt vettek ki, mely bizonyítványt 1773-ki dec. 13-áü Nógrád
megyében is kihirdettetek.

Danidnak fiai János, Sándor, ki Békés megyébe költözött,

és Csabán községjegyz volt, és István, ki pestmegyei Apostagra

tette lakását

Jánosnak fia Károly Nógrádban Bakón lakott, Sándornak fia

Sándor csabai lakos , és Istvánnak íia Pál Egyháza községjegyz

saját és fiaik részére Nógrád megyétl 1841 ben ujolag nemesi bizo-

nyítványt vett k ki.

Eztn ágazathoz tartozik a követlcez leszármazás is, és valószi-

ntSleg Miklósnak fia volt azon Mihály, kitl ezen oldal-ág lesarjad-

zott e képen :

Mihály

Sámuel

Sámoel Dáaiel Júlia stb.

LosouQzon. ügyvéd
}JÓlg. mester. B.-Gyarmaton

1855. (Tóth Vilma)

SAndor. Margit

A J es2enszky család kivan terjedve turóczmegyei sfészkón

kívül Baranya , Bars , Hont , Pest , Turócz, Szatmár stb. vármegyében

is. Ez utóbbi megyében e század elején Iklód, Mátészalka hely-

helységében birtokos volt Jeszenszky János ').

Jeszovlc^li esalatd* Jeszovieh Pál, László és János
1756-ki júliusban M.-Terézía király- asszotiy által nemességre emel-

tettek 3),

Gzimerük vizirányosan kétfelé osztott paizs, a fels aranyudvar-

ban egyfejü fekete sas szétterjesztett szárnyakkal látható : fején arany

korona
,
s csre s lábai is narancsszin sárgák. A^ álsÖ osztály vörös

udvarában egy fekete gúla emelkedik egész a paízs felerészéig, s e gú-

lában aranyliliom t-agyog , a gúla két oldalán ötleveles fehér rózsa vi-

*) Szmnay Saatraár várm. II. 86, 113.

<) Coileci Herald. Nro 136.
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rít. A paizsfölötti sisak koronájából a paizsbeli fekete sas emelkedik ki.

Foszladék jobbról arany-fekete, balról ezüit-vörös.

Jetiim család. Jettim József 1800-ban I. Ferencz király-

tól kapta czimeres nemes levelét ').

Ozimere négy részre osztott paizs, egy közép-paizszsal. Az l- és

4-ik osztály vörös udvarában zöld téren fehér griff áll ; els lábait ra-

gadozásra nyújtva ki. A 2- és 3-ik osztály függlegesen két részre osz-

lik, a 2baa a jobboldali kék udvar)mn egy négysaög piramis , h bal-

oldaliban arany udvarban koronás bagoly szemközt nézve, kiterjeaztett

szárnyakkal, az alsó test xész nélkül látható ; — a S-ikbaa jobb oldalon

van a bagoly, ba»l oldalon a négyszög kövekbl álló gúla. A kösép-

paizs ezüst udvarában zöld sárkányon egy vörös talárba öltöaött férfiú

áll, nyakában kék fátyollal s fején koronával
,
jobb ke/ében zöld nö-

vényt tartva. A paizsfölötti sisak koronájából fehér grif emelkedik ki,

jobbjában kivont kardot, a balban tó\d gallyat tartva. Foszladék jobb*

ról ezüst-vörös, balról arany-kék.

Jezemicsky csaláidL (Jezemiczei). Turócz megye egyik

legrégiebb nemes családa. Nevét azon megyei Jezernicze helységtl

vette, melynek a család jelenleg is birtokában van.

Czimere a paizs kék udvarában egy ágaskodó vadkecske nyakán

nyillal átlve,* ugyan ezen vadkecske emelkedik ki a |>aizsfölötti sisak

koronájából is. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.

A család jelenleg ki van terjedve, vagy birtokos Bars, Komárom,

Nógrád, Nyitra, Pozsony, Turócz, Szabolcs és Veszprém megyékben.

Nem bírván a család nemzékrendét , csak a következ adatokat

közölhetem.

Jezerniczky Miklós 1650-ben Zólyom megyétl nyert kétség-

telen nemességérl bizonyítványt.

Jezerniczky János lC63'ban N.-Szombatban tanult.

Nógrád megyében már az 1755-ki nemesi lajstromban leljük

Jezerniczky P á 1 1 , kinek utódai közül Sándor 1810-ben alszolga-

hiró. Tán ennek fía Mihály 1836-ban szintén alszolgabiró, az Ipoly

vizébe fulladt. E család-ág Szgyben birtokos.

A család egy másik éígéhól származott Jezerniczky L a j o s-K á-

r oly, ki a jezerniczei elnév mellett még Batony-ról is irá magát.

Ennek családja következleg áll

:

Adami Souta gentil. tom. IV.
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Jezeruiczky Lajos K.
(gr. Beöthy Jozefa.
" meghalt 1836.)

Gabriela. Jozefa. Ad4m. Irare. Ida. Hermina.

Jezerntczky Károly 1790bea a jogi választmány tagja ^).

Joameili ciialád. Joanelli J á n o s-A n d r á s 1662'ben, Joa-

nclli Silvester pedig 1681-beTi országgylésileg honfiusittatott '*).

A Joanelli nevet 1730ban a bárók sorában találjuk az ak-

kori országos névtárban.

j€Miiinowtl» f^acabent Cftalad. Joannovits Sacabent A n-

drás és általa rokonai N e s c o , János és Arzén a görög-nem«

egyesült érsek, 1746 -ki sept. 1 1-én Bécsben kelt ezimeres levélben M.-

Terézia király-asszony által emeltettek nemességre *).

Czimeruk vizirányosan kétfelé osztott paizs , a fels vörös udvar-

ban kétíarku oroszlán men helyzetben , els jobb lábát feltartva lát-

ható. Az alsó kék udvarban zöld téren hármas magas szikla emelkedik,

és a zöld téren egy fehér szikla hever. A paizsfölött két koronás sisak

áll) Vtindegyikbl egy négyszeg kövekbl épült , két lréssel ellátott

vártorony emelkedik ki , és a tornyokból sisakos és pánczéles két vitéz

nyúlik fel, szemközt állva , és kivont kardot tartva. Foszladék jobbról

arany-vörös, balról ezüst-kék *).

A nemeslevél Krassó megyében 1806-ki máj 13 án hirdettetett

ki
;
jelenleg azonban a család Krassó megyében nem létezik.

Joaiutowlts esalad. Joannovits P á 1 temesváji keresked

1601. sept. 25'én kelt czimeres levél által nemesittetett meg; s nemes-

levele Krassó megyében 1802-ki april. 6-án hirdettetett ki *).

Czimere vizszintesen kétfelé osztott paizs, ugy iiogy a paizs te-

tejét egy harmadik háromszög fehér osztály foglalja el ^), melyben

két kinyúló meztelen kar koronát tart. A jobboldali kék udvarban

ezüsthorgony áll , a baloldali vörös mezben arany eb ágaskodik. A
paizafölötti sisak koronájából szintén ily arany eb nyúlik ki, els lá-

baival ezüsthorgonyt tartva, mely nyakába lánczra van kötve. Foszla-

dék jobbról ezüst-kék, balról ezüst^vörös ^).

1790-ki 67. tórv^. estik.

•) 1668-H 50. él lSlki 82ki törv oz

Krassó rárm. jogyzkönyve.
•) Adami Sonia gentil. tom. IV.

*) Ugyanott, és Krastó megy« jegyzkönyve.
*) Czimerlani német mszóval : Dreyeck, oder Gabelform.

^ Adami Scuta gentU. iom. IV.
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E család birja Krassó megyében D u 1 1 e o helységet ^),

Joannovits András 1845'ben Krassó megye házi fpénztárDok a.

Joannovics család van Árva megyében is Fényes E. Geogra-

phiája szerint.

Jobszty csAlad. Bereg vármegye birtokos nemes családa.

Közlök Jobszty F erén ez Bereg vármegyének 1837-ben al- 1845-

beo fö-szolgabirája volt.

Joeklcll c«alád. Jochich Máté III. Ferdinánd király által

nemesittetett meg Pozsonyban 1649-ki május 20-án kelt czimeres ne-

meslevélben
, mely azon évi jnlias 10 én Vas vármegyének Szombat-

helyen tartott közgylésében hirdettetett ki *).

Joiin Cftalád. John Henrik Komáromban orvos. 1766>Jban

M.-Terézia király-asszony által emeltetett nemesi rangra *).

Czimere a paizs kék udvarában zöld téren daru , fölemelt egyik

lábában kavicsot , csrében pedig aöld kigyót tartva. A paizsfölötti si-

sak koronájából vörös ruhás , kék öves
,
prérakalpagos magyar vitéz

emelkedik, jobbjában kivont kardot tartva. Foszladék mindkét oldal-

ról ezüst-kék.

Henrik egyik utóda John Antal cs. kir. helytartósági tanácsos

és tartományi albiztos. Meghalt 1819. táján kora 68. évében Budán.

Családja igy áll

:

John Antal
helyt, tanácsos

1 1819. k. ^—

^

Lajos Karolina Joaéfa

nyg. hely tart tau. (Kemniczcrn6> (MiIanc»nÓ)
Budán 1654.

Laj o s elbb kanczelláriai fogaimaró , utóbb helytartósági taná-

csos. Jelenleg nyugalomban Budán.

John Imre 1815 ben a kanczellariánál irnok s jegyz.

John Alajos 18í5-bén Ipolysághon cs. kir. sóházi pénztárnok.

Jóhny család (Jamniki). Szepes vármegye nemes családa,

mely azon megyei J a m n i k helységrl írja elnevét , s annak egész-

ben birtokosa. Neve kiejtés szerint Jón inak hangzik.

Czimerük : a paizs zöld udvarában hármaö halmon ágaskodó és

balra néz vadkecske elsÖ lábaival nyilat tart.

*) Fényes E. Geographi&i síótAr I. köt. 28^. 1.

*) Veflzpréin vármegye iftvéltárában van az eredoti armalis.

»} Collect. Herald. Nro 228.
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A család a XVII. század végén tnik {el , a midn élt Jóhny

Tóbiás, kinek benedekfalvi Dettrich Margittól fiA János Iglón

született, és Hálában és Jenában is járt 1716-ban a akadémiákon;

haza jvén, bár hites ügyvéd volt, a bányászatnak adá magát *) Nejé-

tl Szontagh Dórától fia lí. János, ki Okolicsány Annától n^zé

Annát b. Forray ígnácz hitves társát, ki élt 177^ ben. Ez ágazat

igy áll :

Jóhny Tóbiás
<(i:^trich Margit)

János
1716. t 1755.

(gíonlagh Dóra)

)I. Jáuos
(Okolicsányi Anha)

'"iuna 1780.

(b. Forray fgnácií).

Jóhny János 1810— 1825-ben kir. udvarnok.

Jóhny Imre 1810-ben bánya-kamarai tiszt ügyész.

Jóhny Pál Iglón,kamarai hivatalnok.

Jamniki Jóhnv Ferencznek Tallián Teréztl fia, Vincze

Szepes vármegyének 1838— 1845. els alisjmnja, és 1847'ben ország-

gylési követe volt.

Jíókay f^alad. (Ásvai.) Azon család , melynek irodalmunk

egyik legtermékenyebb, s legkedveltebb regényírónkat köszöni.

A család — legalább a múlt század óta — Komárom vármegyé-

ben székel, és ott Megyercsen stb. birtokos.

Jókay Sámuel, I. Leopold király alatt Esztergám várában

zászlótartó , a vár vívásánál fölfedezvén , hogy a tüzérek megvannak

vesztegetve, maga irányzott egy ágyút, és oly jól, hogy a vár alatt tá-

borozó törökök közül egy Inasának a karját sodra el a golyó. Erdemeiért

czimeres nemeslevelet nyert.

Czimerük következ : a paizs alyját sátorok alatt tanyázó török-

tábor foglalja el , középjn a basa sátorával ; e tábor fölött feljebb vár-

bástya nyúlik el , melynek tetején egy magyar vitéz baljában zászlót

tartva, egy áÍgyút süt el. A paizsfölötti sisak koronáján férfikar kö-

nyököl , kivont kardot villogtatva , kétfell zászló lengedez. A paizst

szokásos foszladék veszi körül

A nemességszerz Sámuelnak fia II. Sámuel, még 175^. eltt

meghalt. 1752-ben özvegye Gazdag Sára, Konkoly Zsófia fiának Gaz-

*) Több jogtani munkát irt, 8 adoti ki. L. Horányi^ Meoi, Hang. II. 238-
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dag Jánosnak leánya , Konkoly jogon ertlenit pert kezd b» Babocsay

Ignácznak Szluha Eleonórától született gyermekei ellen ó-gjallási bir-

tok iránt *).

II. Sámuelnak Gazdag Sárától íia ÍII. Sámuel 1767-ben saját

folperessége alatt a Konkoly leány«ág nevében is az elbbeni per meg-

igazitására uj Ítéleti parancsot nyervén
,
perbe idézi a Tajnaiakat, ha-

sonlóul Konkolyféle örökösöket ^}, Nejétl Veres Katalintól fia J ó-

zsefszül. 1791.J meghalt 1837-ben. Komáromban h. ügyvéd, és árva-

gyámnok volt.

A családfa, bár nem teljesen következleg j le ;

I. Sámuel

II. Sámuel.
1740.

(Gazdag Sára)

III. Sámuel
1767. 1782.

(Veres Kata)

József
82. 1781 1 1837.

(Pulay Mária f 1856)

Károly Eszter Mór
8z. 1814 82. 1817. 8Z. 1825.

(Csontos Klára) (Vály Ferencz) (Laborfalvi Benke

Mária.
Eóza)

Géza. Jolán. £tel. Mór.

Mór 1825-ben született Komáromban. Irodalmi föllépése 1835-re

s illetleg 1846-ra esik, midn els önálló regénye a ^Hétköznapok'
jelentek meg. 1847-ben az ,E 1 e tk é p e k' szépirodalmi lapot. 1849-ben

az jEsti Lapok'-at szerkeszté. 1850. óta számos regénynyel gazda-

gítja folytonosan az irodalmat 1858 óta a magyar akadémiának is tagja.

A családion nem található Jókay János, kinek Maliolányivali

ügyében az 1715-ki országgylés a 67. törv. czikkben rendelé, iiogy

azt a nádor a kir. tábla ülnökeivel rendkivülileg (jure extraordinario)

Ítélje el.

Nincs a táblázaton Jókay Gáspár sem, 1724-ben pozsonyme-

gyei Puszta-Pödémesen gr. Pálffy János uradalmi igazgatója ; ki tán

e családlioz tartozott.

^) Fényes Komárom várm. 123.

*) Ugyanott.
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Jókay nev család 1730ban a magyarországi bárók sorában

ia állott, s mint értesülök, ez is más család lehetett.

Jokesz család. Jokesz Mihály és általa testvérei János,

Farkas ésG-yörgy, 1652-kí máj. 15-én Bécsben kelt czimeres le-

vélben. III. Ferdinánd király által nemesittetett meg ; mely nemesle-

vél 1653 ban Abauj vármegyében hirdettetett ki ^).

JÓkiiChy család (Jókúthi, máskép Szomorfalvi.) A Jó-

kúthy cáalád névre már a XIV. században rá találunk okleveleink-

ben. 1343-ban Jókúthy Mihály mint választott biró (arbiter) fordul

el a Turesányiak és Rudnayak ügyében ^)

Jókúthy család birtokos Komárom vármegyében K^knlödön ^).

Szomorfalvi Jókúthy N. Vácz egyházmegyei sápi plébános.

Jöna csal&d. Ugocsa vármegyében Pcterfalván e század ele-

jén birtokos Jóna István *)

Jíónás család. Ugocsa megyében birtokos Tamás-Várallyán

e sjtázad elején *).

Joó család. (Kaszaházi f). Elnevérl itélve Zala vármegyé-

bl eredett, azon megyében lévén Kaszaháza nev helység, mely-

rl elnevét irhatá.

.A családot kaszaházi Joó János emelé fel, L 1587-tol 1603 ig

királyi személynök volt. Neje Balassa Borbála , kitl fía Mihály e

családot fiágon berekeszté ^). Jánosit 1609-ben az országrendei Aján-

lák a királynak ^).

Jánossal egy idben élt Joó László hadi élelmezési biztoa,

vagy mint latinul a törvénykönyv nevezi: Conservator et erogatoran-

nonae et pecuniae mi litaris ^).

Joó Máriára nézve az 1658-ki 82. törv. úzikk rendeli^ ^ogy a

szomszéd tartományokban lev adósságai lezcttessenek.

Joó Miklós pedig letartván Fánchy Pál ingóságait és okleve-

leit, ennek átadására az országgylés 1647-ben a 149-ki törvény étik-

ben kötelezi.

') Kassa sz. kir. város levéltárában van az eredeti armalis levél.

») Fejér Codex Dipl. tom. IX. vol. I. p. 136.

^) Fényes Komárom várna . 155. l.

•) Szirmay C. Ugocsa p. 125.

*) Ugyanott 154.

•) Lehoczky Stemmatogr. lí. 200* stb.

») i609-ki 58. törv. ez.

») 1599'ki 17. lG02.ki 6. és 1603-ki törv. 3-ik ez.
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Joó család. (Szemeriai.) Háromszéki székely család, melybf)l

Joó Lukács 1597-ben N,-Bányán az akkor létezett unitaria egyháa

papja volt.

Márton kolosvári unitárius pap, és f egyházi tanács jegyzje

1625.ben. Fia Mihály ügyvéd volt.

D i e n e s a fökornaányszéknél tartományi számvevségi lajstro-

mozó, meghalt 1848-ban. Leánya Eszter Gyergyai Lászlóné 0-

Erdélyben még más Joó nevezet család is van, és Joó Berta-
lan 1682-ben dobokamegyei Nagy-Sajóban birtokosul iratik. De ez a

följebbi, vagy pedig a bágyi Joó családból volt-e? — nem tudjuk.

A bágyi Joó családból István orvos , és az orvos-sebészeti

tanintézetben tanár Kolosvárott.

J<KÍ család. (Pettyeni.) Szatmár vármegye egyik régiebb ki*

halt családa*

Pettyeni Joó Demeternek gyermekei G y ö r g y , Mihály,
Vilmos, Anna és Kat,ftlin szatmárcaegyei Szamos-Kórógy és

Pettyén részbirtokot kaptak királyi adományban ^).

JÓob család. (Fancsali). Régiebb családaink egyike, melynek

eldMei már az Arpádházi királyok korában .Faneh dePiskarkos
név alatt Szatmár vármegyében laktak. Piskarkosi Eleknek (Elekus)

íla Cr y ö r g y , ennek fia F a n c h mester 1334-ben Abauj vármegyéi

Fancsal helységet az akkori egri

püspöktl Tornay Miklóstól örökö-

sen megvévén, elbbeni F a n c s ne-

vét F a n c s a 1 y-ra változtatá ; utó-

dai pedig 1428-ban Zsigmond ki-

rálytól Fan csal helységre uj a-

dományt nyertek *).

1600-ban Proszéki Míkuss ne-

mes család után liptómegyei Pro-

sjsék helysége törvényesen a F a n-

e s a 1 y családra szálván, miután az

ország alsó részeiben szüntelen

nyughatatlanságoknak voltak ki-

téve, és abaujmegyei birtokaikat

Török Aai. közléfe szerist.

>3 HödorSlár. Doboka várm. 110.

^ Stirmay, tltatmir várra. U, 192. 193. 11,

^) Családi közlés szflrint.
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Kassa városának elzálogosították, — Liptó vármegyébe költöztek, id-

közben ezen ösi jószágok biztosítására Fancsaly Jóob 1559-ben uj

adomány-levelet nyert , és innen örökösei s utódai e mai napig F a n-

csaly-Joób- oknak neveztettek.

A család cziniere—mint följebb a metszvény ábrázolja — a paizs

kék udvarában egy arany korona , melylyen íiéríl kar könyököl, egy

pallost, (vagy botot) tartva, melyre kigyó tekerödzött : a paizs jobbol-

dali fels szögletében aranycsillag, a balban ezüst félhold ragyog.

A család leszármazása a XV. század közepétl kezdve következ :

I. tábla.

Fancsaly Miliály

í500

Péter. László. Miklós. Jób
1659.

de ProHzék
.-—-^ • I

L János
t " 1.1— I

—^ ' "
'

Mátyás
Jóobj^Fancsal y.

r n I

* if- -^ r - - *
-

Jáuos István

(Trombitás (Platliy Anna)
Bornem ísza i

^
1

Margit.) Ferencz

•j. (1. Csemiczky
Zsófia.

2. Palugyay
Mária)

Péter

Pál

László

t

II. Jób

Folyt

III. táblán.

íí. János

FqIíjI.

ÍV, lablán

Ádám
(neozpáli

Jssth Magdol.)

I

János

György,

t
János,

t

Istvin
(Rubinyi
Magdolna)

'Miklós I

(Szmrcsány László

^^'•"^^ Gábor
r

—

^
\ i

^
1

t. //. tábl. Mihály
(Csemicz-
ky N.)

I

f

Ferencz
^« .

András

t

János

György

Sándor £ldk József Gábor

Torón-
tálv.

föügyv

T - -^-- t

József. György.

Lajos Imre.

(Jóobfancsaíy f
Anastá&ia)

Mihály. Frigyes.

Vendel
(Pillér Júlia)

<Mnos Anna-Mária Zsuzsa
(Szenessy (Thuránszky (Audaházy
Franciska) György) Gábor)

Péter. AntaL Farkas Frigyes.

f f mérnök

Imre.
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II. tábla.

Miklós, ki az K táblán.

(Szmrcsány Mária)

Imre
(Jóobfancsaly

Zsuzsa)

isiváii.

t

Frigyes Ijcopold

kapitány kapitány
fPongrácx Anna)
f

"^
«

Albert.

Elek.

t

Lftjos.

Ferencz

Miiiáiy

(1. Bajciy 1.

2. Oanezaag' t.

• -mAs^^rn

Miksa. SámiK'l Tamáa
Coburg berezeg (Pottornyay
urad. igazg. MatUiW)

Béla.

lí. t á b l a.

11. Jób, ki ah I. tábUln.

Mátyás. II l. Jób Andrág. Gábor. Miiiály Ltsnió.

Ferencz.

t
András
(Kiibiayi
Ilona)

Menykért
(Detrich

Kata)
r-r-; ,

A<tám

Mátyás
Líptó V. pénz-

tárnoka

IV. Jób

András

Miháiy Pál. Gáspár. András

t t (1. Jánoky
2. Szent-
iványi I.)

Gábor. Sándor

t (Révay N)

Péter
(Pinterich J.^

I

^
X

Gergely
Madocsány
(Fruzsina)

t

PÜ

József Ferencz.

Jóobfan- f
csaly Ter.

)

Mátyás,

t
Mihály,

t
András
kaf)it.

Zsigmond. Gusztáv

t (Várady
Amália^

Marton
(Tóthfalusey

Teréz.)

Adolf
Liptó V. fszb.
Madocsány
Klementina).

Mátyás Páí. Miiiály Jáaoa.

kassai prép. f Abauj v. f
fadószedÓ.
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IV. tábla.

IT. János, ki oJi I. táblán.

Gábor,

t
J^os.
t

Mátyás

Mátyás

Sándor.

t
István.
-A—

ístváij.
A

JózBef.

t
Farkas.

t
£zechiel.

t
Károly,

t

Antal. Boldizsár
(Grotkovszky 1)

Sándor. Ferdinánd. Atilla.

Pál
(Szontagh
Julianna)
j

'^——

t

Móricz.

László
r ••^

,

Dániel
<

^
,

Gáspár
(Metkó I.)

'~Elek'~^
(Kubinyi
Johanna)

Gusztáv. Gyula.

Az I. táblán & törzsnek F'auosaly Mihály három id6sb fiatnak

Péternek, Lászlónak és Miklósnak utódai Ábauj várme-

gyében Fancsalon , Fels-Kázsmarkon", és Kis-Kinisen nem épen foko-

zatos nemzékrendi izén voltak István, János, András, Tamás
és Bálás, kik mag nélkül halván el, ágazataik megszakadtak.

Ugyancsak az í. táblán álló Sámuel Torontál megyébe szár-

mazott, és ott megyei fügyész volt.

A család tagjai kOzúl többen viseltek liivatalt , így Mátyás (a

III. táblán) Liptó vármegye föadószedje volt a muIt században ; egyik

kis unokája Adolf Lfptó vármeg^^^enek 1837'ben fbiztosa, 1844-ti

fjegyzje /olt, majd fszolgabirája. Lakik liptómegyei Proszék
helységben birtokán.

Mátyás (a IV. táblán) már 1825-ben kassai kanonok és apát,

utóbb kassai nagyprépost.

Jordán család Jordán R o z i n a és Jordán J ó z s e f és ve-

lök Kral Antal 1719-ben nov. 25-én ILI. Károly királytól nyertek

czimeres nemeslevelet ^).

Czimerük a paizs udvarában zöld mezn egy hasábfa korláttal

bekerített kert , melynek közepén kékes viz folyik és abban egy fehér

hattyú úszik
,
jobbfelé haladva , a kert két oldalán két magas fa zöld-

del ; a kert fölött derült ég látszik. A paízsfölötti sisak koronájából

szltke nyúlik fel , melynek zöld levelei közül három pirosuló szl-
fürt csüng alá, Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.

«) CoUect. Herald Kro 406.

n
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•fordan esalátd. (Borbáthvizi.) Hunyad vármegyei törzsökös

család. Törzse Jordán, kinek fiai 1. B áj a (ez ágból késbb Szabó).

2. Jordán. 3. Bálás (ez ágból késbb a Kalugericza Balás család,

mely Kalugericza = apáczás Balást jelent , kihalt). 4. D u n c s a. 5.

Farkas (ettl származott késbb a Borbátvizi család) és 6. Csóka,
Zsigmond király által nemesitetnek meg ^), és több most is él csalá-

dok törzsei lettek, mint péld. Bája, Csóka stb.

A Jordán családból többen viseltek Hunyadban megyei hivatalt.

Jordán József 1815-ben alszolgabiró. Domokos aljegyz, és 1846 •

ban országgylési követ s birtokos, valamint J ó z s e f is.

jósa cnalád. (Szavolyi f). Ismert törzse szavolyi ^) Jósa
István 1510. táján birta Mosón megyében Oroszvárt , Gáthat , Thé-

tént stb. Ivadéka következleg sarjadzott le :

István
1510 t.

r
Farkas Bora Margit
1553. (Rausar (1. Bezcslovics

Sebestyén) Boldizsár deák.
2. Baraoskay Pál)

Benedek Ilona Orsolya Zsófia

t (Zichy György) (Sibrík (Eördögh
Láazló) István).

Istvánnak Borbála leányától Rumy ágon az Esterházyak^ szár-

maztak leány-ágon.

Margittól második férje Baracskay vonalán a t o t h i Len-
gyel stb. család örökölt.

Farkasnak fia Benedek magnóikul elhalván, leánytestvérei

1568-ban osztoztak az oroszvári birtokokban. Ezen örOködés jogán bír-

ják a Zichyek Oroszvárt.

Jósa család* (Nagy-bányai.) Kzlök nagybányai József
táblabíró 1829-ben Vas vármegyében.

Többféle Jósa családok lévén , családi adatok közlése nélkül

alig lehet azokat elészámlálni. Ily nev családaink vannak Bihar, Sop-

rony, Szabolcs, Szatmár stb varmegyékben.

K- Váraiiy szíves köilése szerint.

*) Gencal. authent. Mss.—De a a z a v o l y i el5név talán Sávolyí-re lenne

igazítandó, mert Szttvoly helységet nem lelünk Fényes Geographiai szötárá^

ban ;
— Sávoly nev helység van Somogyban, puszta pedig Veszprém vár-

megyét en.
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Szatmár vármegyében e század elején Gyüre helységben birto-

kos Jósa Miklós ')•

Tán a szatmármegyei Jósa családra vonatkozik a következe tö-

redék nemzékrend : *)

Jósa Miklós
1691.

(Nyári Erzae)
i

— ""
'

1

István. Mihály

I
osztozik

1719.

Krisztina Klára Borbála
(Sághy Mihály) (Irényi 1783.

1772. István) (1. Orosz István
2. Ers István.)

Másik röredék nemzékrend ^) ez

:

Jósa Mihály
(Peth Anna)

István. Miklós

t
István. Zsófia Bora.

(Orosz János).

Jósa család. (Pankotai). Zcmplin vármegye nemes családai-

nak egyike *) , s valószínleg az, mely e század elején birtokos Erd-
Bényén, Bodrog-Keresztúron, Berzéken, Kakon, Hernád-Némethi*

ben stb. *).

Heves , Szolnok stb. vármegyében szintén j el6 Jósa család,

melybl a dús vagyonosságáról s egyéb sajátságairól hires Jósa
György származott , ki Tisza-Füredet stb. birta j

— ennek sem is-

merjük származási táblázatát.

Jósa nev család már a régiebb idkben is létezett, Békés me-

gyében Tárcsa helységben Vér András már 1472-ben Jpsa Tamás
magszakadtán nyert részjószágot *>

Azonban azon Jósa, ki 1500-ban temesi bán volt,—nem a Jósa

családbeliekhez számítandó , mert neve Jósa (= József) csak kereszt-

név volt, és vezeték család nevére S o m i Józsa volt. L. Somi család.

') Szirmay Szatmár várm. II. 95.

*) Bossányi Eszterházy per. pag. 74,

•) Dediictiones et tab. geneal. Ms. Mas. fol. lat. Nro 213.

*) Szirmay C. Zemplin not. top. 107.

Ugyanott 156. 176. 225- 226- 227.

*) Gr. Teleki Jözs. Hunyadiak kora. XI. köt 483. i.

23*
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Jósa eiüilAd. (BodosiO Erdélyben is többféle Jósa család

létezik
j s neveik az ujabb idkben Erdélyben á családnevekre is alkal-

mazni szokott írásmóddal gyakran J ó z s a^nnk is íratik.

A bodosi Józsa család székely eredet. Az erdélyi magyar vár-

megyékbe kiszármazott ágazata ismertebb ; ebbl Izsák Fejér vár-

megyében ügyvéd lö48-ban. Dániel Kraszna vármegyének for-

vosa, meghalt 1849-ben. Els neje Dombscher Aloizia, a második

Hahn Amália. Családfája igy áll

:

<• Dániel
forvos 1 1849.

(1. Dombscher Alojzia
2. Hahn Amália)

i-ti Frnzsiua Gyula Adolf. Koruólia Hermina Olivia Aurél.

(Hegyi gyógysze- (Rátsok (Bene (Fényes
Mihály)

,
rész István Ferencz) László)

Ónodon) Miskolczon)

Második nejétl fia Oszkár.
Ezen ágazathoz oldalrokon : D á n i e 1.

Talán szintén e családból való Jósa László birtokos Fejér vár-

megyében 0-Ivánfalván.

Jfia család* (Csik-mindszenti.) Szintén székely eredet, ki-

ágazva fleg Torda vármegyébe, hol közlök 1794-ben Jósa György
fszolgabiró, 1848-ban pedig Gryörgy árvaszéki ülnök, ugyanekkor

József marosszéki ülnök.

Ezen kivül van Erdélyben vajda-hunyadi Jósa család, melybl

az 181-ki tiszti névtár szerint Miklós kanczelláriái jegyz*

A koronkai Jósa családból Jósa Mihály 18Í5'ben Kolosme^

gyében adórovó biztos. Tán ezen családból való Miklós Kolosmegyé-

ben Septéren birtokos.

Joiseiili család. Joseph Pál 1718--ban III. Károly királytól

kapott czimeres nemeslevelet ^).

Czimere a paizs kék udvarának közepén két férfikar, a jobboldali

bibor szín mezben , a baloldali pánczélosan öltözve , és mindkett ke-

resztbe helyezett kardot tartva. A paizsfölötti sisak koronájából pán-

czélos sisakos , melylyen tollak lengenek , vitéz emelkedik ki, jobb ke-

zében piros zászlót tartva. Foszladék jobbról ezüst - vörös , balról

ezüst-kék.

Collect. Herald üfro 603.
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Jósika család. (Branyícskai, báró.) Erdély egyik legneveze*

tesebb családa^ beszármazva oda Karansebesrl, ^) a temesi bánságból*

hol már a zsidóvári urodalom birtokosai voltak,

•Jósika Albert 1561-ben Zarácd vármegyében Gelváczon bírt*).

Els , ki Erdélybe telepedett, Jósika István Jósika Daniéinak

iia •**) volt , kit egyik utóda Miklós, regényirodalmunk alapitója,

egyik nevérl czimzett regényében is örökített. Jósika I. István
1593-bao febr. 14-éa vévé nül és tartá iakadalmát *) Gyulay Pál Öz-

vegyével Füzy Borbálával, ki a Bátiioriakhoz rokonságban állott. Sze-

repe Erdélyben igen kétértelm volt. 1594-ben , midn az ellenzék f-
nökeit Báthori Zsigmond Kolosvárt lefejezteté, már emelkedni kezdett.

Branyicska még ekkor Szalánczi Lászlóé, ki ottani kastélyában a feje-

delem által reá küldött kék darabantjaival barczot állott. Ezen Szalán-

czi nótáján kapta Jósika István Branyicskát 1595* ben , honnan a

család elnevét irja. Majd Erdély kanczellárává (s báróvá is) levén

I. István, családját megalapitá. Azonban Báthorl Zsigmond eltt

gyanúba jvén, mintha a fejedelemséget hajhászná, 1598-ban fogságra

tétetik, és Szatmárra vitetvén , ott Báthori Boldizsár és Kovacsóczi

Farkas kivégeztetése napján a vár kapuja eltt egy török fogoly által

lefejeztetett *). Ingóságai, drágaságai, és egykor Báthoritól nyert ado

mányos birtokai is elkoboztattak , Özvegyének s ának csak G e r e n d

hagyatott, idvel azonban a többi javak nagyobb része is fia Zsigmond
által visszaszereztettek. Özvegyét Sármasági Zsigmond vette nül.

Jósika 1. Istvánnak fia Zsigmond (1580— 1616.) Homonnai

György fejedelemségi praetendens részén harczolt Bethlen G. ellenében,

midn Désnél megverettek ^}. Zsigmondnak Báthori Annától (kitol

utóbb elvált) fia I. G á b o r szintén az ellenzékkel tartott, és ugy látszik,

vagy még atyja a gerendijószágot is elveszte, mert ezt akkor Kemény
János birta. Nevezett I. Gábor Magyarországra jött és itt Esterházy

Miklós körül lakván , Bethlen Gábor ellen minden hadjáratban részt

*) Mikola, Hist. Geüeal. p 30.

*) Fábián G. Arad vármegye 34. 1.

*) Istvánnak atyját Dániel iiak irja Jósika Miklós regényében, Kvári
82serlnt pedig némely genealógiákon atyjául J á n o s olvasható.

*) KovacliicU Scriptores minores I. p, 209.

*) Wolph-Bethlen História de rebus Tra^ieylv, IV. p. 43.44- 54. 57. 64.

»4. 106. 161. 162.

*) Ktmény János önéletlrássi. Kiadta Szála)* L. 34. l.
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vett '). Milielyen meghala az fejedelem (Bethlen Grábor) — irja Ke-

mény János — innen belül is biztattatván , bejve, és pártját fogván

az fejedelem iksszony és ország nevezeti alatt az catholikus urak, és

kevés héja lön, hogy az gerendi jószágból ki nem fordítanak , az mint

arról való néhány rendbeli contractusok megmutatják , miképen kel-

lett excontentalnunk." Eddig Kemény. Es valószínleg e G á b o r is-

mét sokat visszaszerze az si javakból.

I. Gábornak (ki 1640— 1668-ki idközben élt,) Keresztesi Zsu-

zsaimától született fiai II. Gábor és II. István által két fáorra osz-

ltt a család. És most lássuk a családfát 1 Istvántól kezdve :

I. tábla.
I. István
kanczeUár
1 1598.

(Fzi Bora)

Zsigraond
1580. 1616.

(Báthori Anna)

I. Gábor
1630. 1668.

(Keresztesi Zsuzsa)

II. Gábor
1668. táblai vt]n,

CTorma Anna.
báró 1698. ,

r

Bora Judit II. Zsigmond.
(Barcsai (1. Koncz Gábor,
István. 2. Csáki László.

3 Károlyi István)

111. Gábor
1701.

(1. köv. BoérSára.
2. ber. Boér Bora)

Vár- i falci áq
r

Judit
(.Jósinczy

József)

í. Sámufel

(Baranyai
Mária)

ill. Zsigmond
Hunyadi föisp.

11. István
1648- 16Ö6.

dévai kapit.

{Szálánczi
Erzse)

Sz'Urdnki áef.

Folyt. II. táhtán

IMvid István
(Csap. Kun (Tövisi
Zsuzsa) Bora)

Zsuzsa
(Czóbel
József)

Gábor
1710.

László
1751.

Hunyadi fön.

(Csap. Kun Kata)

Bora
(Bálintith

István

Antal
1778.

fkorni. titkár

(Teleki Mária)

Mária
(Béldi Bntal)

Bora
(Káinoki János

táborn.)

János
fkorm. elnök

t 1843.

(prr. Csáky Róza)

II Sámuel Lajos Joaefína
udv. kanczeUár D >bokai fisp. i 1843.

ntlen. (1. gr. Haller Franc, (petrichevicli

2. Bethlen Adél) Horváth Ján.)
I
—

Antónia
(b. Borne-
misza János)

János
ezredes.

Pepi. Sámuel Lajos. Gábor.

Kemény János öaéletírás%. Kiadt» Szaíay L 166. 1.
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II. tábla.

IL István, i^t az> I. táhlán.

1648. 1696.

dévai kapit.

(Szalánczi Erzse)

1. Imre
1698. háró

tordai fisp.
(Ráoz Krisztina)

Mózses
(1. Bánffy Zsuzsa.

í. Csáky Mária.
3. Wesselény Kata)

Dániel 111. István
báró 1698. 1698 háró

1 1704. (1. gr. Teleki Erzse
2. Macskási Krisziina)

Ágnes
(gr. Bethlen Sániuel)

II. Imre
(Bornemisza
Anna*Mária)

I. Miklós
1 1824.

(Lázár Eleonóra)

U. Dániel
(Beleznaí
Zsuzsa)

\

^
:

József
(Marillái l.)

I

^
1

Tekla

IV. István
táblai üln.

1780.

Miklós
8z. 1796.

író.

(1. Kállay Erzse.

2. b. Podmaniczky
Júlia

Jmre

t 1847.

^Gingeli
Anna)

Sámáel
1 1819.

párbajban.

Róza
(l- gr. VasB Imra
2 gr. Kendeffy

Ádám)

Zsuzsa
(Barcsai

János.)

Kálmán
gr. Vass Minka

1858-tól.

Miklós. Gejza. Leo
(Kendeffy

Tini)

Gyula

Vilma. Miklós

I. Gábornak fiai közül II. Gábor és II. I s t v á n alkottak csa-

ládot. Amaz kir. tsüblai ülnök volt, és 1698-ban II. Istvánnak három
fiával 1.

1

m r e , I. D á n i e 1 , és III. Istvánnal együtt a feledésbe

ment bárói rang nyomán I. Leopolá király által ismét báróságot

nyertek 0-

II. Gábo rtól, ki elbb marosszéki királybíró, késbb a Rákóczy

forradalom ellenében 1709-ben kormánytag, utóbb tartományi biz-

tos *), jó le az úgynevezett várfalvi ág, mely jószágot Gábor még
életében ,

— mint Kvári irja — még 1668-ban ada át örökségül. A

*) Adami Mss. Mss. 4. lat. Nro 182.

») Cserey Mihály Históriája 342. 422. 438.
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tulajdonképi várfalvi ág ,
(mely 111. Gáborral kezddik , ki a Rá-

kóczy forradalommal tart, és annak végével 1710-ben tért vissza Mold-

vából) ^), — nincs egészen lehozva táblázatunkon , noba — leapadva,

ugyan — de Pálban még íen van ^). A másik legjelentékenyebb ága-

fM í. Sámuellal kezddik. Ennek fia

László Hunyad várraegye fispánja volt 175l«ben. Utódai

folyvást a hivatalos pályára léptek , és a legszebb szerencsével. László-

nak fiai Antal a fkormányszéknél kezdi pályáját, 1775 ben fogal-

mazó, 1778-ban titoknok lön ; és utat tör fiának János nak, ki 1804-

ben számfeletti táblai ülnök, 1812-ben Hunyad vármegye fispánja,

1816-ban fkormányszéki tanácsos, 1819-ben bels titk. tanácsosi rang-

gal a fkormányszék alelnöke, 1822-bea valóságos elnök lesz , mint

ilyen nyugalmaztatott 1834-ben, ekkor kapva a Leopokl-rend nagy

keresztjét. Az iSé^/^-líi kolosvári országgylésen királyi személyes

volt. Ily pálya mellett sokat szerze s fiainak befolyást nyitott. Meghalt

1843-ki máj. 16 án kora 66. évében. Fiai közül

II. Sámuel, egyike a legnagyobb status-férfiúi képességeknek,

1844. nov. 26-án Nopcsa Elek nyugalmaztaval , mint bels titkos taná-

csos, és a sz, István rend kis keresztes vitéze , erdélyi udvari kanczel-

lár lett. Mint ilyen Erdély kormányát kezében tartá egész 1848-k«

april l-éig, midn az unió következtében a kanczellaria feloszolván,

hivataláról leköszönt. Most magánéletei él. Testvére

Lajos elbb tordai fispán, 1842-ben fkormányszéki tanácsos

lön; az 1848-ki év Doboka vármegye fispánságában érte. Az 184®/i,-ki

országgylésen a kormánypárt vezérszónoka. Testvérök

J ános 1848. elején székely huszár százados, Aranyosszéken; a

forradalom alatt rnagy lön, jelenleg ezredes.

A harmadik ág, melynek fészke Szurduk, s melyet a íl. tábla-

mutat, II. Istvánnal kezddik. Ennek három fia 1698-ban nyeri ez

ágnak a báróságot. Ezek mind hárman a töríik elleni hadjáratban

szerzének érdemeket. Azonban a Rákóczy forradalomkor — ugy lát-

szik —• két jártra szakadtak. Közlök 1. D á n i e l és III. István
eleintén Szebenbe húzódtak , de látva Rákóczy elhaladását, kikéredz-

tek, s hozzá állottak ^). Ott voltak a szatmári békekötésnél is.

*) CJsereí Mih. Históriája 449. 1.

Kvári id. h.

») Caerei Mih Hiat 347.
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Imre már elbb Koiosvárnak a török általi vívásakor életveszély

közt kimeDek ülvén , a Dun ához a császári táborba szállt , és azt az el-

lenség állásáról tudósítja ^). 1696-ban szállítási és élelmezési igazgató

volt Erdélyben. I702.ben bevádolák mintha Tökölyhez járatná embe-

reit, megakar ák notáztatni
,
de nemcsak kimenté niíigát, de st elme-

netelt nyere , 171 l-ben tordai fispán leve ^). Fia Mózses. Ennek

unokája

I. Miklós a tudományok szenvedélyes kedvelje, gyönyör

könyvtárt g yüjte. Ennak fia lí. Miklós legjelesebb regényíróink

egyike, kinek munkáit nincs magyar olvasó, ki ne ismerné, ez okból

fölösleges volna azokat elészámlálni. Regényírói pályáját 1834'ben

jAbafi', ,Az utolsó Bátor i' stb. regényeivel kezdé meg, s azóta

mint a tudós társaság tiszteletbeli tagja , s mint a Kisfaludy társaság

elnöke nem kis befolyást^^yakorla az irodalom emelkedésére* A forra-

dalomban Pe sten és Debreczenben honvédelmi bizottmány! tagságot

fogadott el,s mint ilyen hi^kzáját elhagyá. CTyermekei, kik közi Géj za

is megkísérte gyermek korában az irói pályát,— a táblázaton láthatók.

Imrének íia K á 1 m d n szintén felmutatá nevét az irodalom terén.

Jósinczy család. (Nagyváradi , báró.) Erdély családa. In-

tzédy Józs cf (Intzédy Pálnak fia), ki 1678-ban született, és Erdély-

nek (1736-tól) Ítél mestere volt, és mint itt 241. és 243. lapon eléada-

tott, 1750-be n báróságot szerze, és pedig ugy, hogy kedves neje Jósika

Judittól szül etett két fia J ó z s e f és Mihály már J ó s i n o z y nevet

viseljenek, mely név a Jósika és Intzédy nevekbl tétetett össze.

így támadt az uj nev bárói család ^). A családalapitó Intzédy József

elbbi nevét mind haláláig megtartá, mely történt 1 750-ben eltemet-

tetett a mar os-sz.-kírályi általa épített családi sírboltban.

A csal ,ád czimere nagy részben ugyan az, a mi az Inczédy-eké.

A paizs 6t részre oszlik
, a közepét a 6-ik osztály az si czimert tártai

mázó közép -paizs alkotja. A különbség a két czimer között, — ugy lát-

szik—abban áll , hogy itt a 3-ik osztály vörös mezejében egy hullámzó

folyam fele tt a horgony látható , ^ 4-ik osztály vörös udvarában pedig

egy magas oszlop emelkedik fel j s végre az alsó (5-ik osztály) arany

udvarban mutatja az ^gyfejü sast.

*) Adsuni id. ki

») Cfl«rey Mih, Hisi 307. 465.

•) L. Szatmári Pap Zsigmonduak „Izraelnek Pásztora és Köve
József* azimü Intzédy JójcjbgÍ fölött toomlott és Koloavárt 1752. uyom. haU»tn

beszédet



sed Joszipovieh.

A családfa következleg jöve le

:

Inczédy József
sz. 1678. f 1760.

itélö mester
b. Jósika Judit)

László
tüzér százados

t

József
fókorm. titkár

1712 — 1764.

iBiró Anna)

Mihály
(Diószegiiy

Ágnesj

Sándor Lajos
1794. (Kún

Kolos V. fób. Á/^nes)

(Gáborffy
Erzse)

László. Károly Júlia Kata

t (gr. Föld- (Kendéffy
váry Kata) Pál)

Jó zsef

t
kisko-
rában.

Ágnes Júlia

(Máté Farkas) (Boér
Sándor)

Lajos Judit
(1. Biró Anna. (Kandó
2. Báüffy Á^ ) JózseO

Zsuzsa
(Gerendyné)

Miklós. Berta Ilka

rSebesi István)

Mihály
(1. Dániel Bora
2. SzáKzernyei

Erzse)

József
Kolos V.

fbíró.

Ágnes
(1. Gillény
Dániel.

2. Boda J<5z8ef)

Júlia
(Csóka
Sámuel)

Klára
(Décsey
László)

László

Mihálynak fia J ó z s e f 1815-ben Szamosujvár parancsnoka volt.

Kvári szerint, ki után ') e családfa közöltetik,— e táblázat sem

teljes ; mert azon nem található — úgymond — azon most is él Jó-

sinczy, ki a Szilágyságban lakik, s kinek talán csak leányát vannak.

Josxlpovlclt család. Joszipovieh Máté és testvére

G y Ö r g y Bécsben a horvát collegium igazgatója 1766-ban májusban

M.-Terézia királyné asszony által ozimeres nemeslevélben emeltettek

i;iemes9tígre *).

Czimerük vizirányosan kétfelé osztott paizs, az alsó kék, a fels

vörös szin ; a paizs alján hármas domb emelkedik, melyntík középs-

jén aranykorona van , és azon pánczélos kar könyököl, hármas arany-

tulipánt tartva ; a két széls dombon egy ezüst gránát látzik, lángot

okádva magából. A paizsfölötti sisak koronájából két elefánt-ormány

*) Kvári Erdély ner* caaládai. 134. l.

») CoUect. Herald. Nro 229.
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ayúlik ki, melye k közül a jobboldali vizirányosan félig arany, félig vö-

rös, a baloldali félig kék , félig ezüst ; amannak végébl vörös, ebbl

fehér zászló leng ; a két ormány között pánczélos kar könyököl, kivont

kardot tartva. Foszladék jobbról arany-vörös, balról ezüst-kék.

E családhoz tartozott Joszipovich János 1770-ben zágrábi ka-

nonok, és b. sz, Mária-völgyi apátur.

E család ivadéka Joszipovich Antal, túrmezei (turopolyai)

gróf, szül. 1806-ki július 21-én Nagy-G oriczán Horvátországban, a

túrmezei kerületben, éá ezen kerületnek volt képviselje az 1839-,

1843/^- és 184'/8-ki pozsonyi országgyléseken, hol valamint a zágráb-

megyei és tartományi gylésen a magyar nemzetiség s az ország egy-

sége mellett erélyesen küzdött ; ennek jutalmául 1 848-ban Zágráb vár-

megye fispánjává neveztetett, s mint ilyen a fels háznak tagja, 1 848.

végével a forradalmi kormányt Debreczenbe és Szegedre is követé. A
forradalom végével 1851-ben javai elvesztésére és halálra Ítéltetvén,

de kegyelem utján ez ítélet tiz évi várfogságra változtattatott *).

Joftt <;salád. (Fels-rL) Egyike azon hatvannégy nemes csa-

ládnak , melyek 1582-ben Rudolf királytól vasmegyei Fels-ör hely-

ségre uj királyi adományt nyertek.

Jehling^er család. Báró Jöchlinger Bódog (Félix) 1836-

ban magyar honfíusitást nyert ^).

Jorg^er család. Jörger János, József és Ferencz az

1723-ki országgylésen magyar honüakul fogadtattak ').

Jttltass család. Több ily nev nemes családunk van, a mint

az alább következkbl látandjuk.

Ennek aiapitója Juhász Máté, ki 1636-ban kapta ozimeres ne-

meslevelét. Fia Juhász Gergely volt.

JuháaUB család. Alapitá Juhász György, ki 1686-ban I.

Leopold királytól nyerte czimeres nemes-levelét *).

Czimere a paizs kék udvarában zöld térrl fölemelked zöld pál-

ma-galy, keresztbe hajolva egymásra, elttük egy aranymarkolatu mez-

telen kard áll ; a paizsfblötti sisak koronáján vörös mez kar könyököl,

kivont kardot tartva, mely eltt félhold ragyog. Foszladék jobbról

ezüst-viörös, balról arany-kék.

>) Ujabb i«meretek tára IV. köt. 563. l.

*) 1836-ki 47. törv. ez.

») 1723-ii 125. törv. ez.

•) Coliect Heiald. Nro 811.
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Talán e Juhász György volt az , kinek nyitramegyei Egyhaz-

szeghen Csery Imre 172l«ben két telket zálogíta el ^),

Es tán e család ivadéka vala Juhász ÍC a t a 1 i n Heringh János

özvegye, kinek Csery János 1746-ban nemes kis-czétényi birtok -részé-

nek felét örökösen bevallá ^).

Juliász család. Juhász I s t v á n és íiai Juhász II. István,
Pál, Péter, József és János 1687-ki jul. íO-én kelt czimeres

nemeslevélben I. Leopold által nemesitettek meg.

A családnak Fejér vármegyében volt és van tán máig is lak-

helye, hol II. Istvánnak unokái P é t e r , J á n o s. I s t v á n , P á 1, F e-

rencz és Benedek 1754-ben a kétségtelen nemesek sorában ál-

lanak ^),

Ezen ideig (t.i. 1754-ig) leszármazásuk következ :

Uiván
1687.

I
--
—
^'

'

-''- - « '
' ~~~——w^~. ' — —

i

II. Igtván Pál Péter. József János
1687. r—-^—

1

1687. 1764.

j

/>.

,
István

József él 1754.

Péter. János. István. Pál. Ferencz, Beaedek.
1754.

JullásB család. Alapitója Juliász Fereaez, ki nejével

Farkas Erzsébettel ^Eva és Zsuzsanna leányaival és születend

utódaival I Leopold király által Bécsben I690»ki april 31-en kelt, és

azon évi jun. 2G-án Pest, Pilis és Solt vármegyék gylésén kihirdetett

czimeres nemeslevélben nemességre emeltetett *).

Czimerük a paizs kék udvarában zöld mez felett barna ménen

nyargaló vörös naagyar ruhás, kalpagos vitéz, jobb kezében buzogányt

tartva. A paizsfölötti sisak koronáján kiterjesztett szárnyakkal egyfej

fekete sas emelkedik, csrében aranykoronát tartva.

Ferencznek 1690. után született leánya volt Juhász Ilona

Audrásy András neje, ki 1767-ki nov. 21-én halt meg.

E családból származtatá magát a múlt század végén Juhász J ó-

zsef volt m testr, utóbb kajntány, ily leszármazással:

Capit. Nitriense, Protocol. 93. folio 84.

«) ugyanott Protoc. 104. fol. 88.

•) Protocol, I. Cott. Alba-Regalensis de anno 1754.

*) Az eredeti armalis után.
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Ferencz
1«90,.

(Farkas Eva)

Eva. Zsuzaa. Ilona Ádám
1 1767.

._A-

(Andrásy ^
^^?ni

János) (Bosnyák Anna)
'

f 1752.

I
^

1

József.

E családból vette eredetét Juhász M á t é minorita szerzetes és

magyar iró; élt 176 l-ben.

JuliáftZ CMlad« E családnak a nemesi rangot Jubász M i-

hálj szerzé egy 1718-ban III. Károly király által az ö és általa Tu-

róczi Mihály és Komáromi György részére kiadott czimeres le-

vélben ^).

A ezimer következ : a paizs kék udvarában zöld téren fészkén

ÜW fehér pellikán melle vérével fiait táplálja. A paizsfölötti sisak ko-

ronájából vörös ruhás , kalpagos , sárga öves magyar vitéz nyúlik ki,

jobbjában kivont kardot tartva. Foszladék jobbról ezüst-vörös, balról

arany-kék.

JuliaAZ esalad. Juhász András 1760-ban octoberben M.-

Terézia királyasszonytól kapta cziraeres nemeslevelét *).

Czimere a paizs fejrészében vörös udvarban aranynap, ezüst fél-

hold , aranycsillag ragyog ; alább kék udvarban zöld téren fehér bá-

rány lép6 helyzetben szemlélhet. A paizsfólötti sisak koronájából két

elefánt-ormány emelkedik , a jobboldali vizirányosan félig arany, félig

vörös, a baloldali félig kék, félig fehér. Foszladék jobbról arany-vörös,

balról ezüst-kék.

Juhász család. (Karánsebesi.) Magyarországból szakadt Er-

délybe. Juhász Jó zsef kir. kincstári tanácsos, és az országgyléseken

1846-ig kir. hivatalos; gyermekei Albert az erdélyi udvari kanczel-

larián fogalmazó gyakornok 1848-ban, — József Fejér vármegyei

szolgabiró, utóbb forradalmi rnagy, mi miatt külföldre menekült ; J o-

zéfa Boér Ferenczné, Mária Hössler Nándorné. E családbéli Kata-
lin Buzgó Józsefné is.

Juliász család. (Péterfalvi). Egyike azon családoknak, me-

lyek 1750-ben ugocsamegyei Péterfalvára uj nádori adományt kaptak.

>) Coll«ot. Herald. Kro 538.

») Ugyanott Nro 92.
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E század elején Juhász György birtokos Péterfalván \). Tán e csa-

lád él Zemplin megyében is *).

Juliászovicü család. Szabolcs vármegye nemes családai

sorában említi Fényes E. Geograpliiájában.

Juhos család. (Pinczi f.) A XIV. század közepén élt pinczí

Jwhos István, kinek ivadéka kihalásáig következleg ^) származott le :

Pinczi Jwhos István
1350.

(Kállay Skolastika)
,

L..-,^
,

Miklós Erzaébet
,

/^ —

j

(Kerepeczi
Antal János)

István

Zsófia Bernát
(Czinczi I

^
!

Mátyás.) Péter
(Turóczi
Bora)

Erzse Anna
(Goczyth - (Daróczy

(árolyí János) János).

Jug;0¥ics család. Soprony vármegye nemessége sorában áll

F é n y e s E. Geographiája szerint.

Junig^ család. Jung Tamás alapitá, ki 1755-ben M.-Terézia

király-asszonytól nyerte czimeres nemeslevelét *}.

Czimere a paizs kék udvarában zöld téren álló arany grif, els

jobb lábával három aranykalászt, szájában pedig egy vörös köv arany

gjmrt tartva. A paizfölötti sisak koronájZ-bcl két kiterjesztett fekete

sas-szárny között három strucztoll leng, a középs arany, a két széls

kék. Foszladék mindkét oldalról arany-kék.

Tán e családból származott a pesti születés Jung Já n o s , ki a

bécsi egyetemben, és M -Terézia intézetben a magyar törvény tanára

volt, és 1828. mart 22-én halt meg Bécsben.

Junükovits család. Egy ága Vercze vármegyébl szakadt

Krassó vármegyébe. Junkovits Antal táblabiró 1795-ki nov. 4-én

Vercze megyétl nyert nemesi bizonyítványát 1796-ki jao. 5-én hir-

detteté ki Krassó megyében, hol utóbb fszolgabiró volt. Fiai élnek.

*) Szirmay Cott. ügocsa p. 124. 126.

*) Szirmay C. Zemplin not. top. p. 113.

«) AVagner Mes. tab. XXí.
*) Collect. Heraíd. Nro 276
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Juratsek csal4d. Juratsek János M.<Terézia király^sz-

szony által n<;mesittetett meg 1753-ban kelt czimeres nemeslevélben ^),

Cziraere a paizs ezüst udvarában hármas halom közepén könyöklÖ

vörös mez férfiakar, egy zöld leveles szlgallyat tartva, melyrl piros

szlfürt csüng alá. A paizsfölötti sisak koronájából fehér egyszarvú

ni ki , szájában a paizsbelihez hasonló szölfürtöt tartva. FoSzladék

mindkét oldalról ezüst-vöröa.

Juraiileil család. Történeti nevet vívott ki magának Jura-

nich L ö r i n c z , a hÖs Zrínyi Miklós szigetvári rseregének legszebb

íQa, és kétszáz ember kapitánya, elesett a vár védelmében 1566-ban *).

Lríuoznek egyik utóda Juranics Antal született Kaposvárott

1768-kí máj. 26-án nemes szülktl , 1827-ben lett gyri püspök, val.

bels titkos tanácsos , és a vecsei praedíáiis szék fispánja volt. Meg-

halt 1837-ben '}. Testvére László pécsi kanonok.

Jnrastn család. Ily nev család birta egykor a Bosnyák

család után Tolna megyében Bonyhád helységet »),

JuriCSkay család. (Bölcsi és nyüvedi). Juricskaí Pál
1759-ik évi december 28-án kapta Mária-Terézia királyntl nemes-

levelét *) ; atyjának a Rákó-

czy mozgalmak alatt és na^-
bátyjának Érsekújvár t^rök

hatalom alóli kiszabadittatása

alkalmával kimutatott katonai

vítézségk jutalmául.

Ezen nemeslevél kihir-

dettetett Biharmegye közgy-

lésén 1760. május 14-én.

Juricskay *) László
egyéb jószágokon kívül a Bi-

harmegyében fekv Bölcsi
pusztát adománykép megsze-

*) Collect Herald. Nro 246.

») Zrínyi Miklós munkái a nemzeti' könyvtár féle kiadásban Pest, 1853.
78. 120—123. lap.

) L. fölötte Szwiiszló Fer. által mondott „O r a t i o f u n e b r i s**.t.

•) Fényes E-JGeographiai szótár 1. k. 153,

*) Collect. Herald Nro 12. Lásd röla B. Vay László Néiuet Hivség 877. 1.

«) A közéletben a család neve gyakran tr y u r i c s k a y nak is mondat ik
hibáean Juricskay helyett.
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ezvén, az általa Örökil^ödött mellékág (IL Pál gyermekei) b ö l c a i

;

Juricslfay Vincze pedig az örökség utján reá maradt nyüvedi
(Biharraegyében) részjószágba magát ünnepélyesen beve;?ettetvén, en-

nek utódai nyüvedi elnévvel élnek.

A család czimere— mint följebb a metszvény mutatja— követke-

z: kék mezben 3 szikla emelkedik, melyek középscijén drágakvek-
és gyöngyökkel ékesített korona , ezen pedig repülni készül fehér ga-

lamb áll, csrében aranyszálakkal kötözött zöld koszorút tartva. A
paizsfölötti nyilt sisakon korona és a föntcíbbihez hasonló galamb van.

A czimert kétfell arany és kék foszlány díszíti.

Nerazékrendjük következ; '}

I. Pál
1759

(ttváradi
Kornls Borbála)

József Erzsébet Klára
sz. 1756. (Rudnyánszky (Gaszner
1 1793. László) liríncz)

(Várdy Klára)

.-/^-.

Vincze
sz. 1786. 1 1830.
(Ferdényi
Franciska)

Karolina
8z. 1784. 1 1832.

(Bagosfly í*á!)

I. László
sz. 1756.

1 184L
(Szász

Franciska)

György
rnagy

f 1810. kör.

II. Pál

sz. 1763.

t 1825.
(Nemes
Katalin)

Lajos
82. 1782 1 1806.

Móricz
»z. 1820.

(Beótliy

Laura)
j

Anua
sz. 1825.

(Szlávy
Vietor)

Vilmos
sz. Í822 t 1861.
i

^
1

Matild
fiz. 1846.

Viola
S2. 1848.

Dezs
sz. 1849.

Zoltán
sz 1851.

Ákos
sz 1853.

—^— -'
,

Joiáuka Boldizsár
sz. 1856. az, 1858

Eduárd
sz. 1810.1 1858.

(Miskolczy
Ludovika)

i^etroneliá

sz. 1809.

1 1818.

Amália
sz 1813

(Reviczky
Frigyes)

Kudolf
sz. 1819.

^

(Rózsa Jolia)

Victoria

sz. 1843.

II. László

sz. 1849.

Kndolf
sz. 1851.

Ottilia

8z. 1853.

Gabriella

sz. 1858.

Berta Ludovica Gizella Ida Alexand- Irén Piroska Laura
sz. 1836. sz. 1838, sz. 1839. sz 1841 rina sz. sz. 1843. sz. 1846. sz. 1849.

(Majercsák (Vallner 1842.

András) Károly)

') Családi] közlés szerint



I. Pál 1760-ban püspöki uradalmi tiszttartó volt Bélben Bihar

megyében. Neje , kit még nemesedése eltt elvett, tótváradjai Kornis

Borbála Komis Mihály leánya volt, ki által a család több jószágnak

jutott birtokába, részint Erdélybén, részint Magyarországban Csongrád

és Bihar vármegyében.

Gyermekei voltak

:

l)Erz3ébet, Rudnyánszky Lászlónk;

^) K l á r a , Gaszner Lorincz biharmegyei fmérnök neje

;

3) László, szül. 1756, meghalt 1841. Január Í-én kora 85 tt

évében, elÖbb kamarális ügyvéd, késbb Biharmegye alispánja és táb-

labírája. Szász PVanciskát^l született egyetlen fia Lajos, kora 26-ik

évében elhalt (szül. 1782. meghalt 1806).

4) József, szül. 1753, meghalt 1793. Bihar vármegyének hu-

zamos idig fÖpénztárnoka. Nejétl ns. Várdy Klárától születtek gyer-

mekei : a) Karolina (Bagossy Pálné) szül. 1784. meghalt 1832.; és

b) V i n cze szül. 1786. meghalt 1830., elbb Biharvárraegye esküdtje,

táblabírája, és els alügyvédje, késÖbb a nagyváradi d. sz, káptalan

jegyzje.

5) György cs. kir. rnagy ; meghalt a franczía háborúk alatt

1810. k^ül (ntlen).

6) n. Pál (szül. 1763 körül , meghalt 1825.) székelyhídi ura-

dalmi ügyvéd.

Vinczének Ferdényi Franciska nejétl, id. Ferdényi Antal

leányától született Öt gyermekei voltak

:

ttü) Petronella, szül. 1809, meghalt 1818.

B) Eduárd, szül. 1810, meghalt 1858. egy lángesz, és a tör-

vénytudományban nagy jártasságú férfiú
;
gymnasialis iskoláit Nagy-

váradon, a bölcsészetieket Kassán, a jogtudományokat pedig kitün si-

kerrel a pesti kir. egyetemben végezte. Mint juratus jelen volt az

1830-ki koronázási országgylésen Lajcsák Ferencz akkori n.-váradl

lat. sz. püspök oldala mellett. 1831-ben az ügyvédi ccnsurát letévén, me-

gyei szolgálatra szánta magát, s Biharmegycnél mint tiszteletbeli ügy-

véd kezdett hivataloskodni ; de ezen pályát, közbejött családi és egyéb

körülmények miatt, rOvid idn odahagyván, falusi jószágára Nyüvedre,

késbb pedig 1834-l)en megházasodván, neje, Miskolczy Ludovica jó-

szágára Pelbárdhidjára költözött, hol egész haláláig (1858.) csendes

vissszahuzódásban élt; idközben azonban 1848-ig a megyei közgy-

léseket szorgalmatosan látogatta, hol az ellenzéki részen volt.

24
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Nyoicz leányai : B e r t h a , Majercsák AndrásnÖ Biharon, szül.

1836; L u d V i c a, Wallaer Károlynö, szül. 1838. Nagyváradon : G i-

zella, szül. i839; Ida, szül. 1841; Al exandr ine, sz. 1842; íré-

De, sz. 1843; Piroska, sz. 1846; és Laura, sz. 1849.

cc^ A m á 1 i a, Reviczky FridriknÖ , szül. 1813. Lak. N.-Váradon.

dd) Rudolf, szül. 1819. Iskoláit résziut N.-Váradon, részint

Kassán végezvén, 1844 ben megyei esküdt , 1850-tÖl 1854"ig a bihari

járás föszolgabirája volt; jelenleg közbirtokos Njrüveden. — Nejétl

Rózsa Juliannától születtek gyermekei : Viktória, szül. 1 843. —
László, szül. 1849; Rudolf, szül 1851; 1 ti 1 i a, szül. 1853; és

Gabriella, szül. 1858.

ee) V i l h e 1 m i n a, szül. 1825, meghalt 1839.

IL Pálnak (lásd 6.) nejétl bálintfalvai Nemes Katalintól szü-

letett gyermekei voltak

:

ö) Mórit z, szül Í820., lakik örvénxien. Neje bessenyi Beöthy

Laura, gyermekei pedig :

Viola, sz. 1848; Dezs, sz. 1849; Zoltán, sz. 1851 ; Ákos,

sz. 1853
; J o 1 á n k a, sz. 1856

; és B o 1 d i z s á r, sz. 1858.

é) Anna, Szlávy Viktorné, sz. 1825, és

c) Vilmos, sz. 1822, meghalt I85Í. Neje Antalóczy Vilma;

egyetlen leánya pedig Mathild, sz. 1846-ban (Nagyváradon).

Jiirjei'icll család. (Tuóli) Jurjevich Péter szerémi püs-

pök volt 1655- 1659' ben.

Jurjevich József jogtudor, és a zágrábi akadémiában sok ideig

(1820- 1844. tájt) jogtanár volt.

Czimere a paizs udvarában jobbról balra rézsutos&n levonuló

szelemen , melylyen két csillag , és a közepén félhold ragyog, A paizs-

fölötti sisak koronájából oroszlán emelkedik ki, kivont kardot tartva.

Egyetlen * íla Jurjevich Miklós Pesten mint egyetemi tanuló

halt meg 1845-ki jan. 13-án kora 16-ik évében.

Jurisich család. Alapitója Jurisicfa Miklós, a k&szeghl

hÖs, ki Dalmacziának Segnia (Zeng) városából patrttius családból ere-

dett; és I. Ferdinánd alatt KonstaDtinápolyba is járt követségben.

1532-ben pedig Ibrahim nagyvezér ellenében maroknyi népével K-
szegh várát hsiesen megtartá 0- Érdemeiért 1 537-ben Kszeghet, vá-

*; latvánffy Hiatoria R H. lSS-ki kiad. p. 119. - Lá«d életérl Hormayr

Mednyánszky Tasclienbuch f. vaterl Geschiclite 182&. foly. 227—265. - Fel«6

m.-orszégi Minerva. 1832-ki II. 437-441.-FiHértár iSSi-ki évfolyam 218. l.
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rostól és miuden jövedelmestl adományba kapta I. Ferdinánd király-

tól '). Neje Dersfíy Potontiana volt , és ugy látszik fia azon Jurisich

Miklós köszeglii kapitány, kinek a községi nemesekkel bizonyos ha-

tárok miatti egyenetlenségét az 1569-ki országgylés igazitá el ').

Czimere egy András-kereszt által négyfelé osztott paizs, az 1. és

4. udvarban magas várbástya emelkedik fel, alul kapuval ; a 2- és 3-ik

udvarban alul delphin fölötte egy madá** látszik. A paizs fölött a jobl^-

oldali sisak koronáján a várbástya, abaloldalin a delphin szemlélhet ^).

JurkoTiís család. Jurkovics Máté és Pál 1739-ben IIL

Károly királytól nyertek czimeres nemeslevelet *).

Czimerek négyfelé osztott paizs, egy közép kisebb paizszsal, mely

függlegesen kétfelé oszlik , a jobboldali ezüst udvarban egy fekete

szelemenen három aranycsillag ragyog, a baloldali barna mezben két

keresztbe helyezett zöld borostyángaly látható. Az l- és 4-ik osztály

vörös udvavában jobbról balra rézsútosan egy zöldell út vonul át. A
3-ik és 4-ik osztály arany udvarában barna ágaskodó oroszlán áU. X
paizsfölötti sisak koronájából két fekete sasszárny között pánczélos és

sisakos (melyen vörös toll lebeg) férfiú emelkedik ki, balját csipÖjére

helyezve, jobbjában kivont kardot tartva.

Jurkovich Elek 1836-ban Krassó megyében fszolgabíró volt.

Jurovich család. Jurovich Mihály 1662-ben I Leopold

királytól kapta czimeres nemeslevelét. Czimere a paizs udvarában szikla

tetején álló sólyom, kiterjesztett szárnyakkal, a paizsfölötti sisak koro-

nájából aranyoroszlán emelkedik ki, kivont kardot tartva ^).

Jursich család. Horvátországi család, melybl Jursich Já-

nos cs. kir. tanácsos, és Zágráb vármegye fispánja volt 1770-ben.

JVBtll család. Egyike jelentékenyebb nemes családainknak.

ósi lakhelye és birtoka Turócz vármegyében Neczpál helységében van,

mely hajdan a kihalt neczpáli család öröksége volt.

A család törzse kusaniJusthJodok Véglyes vár kapitánya

volt, és 1451-ben nemesittetett meg. Erdemeiért Véglyes várát nyerte

adományban, honnan fia Justh I. András elónevét Véglye^rl irá, ö

szerzé Turócz megyében Neczpál helységet, melyrl a család nu>3-

») Pray Antal V. p. 2C2. Neu Uugr. Magazin. I p. 298.

^) 1569-ki 44. törv. ez.

») Walwasor 111. p. l05.

*) Collect. Herald. Nro 295.

*) Lehoczky Stemraat. II 204.

24*
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tanáig i:\6nevQt irja , és azt bírja is ^). Véglyes várát I. FerencztÖl

1599-ben II Ulászló király 6000 frtért válta vissza ^}.

Jc>doktól kezdve a család leszármazása ^) következ:

I. tábla.

Kusavi Justh Jodok
réglyesi várkapit.

1470-^1493.

(Révay Verona)

N

r——
I. András

de Véglyes
1479. 1501.

(1. Balassa Bora,
2. Kubinyi Bora^

Margit
(Eöthe Benedek)

Menyhért Jakab. II, András, János. Györg-y. Gáspár. Boldizsár, Márta. Zsófia.

1528. (Ors^olya) 1519.

(Bethlem ^

Hedvip)
Gábor
1540.

II. János
1579.

líl. András
1583-87.

Turócz V. alisp.

1588-89
kir. táb. ülnök

Zsófia

(Palugyay
Miklós)

1. Ferencz
1565.

Turócz v. alisp.

1562.

I
—

I. Miklós
1602.

(Sirmiensis

Bora)
í

Zsuzsa 1623.
,

(Sembery ístván)

IV. András III. János. István. Miklós. Gáspár. II. Ferencz Zsuzsa Mária Anna
Í6S0. Tu^
rcz V.

alisp.

(Pongráez
Erzse)

Bániéi
(Kisfaludy

Zsnjsa)

Zsuzsa
(üjfalussy
Mátyás)

t t t 1628-49. (Be- (Próuay (Thu-
Turócz v. niczky Istv.) ránszky

alisp. János) János)
(Bossány
Mária)

Folyí. ÍLtáhláv.

llí. Ferencz IV. János Magdolna V.András Bora
1681. Turócz (Mednyánszky Ghyczy Pál) (Okolicsánnyí (Kiszely

V. követ. Judit) Kata) János)
(Okoliesányi .'

Anna)

Ilona

Trungell
István)

Judit Mária
(1. Szelényi Pál, (Zmeskál
2. Osztroluczky László)

János)

Eafa Zsóüa
(Akay (Kosztolányi

György) Zsigm.

*) nzh M. Notitia nova H. III.

') Lehoczky Stemmat. II. 204.

•) "Wagner Mss. LXX. és Geneal. Autli. I. kÖt. -* És saját gryüji



Justh, 37d

II. tábla.

II. Ferencz, ki az J. táblán.

1628. 49.

Turócz V. alísp.

(Bossányi Mária)

V. Jáuos
(Ordódy 1.)

I. László
(Kubínyi 1.)

U. Miklós
(Kisfaludy

Z&uzsa)

I. Sándor
(1751. Turócz

V. követ)
(Rndnay
Zsii/.sa)

Zsófia

(Kádas
Anna

(Raks:iny
Zsuzsa

(Okolicsány
Gáapítr

(1. Révay
Zsuzsa)

2. Beniozky I.)

11. Ádám
(l. Mikovinyi

N.
2. Andaházy

Zzuzsa)

Sándor.

I-t*".! László

(Kubinvi
Zsuzsa )

(Huszár
Jánosa

2-tói Anna
(Révay
Dienes)

t

Apollónia
(Platliy Sámuel)

Antónia Anna-M.
(Lehoczky

Antal)

Ferencz
(Szulovszky

Anna)

Xaveria
(Rádv
József)

Zsuzsa
(Akay
Flórián)

János
(Marczibányi

Amália)

Ludovica. György.

Antal
(Géczy Judit)

III. Ferencz.

(Ujfalussy Magd.)

József András
1781. alispán (Lehoczky

Kata)

Féter
(Gerhard
Anna-M.)

Sándor

1. Ádám
1730.

(Dobay Krisztina)

Sándor. Károly

János,
1741. zbiró

követ.

(Rajraan
Anna)

Gábor
alisp. 1765.

t

György
1790. alisp.

(1. Ujliázy Eleonóra,
2. Révay N.)

Jozeüna
(Radvánszkyné)

A családnak nagyobb része j — mint a táblázat is tanúsítja, —
Turócz vármegyében hivataloskodott , s Icgtöbbnyire az alispáni kor-

mányt tárták kezökben. E hivataloskodások sorát — ugy látszik — í.

Ferencz kezdé meg, ki 1562-ben Turócz várraegye alispánja volt ').

*) Lehoczky Stenimat. I. 414. V. ö. Bel Notit. nova ÍI. — (Lehoczky id .

li. tévedésbl írja neczpáll Lászlót; 1447-ben Tiu'ócz követét Justh család-



2ry4 jüsüi.

fJtánna unoka öcscse IIL András 1575. 1583. és 1587-ben ült az

alispáni székben ')> 1588-ban és 1599-ben pedig mint már a királyi

tábla ülnöke országgylési leg a határviysgáló bizottmány tagja volt*).

Csak egy leánya Zsuzsanna Sembery ístvánné maradván, ága kihalt.

I. Ferencznek fia I. Miklós Sirmieusis Borbálától számos ma-

radékot hagyott. Fiai közül IV. Andrást, és 11. Perenczet több

i;zben emelé a közbizalom alispánságra; amaz 1630. és 1645-ben volt

alispán ^). lí. F e r e n c z pedig, kinek ivadékát a II. táblázat mutatja,

1628, 1632- és 1649-ben viselte az alispánságot *); és 1635-ben követ

volt. midn a szárazvám eltörlésére választmányi tagúi nevezte az or-

szággylés ^).

IV. Andrásnak óvári Pongrácz Erzsébettl született Öt fia közl
egysem bagyott fiu-utódot, igy ezen vonal fiágon kihalt. Az öt fiu kö-

zl Ili. Ferencz 1681-ben Turócz megyének országgylési kö*

vete volt.

A 11. táblázaton I. Lászlónak fia I. Sándor 1751-ben szin-

tén Turócz vármegye követe volt. ®).

II. Miki ó s n a k nejétl Kisfaludy Zsuzsannától (mások szerint

Glii lányi Éva volt neje) két fia két ágra vivó a családot, III. Ferencz-

nek unokája József 1781-ben volt alispán.

í. Ádámnak fia János 1741-ben szolgabíró és követ, fia

Gryörgy 1790-ben alispán; — testvére Gábor 1765-ben szintén al-

ispán volt.

Sajnos , hogy e táblázatunkon — mely ugy látszik e század ele-

jén készült —• a mostan él nemzedék nem található ; ez okból kényte-

len vagyok ezek közl csak az ismertebbeket megemliteni.

h század elején Justh Gábor az 1810— 1825-ki s talán még

hosszabb idközben volt Turócz megye másod alispánja, és 1827*ben

a magyar akadémiára ezer forintot adományozott "^y

bélinek, mert mint följebb emlitt^ített , — a neczpáliak kihaltával örökösödíek

csak a JustK-ok NeczpáloB ;
— Justh Jodok törzsük püdig 1479-ben élt,

*) Lehoczkjr id h.

*) 1588-ki 10. 1599-ki 44. törv. czikk. V. 8. Istváoffy Hist. 1685-ki ki-

adás, p. 374.

^) Lehoczky és Bél M. id. h.

*) Ugyanott.

*J 1635-ki törv. ez.

•) Lehoczky id. h.

') 1827-ki 12. törv. n.



Jü3th F erén ez az 183%-ki országgylésen Turócz vármegye
követe, utóbb (1843-1847) kir tanácsos és kir. táblai ülnök ')•

Justh József az 18*% ^-ki és 18474i pozsonyi országgylésen
Turócz vármegye szabadelv követe , és 1842 tr 1845-ig azon vár-

megye másod-alispánja volt.

A család czimere oroszlán, mely keresztet tart.

*) 1836-ki n. törv. ez.



Az V. kötet tartalma.

H.
Lap

1Haagen család . . .

Haager cs

Haau cs —
Hack cs. 2

Hacsicli cs —
Haczoky cs, (Kolos- sáardi) .

—
Hadaly cs. (Hadai) . . . .

—
Hadár cs -

Hadik CÉ!. (Futaki gr.) . . .
—

Hadnagy cs. (Pál falvi) .14
Hadnagy cs. (Dáluoki) , . .

—
Hadritius cs. . , . . .

—
Hagara cs. (Magosligeti . .

—
Hagen cs. ~
Hageu cg. (Felsöpöri) . . .

—
Hagymássy cs. (Sz -giróthi és

Berekszói) 15

Hagymássy cs. . . . . . 18

HainrlkíTi cs. —
Hajdú cs (M.-baksai) . . .

—
Hajdú cs. (Sz-udvarhelyi) . . ~
Haji e&. 4.

—
Hajnai os . t^

Hajnik cs. —
Hajnóczy cs. —
Hajodi cs (Patai és Györkfalvi) 20

Halácsy cs. (HaUcsi) . .
~

Halapa cs. (Bchuniczi) ... 22

Halassy cs. (Déva-ványai). . —
Halasy cs. (Fekete) .... 23

Halász cs. (Babusi) .... 24

Halász cs. (Dabasi}. . . ,
—

Halászy cs. ...... 25

Haller cs. (Hallerki gr.> . . 26

Lap

Haimágyi cs. (Szilágy-somlyói) 39

Halmágyi es. (Etfalvi) ... 40

Halmy cs, . 41

Halous.siere cs —
Halus C8 —
Haraar cs. (Páni) . . . • —
Hamar cs. (Futásfalvi) . . •42
Hám cs 43

Hamiltou cs .
-—

Hammersclimit cs —
Hánaory cs. (Hammerschmidt) —
Hámos cs , .

—
Harapó cs. L. Ernst . . . • —
Hamvay cs. (Hamvai és szkárosi)

—

Hanchok cs 44

Haaesovszky es. . » . .
—

Handlein os —
Hangái cs. ..««.. 45

Hangony es» , ..... —
Hangofísy es. . , . . . .

—
Hangya cs. -.... —
Hangyás cs, (Kismányai) . .

—
Hankovics cs 46

Hankus cs ^ .
—

Hannibál cs —
Hannibál cs 47

Hanovszky cs. —
Hanulik cs 48

Hány cs —
Hanza cs, . . . . « . .

—
Hanzély cs .

-*•

Harabor cs. (Hliniki) ... 49

Harabossai cs. , . . * 50

Harago."? cs. —
Haragos cs. (Disznó pataki) , 51
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Lap

Harai isa. (Harai) .... 51

Haraminchidk os. . . ,
—

Harang c» - —
Haraszthi cs —
Harasztos cs 53

Harasztosi cs —
Harazi cs -

Harcz cs —

Harczy cs. (Szombathelyi) . .
—

Hardicsay cs. (Hardicaai) . .
—

Harinnai Farkas cs —
llarmathy cs 56

Karmos cs —
Harrach cs —
Harsághy cs 58

Harsányi cs —
Harsányi <». (Sárospataki és

kis- harsány! . . . .
—

Harsány cs 60

Hart cs 61

Harthay cs. (K.-hartai) . , .
—

Hartiqiíö cs. ..... .
—

Hurtman cs. (Ers) . . . .
—

Hartmann cs Q2

Harrnckern cs. (báró) . . .
—

Hartvjgius cs 64

Hart-wich cs —
Hartyány s. (Gulácsi) ... 65

Háry cs. (Hári) —
Hassághy cs.. . . . , . —
Hasznosí cs , —
Hasserhag es. —
Haskó cs —
Haspray cs 66

Haszlinger cs —
Hatala cs •—

Hatalovics cs. . . . .
—

Hatbafny cs. . . ... —
Hatfaludy cs. (Hatmansdorfi) —
Hathalmy cs. (Hathalmi) , . 67

Hatházy cs. . . . . . .70
Hathna cs —
Hatvány cs. , . ,..->.
Hatvani cs. (Tttöri és hatvani .—

Havadycs. (Kidéi) . . . . 71

Havas cs. .......—

Hauchitt cs 71

Kauser cs , .
-^

Hauspersky cs. . . . . .
—

Havranek cs —
Hayek cs. (Waldstaetteoi; . . 72

Hazádi cs . .
-—

Hazuga cs (Kelemen falvi) . .
—

Házy cs. (Nemes-szákuli) . .
—

Hebrancz cs —
Heckelberg cs 73

Héczey cs
~

Hederváry cs ~

Hedry cs 79

Heem cs. ....... —'

Heer cs —
Hegedós cs. (F.-óri). . . .

—
Hegeds cs -*•

Hegeds cs 80

Hegyesi cs. (Borosjenöi) . .
—

Hegyessy cs B2

Hegyaliyay cs —
Hegyi cs. (Felsri) ... 83

Hegyi cs. (Hegyi) . . . .
—

'

Hegymeghy cs —
Heill cs *-

Heimerle cs —
Heincz cs 84

Heinrich cs #
—

Heiszler cs -^

Heiszler cs —
Heizensteiü cs . . . . • 85

Heydendorf cs. . . . . .
—

Helburg cs. ..... —
Helle cs.

—
Hellebranth cs 86

Hellenbach cs —
Helmeczy cs 87

Helmuth cs. . . . . . .SS
Hem cs —
Hemeczperger cs —
HencsellÖczy os 89

Hencz cs. (Aszúpataki) .
—

Hencze cs —
HenczelíTy cs. (Petroveczi) .

—
Headrey cs. ..... . —
Hendy cs. (Gyallai) ... —



m

Henneman cs

Hennííqum cs

Heiiney cs

Henüch cs

Henter cs. (Sepsi-szent-iványi

Hennyey cs. . . . * . .

HeÖbök cs. (FelsÓ 6n) , .

Heölgyi cs

Herbersteiu cb

fierczeg cs. (Székcsi). .

Herczeg c«. (Panajutli) . ,

Herezeg cs

He rezer c»

Herdli cs .

Herdon cs. . . . : . .

Herdovicli cs

Herédy cs, (Herédi) .

HerendícU cs. ..... .

Herényi cs. (Breznóbányai) *

Herepei cs

Hérgécz cs

Hericz cs

H&ring cs «

Herkály cs ,

Herke cs

Herlein cs

Herlich cs

Hermanu cs

Hermann cs

Herniann cs. (Szabó)

Hermann cs

Hermann cs.

Hermányi cs

Herovicsos

Herpai cs

Hcrsciiing cs

Herser cs

Herszényi cs. Jíerszényi) .

Hertelendy cs. (Hertelendi) .

Hertneky cs

Heteiéi os

Héthirsi cs

Hetbey cs

Heihéuy cs. (Hetényi) . .

Kényes
Hetyey^cs. (Atyai) . .

Lap

90

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

107

108

109

Lap

Hettyey ce. (Makkos-Hettyel) 109

Hétzey cs —
Hevenesi cs, (Kis -hevesi ) . .

—
Hevessy cs 110

Hidegky cs —
Hldv^hy cs —
Hidy cs 112

Hierneiscs 113

Hieroairai cs —
Hiller cs. (Butyini) ... —
Hiiidy cs. (fíagj'^ és k.-hindi) 115

Hirkócs. ...... 118

Hiros C8 —
Hirsoh 08 —
Hittercs 119

Hlavácscs —
Hiavathy os —
Hliniczky ca —
Hoantzl c« —
Hochárd cs.

* ~
Uochburg cs 120

Hooher cs —
Hochkoffier cs —
Hochnemer cs 121

Hochreiter os. —
Hodászy cs. . . « . . .

Hodermárszky cs 122

Hodicz cg. ..... ,
—

Hodorcs. (K. szentlélek!). . 123

Hodossy 08 125

Hodossy cs. (Máskép Szabó) . 128

Hoffer cs. ...... 1. —
HoSmiínn cs. (Csatori) . . 127

Hoffinann cs. . . . . .
•-

Hoffmann cs. ..... —
I loffraann cs —
Hoffmann cs 128

Hoifinann cs. —
Hohen «s. —
Koiieiifeld cs —
HohcnzoUern-HechiDgen cs. .

Hoytsy cs. (Domalygófií) • • 129

Holczer cs 130

Holczmann ca, (Máskép Zirty) —
Holczraeister cs —
Hoiecz cs —



IV

Lap

Holeslicg 131

HolicS <58
—

Hollaky 08. (Kis Halii;ágyi) .
—

Hollát oa 133

HolM C8. (Krompachi) , . —
Hollósycs 134

HoH<J cs. (Máskép Szalkár) . 135

HoWÓBi C8 13G

Homoky ce —
Hoinoikay os —
tfomonnay es. (Lásd Drugetli) —
Homonoay £». (írmesi) . .

—
Honorkacs ]37

Horánszky cs 138

Horányi cs -

Horecsny cs —
Horeczky cs. (Báró) . . .

-

Hóra cs. (Prelukai) ... 139

Horhy cs. ..... .
—

Horkay cs 140

Horkovicz cs. (Komjáthi). . —
Hornyik cs —

.

Horniak cs —
141

142

HorvátK családok . . .

Horváth cs. (Ajíich) . .

Horváth cs. (Bakonoki) .

Horváth cs. Lásd Barbarich .
—

Horváth cs. (Besse&yoi) . .
—

Horváth cs. (Bibithi és iegéndi) —
Horváth cs. (Bóosíalvai) . . 144

Horváth qb. (Brezovai Btigarin) —
Horváth cs. (Csuiii) . . . —
Horváth cs. (Dalepszkaí) . . 145

Horváth cs. (Máskép Dntkovics) —
Horváth cs. (Fel«6-Bükki) .

-
Horváth cs (Graji) .... —
Horváth cs. (Gradéczi Stansith) —
Horváth cs. (Kis-Halapsich) . 150

Horváth cs. (Máskép üaraszthy) —
Horváth cs. (Hrastyáni) . .

—
Horváth cs. (Jelsíth) . . .

—
Horváth cs. (Karaicsáczi). . ll
Horváth os. (Kapronczai). . —
Horváth cs. (Köj)ö«di) . .

—

•

Horváth cs. (Kocsi) , . .
—

Horváth cs. (Lcmniczai Kisse>

vich 1Ö2

Horváth cs. {Mankóbükki)

Horváth cs. (Mikeszászi) .

Horváth cs. (Mladosovith)

Horváth cs. (Muraniczl báró)

Horváth cs. (Nagyváradi)

Horváth os. (Nesiíh) . .

Horváth cs. (Nógrádi)

Horvátk cs. (Palooeai, báró)
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Koyofl cs. ......
Hoyszky cs.

Hölbling cs. . . , ; ,
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Iglár cs

Iglaycs.. , . .
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Jeney cs. (Tisza-jenöi. f) . .
—

Jeney cs. (Boros-jeuöi) . .
—
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